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Ewangelia (Łk 18, 9-14) 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Przypowieść o faryzeuszu i celniku 
 

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawie-

dliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, 

a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, 
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, 

cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygo-
dniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. 

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz 
bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tam-
ten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 

uniża, będzie wywyższony». 
Oto słowo Pańskie 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 

 

Ludzkie wartości często obracają się wokół wielkości i chwały. 

Jest to jednak świat pozorów, wyliczeń i kalkulacji. Świat Ewan-

gelii jest bezinteresowny, jest światem dyskrecji, służby, prawdy 

i pokory. W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje, że nie powin-

niśmy wartościować ludzi według ich zamożności, przynależno-

ści klasowej, bogactwa intelektualnego czy duchowego. Chrze-

ścijanin powinien być otwarty na każdego człowieka i odnosić się 

do każdego z szacunkiem, doceniając jego godność i wartość.  
 

KTO SIĘ UNIŻA, BĘDZIE WYWYŻSZONY  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry 
 

    Cięgle fascynują mnie słowa św. 
Jana Pawła II z Listu Apostolskiego 
NOVO MILLENNIO INEUNTE:  
W rzeczywistości podporządkowa-
nie programu duszpasterskiego 
nadrzędnej idei świętości to decyzja 
brzemienna w skutki. Wyraża ona 
przekonanie, że skoro chrzest jest 
prawdziwym włączeniem w świę-
tość Boga poprzez wszczepienie  
w Chrystusa i napełnienie Duchem 
Świętym, to sprzeczna z tym byłaby 
postawa człowieka pogodzonego  
z własną małością, zadowalającego 
się minimalistyczną etyką i po-
wierzchowną religijnością. Zadać 
sobie pytanie: «Czy chcesz przyjąć 
chrzest?» znaczy zapytać się zara-
zem: «Czy chcesz zostać świętym?». 
Znaczy to, że trzeba nam podjąć ra-
dykalizm Kazania na Górze: «Bądź-
cie więc wy doskonali, jak doskona-
ły jest Ojciec wasz niebieski» (Mt 5, 
48). 
Drodzy Bracia i Siostry od kilku dni 
gościmy w naszej parafii ponad set-
kę młodych ludzi pragnących iść 
drogą świętości… Mamy przemoż-
nego patrona św. Jana Pawła II i św. 
Michała Archanioła – ruszajmy więc 
w drogę wiary w codziennym życiu 
w wierności Bogu i powołaniu ja-
kim mnie obdarzył. Nie jesteś sam 
na tej drodze. Jezus Eucharystyczny 
czeka na Cienie w naszym kościele.  
 

Wasz Proboszcz.  

 

Widywałem go codziennie, gdy 

szedł, niosąc oburącz torby 
pełne zakupów. W przydługim 

płaszczu, przygarbiony, wieko-
wy mężczyzna, którego gesty 

oceniano jako „bogacza na po-
kaz”. Widywałem go także na 

codziennej, porannej Mszy, gdy 
klęczał w ostatniej ławce ko-

ścioła. Zatopiony w modlitwie 
nie unosił głowy. Któregoś dnia 

nasze drogi się zbiegły.  
Z uśmiechem poprosił o pomoc. 

Dźwigając ciężkie torby podąży-
łem za nim. Starsza kobieta 

otworzyła drzwi i z radością 
przyjęła jedną z toreb. Kolejną 

odebrał, siedzący na wózku in-
walidzkim młody mężczyzna. 

Stojąc kilka schodów niżej do-
słyszałem: - Do jutra. Ostatnia 

torba dostała się niewidomemu 
mężczyźnie, który czekając  

w drzwiach, po stąpaniu rozpo-
znał przybysza. - Może pan pro-

fesor wstąpi na herbatkę…  
Profesor grzecznie odmówił – 

Może kiedyś, bo teraz biegnę do 
moich studentów. Chętnie po-

dałbym nazwisko, nieżyjącego 
już profesora, ale RODO. Nie 

wiem, czy dotyczy ono zmar-
łych, ale ta anonimowość  - pa-

radoksalnie „sługom uniżonym” 
bardzo sprzyja. Jakie to ewan-

geliczne.  
 (p-Q)  

