
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Drodzy Parafianie  
 
 

Dziś, kiedy przeżywamy uroczystość 

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela  

i Rafała, warto przypomnieć słowa św. Ja-

na Pawła II skierowane do każdego z nas – 

chrześcijan żyjących w III tysiącleciu: 

Idźmy naprzód z nadzieją! Nowe tysiącle-

cie otwiera się przed Kościołem niczym 

rozległy ocean, na który wypływamy  

licząc na pomoc Chrystusa. Syn Boży, któ-

ry z miłości do człowieka przyszedł na 

świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj 

prowadzi swoje dzieło: Dzisiaj Chrystus, 

którego miłujemy, znów wzywa nas, by-

śmy wyruszyli w drogę: «Idźcie więc i na-

uczajcie wszystkie narody, udzielając im 

chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego» (Mt 28, 19). Prośmy więc naszych 

Świętych Patronów o odwagę i entuzjazm 

pierwszych chrześcijan. Prośmy o oddale-

nie wszelkich pokus i przeciwności: Świę-

ty Michale Archaniele, wspomagaj nas  

w walce a przeciw niegodziwości i za-

sadzkom złego ducha bądź naszą obro-

ną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie 

o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich za-

stępów, szatana i inne duchy złe, które na 

zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, 

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.  

Niech figura św. Michała, która sta-

nie na szczycie naszego kościoła, przypo-

mina nam o tej modlitwie i zobowiązaniu 

do apostołowania we współczesnym świe-

cie.   
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Słowa Ewangelii  
według Świętego Łukasza 
Przypowieść o Łazarzu i bogaczu 
 

Jezus powiedział do faryzeuszów: 

„Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się  
w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się 
bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty 
wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić 
się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przy-
chodziły i lizały jego wrzody. 
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono 
Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrze-
bany. 
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł 
oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego 
łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się na-
de mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca 
umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo 
strasznie cierpię w tym płomieniu». 
Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za 
życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciw-
nie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty 
męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami 
zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 
chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd 
do nas się przedostać». 
Tamten rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go 
do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: 
niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to 
miejsce męki". 
Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proro-
ków, niechże ich słuchają». 
«Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdy-
by kto z umarłych poszedł do nich, to się nawró-
cą». 
Odpowiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie 
słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie 
uwierzą»”. 

 
 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



 

W przypowieści 

o bogaczu i Ła-
zarzu, ku naszej 
przestrodze Je-
zus przedstawił 
obraz duszy 

zniszczonej przez pychę i bogactwo, 
która stworzyła przepaść pomiędzy 
sobą a ubogim. Św. Paweł mówi: 
„Nic bowiem nie przynieśliśmy na 
ten świat; nic też nie możemy z niego 
wynieść.”. Tak wielu Łazarzy wokół 
nas, ale czy ich dostrzegamy? Czy nie 
boli nas przepaść pomiędzy nami  
a nimi?  
 

 
 

 
 

KTÓŻ JAK BÓG ! 

Stójmy przy św. Michała Ar-
chaniele dzierżącym zwycię-
ską ręką chorągiew Krzyża 
Chrystusowego, i pamiętaj-
my, że pod tą chorągwią, 
idąc naprzód i walcząc, po-
konamy szczęśliwie wszyst-
kie zasadzki i napaści złego 
ducha.                                                                    

 

(ks. Bronisław Markiewicz) 
 

 

Michael – Któż jak Bóg! Imię 

Michael oznacza również – Podobny 

Bogu. Święty Michał Archanioł dzięki 

otwarciu na łaskę i współpracy z łaską 

Boga został wyniesiony do godności 

Księcia i Wodza Chórów Anielskich. Jak 

to się stało, że Anioł z Chóru 

Archaniołów został wyniesiony do 

najwyższej godności w hierarchii 

aniołów? Zarówno tradycja Kościoła, jak 

i święci i mistycy mówią nam o tym, że 

Bóg postawił przed wszystkimi aniołami 

wybór złożenia hołdu przed Matką Boga. 