 

 

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

 

SŁUGA UNIŻONY 
 



 

28 października 
święci Apostołowie  

Szymon i Juda Tadeusz 
 

29 października 
św. Felicjan,  
męczennik, 

 

30 października 
bł. Benwenuta Bojani, 

 

31 października 
św. Alfons Rodriguez 

 

1 listopada 
Wszyscy Święci 

 

2 listopada 
Wspomnienie wszystkich  

wiernych zmarłych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj rozlega się na całej kuli ziem-

skiej, niestety szczególnie wśród naro-

dów chrześcijańskich, hasło: „Dążmy 

do jak największego używania na tej 

ziemi i do jak najmniejszej pracy”. Pie-

niądze, władza, spoczynek, zabawy, 

rozkosze i zaszczyty są dzisiaj najwyż-

szym ideałem dla wielu ludzi, natomiast 

praca w pocie czoła i powściągliwość 

chrześcijańska są w wielkiej pogardzie. 

Współcześni ludzie nie wiedzą, że po-

wściągliwość już tu na ziemi odbiera 

stokrotną nagrodę, podczas gdy brak 

umartwienia sprowadza na nich docze-

sne nieszczęście. 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Jak przyjdzie Szymon i Judy, 
zagoń bydło z pola do budy. 

(28.10) 
 

Czasy niekiedy bywają, 
że Wszyscy Święci  
w bieli przybywają. 

(1.11) 
 

Kiedy swego czasu goły las nastaje, 
święty Hubert  

z lasu cały obiad daje. 
(3.11) 

 

 

 

NABOŻEŃSTWO  

RÓŻAŃCOWE 
 

Modlitwę różańcową  

w tym tygodniu prowadzą: 
 

Poniedziałek: 
Konfraternia św. Michała Arch. 

 

Wtorek: 
parafialny zespół „Któż jak Bóg” 

 

Środa: 
Rada Parafialna 

 

Czwartek: 
wszyscy wierni 

 

 
 

 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 



DOMINICANTES 
 

W poprzednią nie-

dzielę w całej Polsce 
odbyło się wielkie 
liczenie. Głównym 
celem liczenia wier-
nych w ponad 10,5 

tys. polskich parafii było sprawdze-
nie, ile osób przychodzi na Msze św. 
Ile z nich stanowią mężczyźni, ile 
kobiety, a ilu wiernych przystępuje 
do Komunii świętej. Jakie wyniki 
osiągnęła nasza parafia? Liczby jed-
nych ucieszą, a innych zmartwią. 
Statystycznie – nasza parafia liczy 
prawie 7 tysięcy wiernych. Realny 
udział wiernych w niedzielnych 
Mszach Świętych może stanowić ok. 
30 % ogółu społeczności parafialnej. 
Jeszcze mniej praktykuje Sakramen-
ty, a tylko promil wiernych włącza 
się w życie parafialnej wspólnoty. 
Kim jestem w mojej parafii? Uczest-
nikiem czy obserwatorem? Kryty-
kiem, czy zatroskanym parafiani-
nem? To niełatwe pytania, gdy trze-
ba się „policzyć” - ze sobą. 

 

 Zawierzenie wszystkich miesz-

kańców Stalowej Woli Świętemu Mi-

chałowi Archaniołowi przypomina nam 

o trwającej ciągle duchowej walce. 

Miejsca szczególnie zaciętej walki du-

chowej to nasze serca i dusze, nasze ro-

dziny i społeczności i nasza Ojczyzna. 

Polskę szczególnie umiłowałem – to 

słowa Jezusa do siostry Faustyny. Pol-

ska jest Królestwem Maryi, szczególnie 

umiłowanym przez Maryję. Każdy  

z nas, nasze rodziny, społeczności i Oj-

czyzna narażone są na ataki złych du-

chów, które próbują nam szkodzić, aby 

odciąć nas od miłości Jezusa i Maryi. 