Bóg dał nam Maryję jako Matkę Jezusa, 

Matkę Kościoła i Matkę wszystkich 

żyjących. Bóg dał aniołom Maryję jako 

Królową Aniołów. Jednak najlepiej 

uposażony anioł zawołał – non serviam! 

Nie będę służył i nie złożę hołdu przed 

Niewiastą i przed Jej Synem! I wtedy 

święty Michał Archanioł wystąpił  

i ogłosił z całą mocą – Któż jak Bóg! 
Czy możemy uznać świętego Michała 

Archanioła za pierwszego patrona małej 

drogi maryjnej? Jeśli spojrzymy w świe-

tle wiary z łatwością dostrzeżemy że 

święty Michał Archanioł całkowicie za-

wierzył Bogu przez Maryję. Całkowicie 

oddał swoje nieśmiertelne życie Bogu 

przez Maryję ogłaszając z mocą – Któż 

jak Bóg! Dzięki całkowitemu oddaniu  

i całkowitemu zawierzeniu Bogu przez 

Maryję święty Michał Archanioł został 

wyniesiony do godności Księcia i Wodza 

Chórów Aniołów. Święty Michał Archa-

nioł oznajmia nam z mocą, że jeśli cał-

kowicie oddamy i zawierzymy siebie  

i swoje życie Bogu przez Maryję zosta-

niemy wyniesieni przez łaskę Boga do 

największej godności i chwały umiłowa-

nych dzieci Boga. W naszym ziemskim 

życiu możemy być uznawani za nic nie 

 

 
 

ŁAZARZ I BOGACZ 
 

 

 

 

 
 

MICHAEL 
 

 

 



znaczących i nie zasługujących na uzna-

nie. W oczach Boga jesteśmy bezcenni. 

Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. 

Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Maryi  

i Jezusa. 

Wspomnienie liturgiczne Świętych Ar-

chaniołów Michała, Gabriela i Rafała  to 

święto patronalne Zgromadzeń Michalic-

kich i dzień odpustu w naszej michalic-

kiej parafii. To także wielki dzień Maryi 

Królowej Aniołów, której polecenia wy-

pełnia święty Michał Archanioł i anioło-

wie wszystkich chórów anielskich. 

Wspomnienie Świętych Archaniołów 

pomaga nam wejść w duchową atmosferę 

miesiąca Maryi Królowej Różańca Świę-

tego. Abyśmy wraz ze świętym Micha-

łem Archaniołem wyznając – Któż jak 

Bóg! wysławiali Święte Imię Maryi  

i Najświętsze Imię Jezus, modląc się ra-

zem i rozważając tajemnice różańca 

świętego.  

BK                

 
PIERWSZA SOBOTA  

MIESIĄCA 
 

Najbliższa sobota – 5 października jest 
pierwszą sobotą miesiąca. Zachęcamy 
do podejmowania praktyki nabożeń-
stwa pięciu pierwszych sobót miesiąca 
dla wynagrodzenia za grzechy zniewag 
i bluźnierstw wobec Niepokalanego 
Serca Maryi. Co jest wymagane, aby 
uczynić zadość temu nabożeństwu?  
 

Warunek 1 - Spowiedź św. (w pierw-
szą sobotę miesiąca lub wcześniej!)  

Warunek 2 - Komunia św. w pierw-
szą sobotę miesiąca.  

Warunek 3 - Różaniec (jedna część)  
w pierwszą sobotę miesiąca.  

Warunek 4 - Piętnastominutowe roz-
myślanie nad tajemnicami różańco-
wymi w pierwszą sobotę miesiąca.  

 
30 września 
św. Hieronim,  

prezbiter i doktor Kościoła 
 

1 października 
św. Teresa  

od Dzieciątka Jezus,  
dziewica i doktor Kościoła 

 

2 października 
świętych Aniołów Stróżów 

 

3 października 
św. Chrodegang,  

biskup 
Bł. Kolumban Józef Marmion, 

prezbiter 
 

4 października 
św. Franciszek z Asyżu 

 

5 października 
św. Faustyna Kowalska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Jeśli bociany do Michała zostały, 
nie będzie mrozów 

przez grudzień cały. 
(29.09) 

 

Na Gerarda gdy sucho 
lato będzie z pluchą. 