 „Wprowadzam nieprzyjaźń między 

ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo 

twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci 

głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.” To 

słowa Boga w Trójcy Jedynego z Księgi 

Rodzaju. Słowa które Bóg mówi dziś do 

nas – do szczególnie umiłowanych 

dzieci Maryi. Jako dzieci Maryi Matki 

uciekamy się do wnętrzności Jej miło-

sierdzia – to najstarsze słowa modlitwy 

„Pod Twoją obronę.” Uciekamy się do 

Miłosierdzia Boga, do Serca Jezusa  

i Serca Maryi i potężnej opieki Święte-

go Michała Archanioła z modlitwą  

o obronę przed atakami złych duchów. 

Bóg jest nieskończenie prosty, przenika 

wszystko i wszystkich. Boża Opatrz-

ność i Miłosierdzie stwarza i podtrzy-

muje życie nas wszystkich. Bóg daje 

nam ciągle nieskończenie proste Życie 

– Chleb Eucharystii Przenajświętsze 

Ciało i Krew Jezusa Chrystusa i Maryję 

Matkę Królową Aniołów Królową Pol-

ski i naszych serc. Chleb Eucharystii  

i Maryja Matka – źródła życia i święto-

ści, wiary, nadziei i miłości na naszą 

trudną codzienność. Chleb Eucharystii – 

codzienna Msza święta i Maryja Matka 

to serce życia duchowego, religijnego  

i społecznego naszej parafii. Spoży-

wajmy jak najczęściej Chleb Euchary-

stii, oddajmy codziennie życie Jezusowi 

przez Serce Maryi. Co dzień oddajmy 

opiece Maryi naszą rodzinę, osoby bli-

skie i spotkane, modląc się do Świętego 

Michała Archanioła aby bronił nas  

w walce. BK          

 

 

CHLEB EUCHARYSTII 

I MARYJA MATKA 
 



Wszyscy Święci 
 

Święto Wszystkich Świętych ma cha-
rakter bardzo radosny. Wspominamy 
bowiem wszystkich tych, którzy żyli 
przed nami i wypełniając w swoim 
życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne 
szczęście przebywania z Bogiem  
w niebie. Kościół wspomina nie tylko 
oficjalnie uznanych świętych, czyli 
tych beatyfikowanych i kanonizowa-
nych, ale także wszystkich wiernych 
zmarłych, którzy już osiągnęli zba-
wienie i przebywają w niebie. Widzi 
w nich swoich orędowników u Boga  
i przykłady do naśladowania. Od po-
łudnia dnia Wszystkich Świętych  
i przez cały Dzień Zaduszny w ko-
ściołach i kaplicach publicznych 
można uzyskać odpust zupełny (tyl-
ko jeden raz), a warunki zyskania 
odpustu są następujące: 
 
 

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub 
kaplicy, 
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę 
w Boga", 
3) dowolna modlitwa w intencjach 
Ojca św., 
4) Spowiedź i Komunia św. 
 

W dniach 1-8 listopada można także 
pozyskać odpust zupełny za nawie-
dzenie cmentarza pod wyżej wymie-

nionymi warunkami.   
 

 

Tyle razy Pa-

nie Jezu sły-

szałam o bez-
warunkowej 

miłości, tyle 

razy, w odnie-
sieniu do drugiego człowieka, 

matki do dziecka, Boga do czło-
wieka. Miłość bez warunku, bez 

warunków, miłość mimo tego, że 

nie zasłużyło się, mimo tego, że 
nie zrobiło się nic dobrego, mimo 

tego, że tylko się jest. Miłość 
bezwarunkowa Boga do człowie-

ka jest zrozumiała, do przyjęcia, 

bo są na to argumenty. A co  
z miłością bezwarunkową czło-

wieka do Boga? Kiedy modlimy 

się, kiedy prosimy, kiedy brakuje 
już sił i łez, kiedy nie rozumiemy 

sytuacji, wydarzeń, kiedy nie 
idzie tak jak iść powinno, gdzie 

jest miłość bezwarunkowa do 

Boga? Czy może być taka miłość 
do Boga, jeżeli jest trudno mieć 

taką miłość do człowieka? Panie 

Jezu w Twojej przestrzeni, Ty da-
jesz lekcję takiej miłości, miłości 

bezwarunkowej człowieka do Bo-
ga. Jest jeden warunek miłości 

bezwarunkowej człowieka do Bo-

ga: jest to ZAUFANIE, że Ty 
wiesz lepiej. Tylko wtedy słowa 

"kocham Cię, Panie Jezu" są 
prawdziwe w sytuacji bezsilności 

wobec życia. 

Niech Twoje błogosławieństwo 
przejdzie przez mnie na tych i do 

tych, których spotkam. 

 

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 

 
 

Z PAMIĘTNIKA DUSZY 
 

 

 



NOC ŚWIĘTYCH 2019 
 

W najbliż-

szy czwar-
tek prze-
żywać bę-

dziemy 
„Noc świę-

tych”. Po ostatnim  - październi-
kowym Różańcu – odmawianym 
przez wszystkich Parafian zostanie 
odprawiona uroczysta Msza Świę-
ta. W procesji do ołtarza, przed-
stawiciele grup parafialnych przy-
niosą i złożą na ołtarzu relikwie 
błogosławionych i świętych. Po 
Mszy św. będziemy ze wszystkimi 
parafialnymi wspólnotami kon-
templować świętość, do której 
wzywa nas Jezus. W adoracji 
Najśw. Sakramentu, medytacji  
i wspólnym śpiewie będziemy się 
modlić za naszych bliskich zmar-
łych, w nadziei, że oni już „za-
mieszkali” w Domu Ojca. Zachę-
camy do licznego i aktywnego 
uczestnictwa. 
 

31 października 2019 (czwartek) 
 

18.00 Uroczysta Msza Św. -  
z udziałem wspólnot parafialnych. 
19.00 Nabożeństwo adoracyjne  
z rozważaniami i śpiewem chóru 
„Soli Deo”. 
 
Osoby czytające teksty rozważań pro-
simy o zajmowanie miejsc w pierw-
szych i kolejnych ławkach, by 
usprawnić przekazywanie mikrofonu. 
 

Podział funkcji podczas 
„Nocy Świętych” 

 
 
 
 
 
 

Msza Święta: 
 

Przedstawiciele wspólnot: 
relikwiarze ( w procesji wejścia) 
Bractwo Adoracji:  komentarz 
Kościół Domowy: Czytania 
Teatr „Czwarta Scena”: psalm  

               responsoryjny 
Oaza młodzieżowa: Modlitwa    

wiernych 
Chór „Soli Deo”: pieśni 
Akcja Katolicka, PKS, LSO: dary  

ofiarne 
 

Nabożeństwo adoracyjne: 
 

Teksty rozważań czytają: 
 

Teatr „Czwarta Scena” 
Bractwo Adoracji 
Akcja Katolicka 
Kościół Domowy 
Oaza młodzieżowa 
Parafialny Klub Seniora 
Róże Różańcowe 
Liturgiczna Służba Ołtarza 
Neokatechumenat 
Bractwo Szkaplerza św. Michała 
Arch. 
Chór „Soli Deo” 
 

Prosimy o wcześniejsze 
przybycie do kościoła 

 



PAMIĘĆ 

I 

MODLITWA 
 

 

W listopadowych „wypominkach” 

pamiętajmy także o tych, którzy byli 

pośród nas, dla nas pracowali i nam 

służyli. Oni uprzedzili nas w drodze do 

wieczności. Śp; 

ks. Józef Ciaciek 
budowniczy kościoła  

i pierwszy proboszcz 

ks. Stanisław Klocek 
proboszcz  

i przełożony domu zakonnego 

ks. Stanisław Pasionek 
wikariusz, katecheta,  

opiekun ministrantów 

ks. Józef Pater 
ojciec duchowny,  

kancelista, spowiednik 

ks. Stanisław Mendyka 

kapelan Domu Pomocy Społecznej, 

spowiednik 

Andrzej Popek 
organista i kościelny 

Anna Prokop 
kancelistka,  

dekoratorka i animatorka kultury 

Władysław Flis 
Ojciec ks. Grzegorza, oddany pracy 

dla Kościoła i naszej parafii 
 

W naszych modlitwach za zamarłych 

pamiętajmy również o: 
 

śp. Otylii Nitkiewicz 
Mamie naszego biskupa Ordynariusza 

śp. Marii Kucel 
Mamie naszego Proboszcza. 