(3.10) 
 

Październik stoi u dwora, 
wykopać ziemniaki pora. 

 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 



 
Święty Michał Archanioł jest szcze-
gólnym patronem Kościoła,  
i słusznie, gdyż Kościół walczy  
z tymi samymi potęgami zła, które 
św. Michał w Imię Pana strąca do 
piekła. A zatem najbardziej zacie-
kłym nieprzyjacielem Kościoła ka-
tolickiego jest smok piekielny, Lu-
cyfer, i jego przeklęte anioły. Święty 
Michał Archanioł, hetman tejże 
walki, jest także aniołem pokoju. 
On walczy zawzięcie z piekłem, ale 
swoim zwycięskim mieczem osłania 
także Kościół Chrystusowy.  
 
 

      FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTT                                                                                                                                                                  

         WWWIIIAAARRRYYY 

 

Nasze wyznanie 

wiary zaczyna się 

od Boga, ponieważ 

Bóg jest "pierwszy 

i ostatni" (Iz 44, 6); jest Początkiem  

i Końcem wszystkiego. Credo zaczyna 

się od Boga Ojca, ponieważ Ojciec jest 

pierwszą Osobą Boską Trójcy Świętej; 

nasz Symbol zaczyna się od wyznania 

stworzenia nieba i ziemi, ponieważ 

stworzenie jest początkiem i podstawą 

wszystkich dzieł Bożych.  

 
 

 

św. Teresa 
od Dzieciątka 

Jezus 
 
 

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 
urodziła się w Alencon 3 stycznia 
1873 r. Kiedy miała 4 lata, umarła jej 
matka. Wychowaniem dziewcząt 
zajął się ojciec. Kiedy miała 15 lat, 
zapukała do bramy Karmelu, pro-
sząc o przyjęcie. Przełożona widząc 
wątłą i bardzo młodą panienkę, nie 
przyjęła Teresy. Ta jednak udała się 
z prośbą o pomoc do miejscowego 
biskupa, który zasłonił się prawem 
kościelnym, nie zezwalającym w tak 
młodym wieku wstępować do za-
konu. Marzenie Teresy spełniło się 
dopiero po roku. Została przyjęta 
najpierw w charakterze postulantki, 
potem nowicjuszki. Przy wejściu do 
klasztoru uczyniła postanowienie: 
"Chcę być świętą". W 1889 r. otrzy-
mała imię: Teresa od Dzieciątka Je-
zus i od Świętego Oblicza.  Jej stały 
uśmiech brano za lekkie traktowa-
nie swojej profesji. Teresa cieszyła 
się z tych krzyży, bo widziała  
w nich piękny prezent, jaki może 
złożyć Bogu. 30 września 1897 roku 
umierając powiedziała: "Chcę, prze-
bywając w niebie, czynić dobro na 
ziemi. Po śmierci spuszczę na nią 
deszcz róż". Pius XI beatyfikował ją 
w 1923 r., a już w dwa lata później - 
kanonizował. 

 

 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 

 

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 



 
 

Publikujemy kolejną 
część rozmowy z ks. 
Łucjanem Łepkiem - 
michalitą 
 
 
 

NS:  Z ważnych powodów zdrowot-
nych musiał Ksiądz przerwać studia 
filozoficzne. Czy to oznaczało koniec 
rozpoczętej michalickiej drogi do ka-
płaństwa? 
 