 

Dobry Jezu, a nasz Panie. 

Daj im wieczne spoczywanie. 

Różaniec  

się „udał” 
 

Przez cały 

paździer-
nik w na-

szym ko-
ściele, już 

trzeci raz – modlitwę różań-
cową odmawialiśmy z ak-
tywnym udziałem wspólnot 

parafialnych. Podsumowując 
tę ciekawą inicjatywę należy 
powiedzieć, że „się udało”. 
Przedstawiciele 21 wspólnot 
z ich liderami i naszymi 

duszpasterzami gromadzili 
się, by we wspólnej modlitwie 
potwierdzić obecność i więź  
z parafią.  Pokonując tremę 
lub nieśmiałość uczestnicy 
odczytywali pięknie przygo-

towane rozważania tajemnic 
różańcowych i poprawnie 
odmawiali modlitwę „Po-
zdrowienia Anielskiego”. Ser-
decznie dziękujemy za świa-

dectwo wiary. Pozostaje 
przekonanie, że w podobnym 
gronie spotkamy się w naj-
bliższy czwartek podczas 
„Nocy Świętych”, kiedy bę-
dziemy dziękować Bogu za 

powołanie nas do świętości  
i prosić o umocnienie w jej 
osiągnięciu. 
 

 

 



 
 

 
MODLITWA 

ŚW. GERTRUDY 
 
Ojcze Przedwieczny, 
ofiaruję Ci, Najdroższą Krew 
Boskiego Syna Twego, 
Pana naszego,  
Jezusa Chrystusa 
w połączeniu ze wszystkimi 
Mszami świętymi 
dzisiaj na całym świecie  
odprawianymi, 
za dusze w Czyśćcu cierpiące, 
za umierających, 
za grzeszników na świecie, 
za grzeszników w Kościele 
powszechnym, 

za grzeszników  
w mojej rodzinie, 
a także w moim domu. Amen. 
 

 

PO-MYŚL PRZED SNEM 
 

Najważniejszym ce-
lem jest zachowa-

nie jak największej 
liczby ludzi przed 

gniewem Boga. Nie 
znamy dnia powtórnego uobec-

nienia się pośród nas Chrystu-
sa, ale każdy dzień jest, być 

może ostatnim. Dzień Pański 
może przyjść niespodziewanie 

jak zapomniane święto, zaska-
kując wszystkich. 

FUNDAMENT WIARY 
 

Modlitwa jest da-

rem łaski oraz zde-
cydowaną odpo-
wiedzią z naszej 

strony. Zawsze zakłada ona pewien 
wysiłek. Wielcy ludzie modlitwy Sta-
rego Przymierza przed Chrystusem, 
jak również Matka Boża i święci wraz 
z Chrystusem pouczają nas, że modli-
twa jest walką. Przeciw komu? Prze-
ciw nam samym i przeciw podstę-
pom kusiciela, który robi wszystko, 
by odwrócić człowieka od modlitwy, 
od zjednoczenia z Bogiem. Modlimy 
się tak, jak żyjemy, ponieważ tak ży-
jemy, jak się modlimy. 
 

 

PIERWSZA 
SOBOTA MIESIĄCA 

 
Najbliższa sobota – 2 listopada 
jest pierwszą sobotą miesiąca. 
Zachęcamy do podejmowania  
i kontynuowania praktyki nabo-
żeństwa pięciu pierwszych sobót 
dla wynagrodzenia za grzechy 
zniewag i bluźnierstw wobec 
Niepokalanego Serca Maryi 
 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 (+48) 15 842 22 60; (+48) 15 844 59 59 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

naszeslowo.stw@gmail.com 

 

 

 

http://www.stalowawola-michalici.pl/