Ks. Łucjan: Też tak myślałem, ale 
gdy seminarium odwiedził ówczesny 
Generał ks. Aleksander Ogrodnik,  
w rozmowie ze mną zachęcił do po-
zostania w zgromadzeniu i służbie 
Bogu jako brat zakonny. Tak też się 
stało. Przez kolejne 19 lat, jako brat 
zakonny pracowałem w: michalickiej 
parafii na Bemowie, potem w Stru-
dze. Ukończyłem Studium Pedago-
giczne. Następne lata to był kolportaż 
w wydawnictwie Michalineum.  
W 1989 r. przełożeni skierowali mnie 
do pracy w Nuncjaturze Apostolskiej 
w Warszawie. Podczas wizyty papie-
ża Jana Pawła II w Polsce, nuncjusz 
abp Józef Kowalczyk przedstawił 
mnie jako brata michalitę pracującego 
w Nuncjaturze. Papież spojrzał na 
mnie i powiedział: - Ty zostaniesz 
księdzem. To zdanie wiele zmieniło 
w moim życiu. Wkrótce na Uniwer-
sytecie kard. Stefana Wyszyńskiego 
dokończyłem studia teologiczne uzy-
skując tytuł magistra teologii. Wtedy 
pomyślałem sobie: „teraz, albo ni-

gdy”. Po otrzymaniu zgody przeło-
żonych przygotowywałem się do wy-
jazdu na misje. 6 sierpnia, w dniu 
Przemienienia Pańskiego wylądowa-
łem na ziemi Republiki Dominikany. 
To właśnie tam otrzymałem święce-
nia kapłańskie. Tam dotarłem do 
upragnionego celu, do kapłaństwa. 
Tam wypełniły się słowa świętego 
Jana Pawła II , tam przez wiele lat 
pełniłem posługę proboszcza, ale to 
już całkiem inna opowieść.  Jestem 
wdzięczny Panu Bogu, że przez pół 
roku mogłem służyć Bogu w Stalowej 
Woli, w parafii Trójcy Świętej. Z woli 
przełożonych – od października br. 
podejmę posługę kapelana sióstr 
Karmelitanek w Krakowie. Karmel 
jest miejscem głębokiej modlitwy, 
dlatego będę miał dużo czasu i spo-
sobności, by modlić się za waszych 
duszpasterzy i za wspaniałych para-
fian, których miałem łaskę poznać.  
 

NS: Dziękujemy Księdzu za tę cie-
kawą opowieść i życzymy opieki Je-
zusa i Maryi w posłudze w krakow-
skim Karmelu.  
 

(wspomnień wysłuchał  
i je zapisał p-Q) 

 
 

Zapraszamy do  powstałej 

Parafialnej Biblioteki Duchowej 
 

Każdy czytelnik z pewnością znaj-

dzie  dla siebie coś ciekawego. Zbli-

żający się miesiąc październik niech 

nakłoni nas do książek poświęconych 

naszej Niepokalanej Matce Bożej.  

 

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

MOJA DROGA 

DO KAPŁAŃSTWA (cz. 3) 

CZA 
 

 



 

 
 
 
Od najbliższego wtorku rozpo-

czynamy październikową modli-
twę różańcową, którą jak w po-

przednich latach odmawiać bę-
dą grupy i wspólnoty naszej pa-

rafii. Głównym motywem  ró-
żańcowych rozważań będzie 

osobisty akt zawierzenia Niepo-
kalanemu Sercu Maryi oraz 

praktyka nabożeństwa pięciu 
pierwszych sobót. Poniżej za-

mieszczamy plan, według któ-
rego będziemy odmawiać Róża-

niec. Zachęcamy do licznego  
i gorliwego uczestnictwa. 

 
 

1 października  
wtorek 

różaniec odmawiają  
kapłani naszej parafii 

 

2 października  

środa 

młodzież przygotowująca się do 
Bierzmowania 

 

3 października   

czwartek                                                                                                                                                                                   

członkowie Bractwa Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu 

 

4 października   

piątek 

Liturgiczna Służba Ołtarza 
 

5 października   

sobota 

Różaniec  

odmawiają wszyscy wierni 
 

ZAPROSZENIE TEATRALNE 
 

 

 

 

 

Parafialny teatr „Czwarta scena” 
zaprasza na premierę spektaklu pt. 
„Redaktor naczelny”. 
Do sali teatralnej zapraszamy dzisiaj 
-  29 września o godzinie 19.30 oraz 
w następną niedzielę - 6 październi-
ka o godzinie 19.00. Wstęp wolny. 
Zapraszamy stałych sympatyków  
i nowych widzów.  

( spektakl trwa 45 minut ) 
 
 

 

PO-MYŚL PRZED SNEM 
 

My Katolicy, nie 

jesteśmy powo-

łani do tego, by 

dać się pochłonąć światu, ale 

do tego, by być ponad świa-

tem, oderwać się do królestwa 

światłości, a nie pogrążyć się  

w mroku. Nie niewolnikami ma-

my być, ale wolnymi! Istnieje tyl-

ko jedna światłość – Chrystus!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE  

CZA 
 

 

 
 

 

 

 

 

Od Redakcji 
 

Od października br. Intencje 
mszalne i Ogłoszenia duszpaster-
skie będą publikowane w formie 
osobnej wkładki do wydań „Na-
szego Słowa”.  
 



 

29 września 2019 - Niedziela 

  7.00 – za śp. Tomasza Markowicza w 2. rocz. 

śmierci 

  9.00 – za śp. Lucjana Trelę (greg. 29) 

  9.00 – o Boże błogosławieństwo opiekę Matki 

Bożej dla Agnieszki z okazji 18. urodzin 

10.30 – za parafian 

10.30 – dziękczynna z prośbą o dary Ducha św. 

dla Michała i Bartłomieja 

10.30 – o Boże bł. dla Apostolstwa Dobrej 

Śmierci i życie wieczne dla zmarłych z ADŚ. 

12.00 – o zdrowie duszy i ciała, godne wypeł-

nienie woli Bożej w cierpieniu i szczęśliwą 

śmierć 

12.00 – za śp. Eugenię Brejta 

16.00 – za śp. Ludmiłę, Romana i Kazimierza 

Pietruszyńskich 

16.00 – za śp. Juliana Wołoszyna w 1. rocz. 

śmierci 

18.00 – za miasto Stalowa Wola 

30 września 2019 - poniedziałek 

  6.00 – za śp. Irenę Flis – od Józefy z rodziną 

  6.00 – za śp. Grażynę Janik – od rodziny Kopacz 

  7.00 – za śp. Lucjana Trelę (greg. 30) 

18.00 – o Boże bł. dla mieszkańców bloku 41. 

przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 

18.00 – za śp. Kamilę Lipińską – od córki Do-

roty z mężem 

18.00 – przebłagalna za grzechy przeciw Trójcy 

Św. i Matce Najświętszej 

18.00 – za śp. Lidię Bednarczyk – od uczestni-

ków pogrzebu 

18.00 – o Boże błogosławieństwo dla Anety  

i Pawła w 13 rocznicę ślubu 

1 października 2019 - wtorek 

  6.00 – o Boże bł. dla Teresy z racji imienin 

  6.00 – za śp. Tadeusza Markowicza (greg. 1) 

  6.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie  

i potrzebne łaski dla mieszkańców ul. Okrzei 

  7.00 – o Boże bł.,  opiekę św. Teresy od Dzie-

ciątka Jezus, zdrowie i potrzebne łaski dla Tere-

sy z okazji imienin i urodzin 

  7.00 – za śp. Marię Kutyłę (greg. 1) 

  7.00 – za śp. Łukasza Michalskiego – od Da-

miana i Dominiki  

18.00 – intencja zbiorowa 

 

2 października 2019 - środa 

  6.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie  

i opiekę Matki Najświętszej dla Marii Bednarz 

  6.00 – o rozwiązanie problemów i pomoc św. 

Michała Archanioła 

  7.00 – za śp. Marię Kutyłę  (greg. 2) 

  7.00 – za śp. Jana Markuta w 27 rocz. śmierci 

18.00 – o Boże bł. dla czcicieli MBNP 

18.00 – za śp. Józefa Szwaję w 15 rocz. śmierci 

18.00 – za śp. Mariana i Genowefę 

18.00 – za śp. Tadeusza Markowicza (greg. 2) 

18.00 – za śp. Ryszarda Palucha – od Adama  

3 października 2019 - czwartek 

  6.00 – za śp. Stanisława Zagułę – od brata 

Marka z rodziną 

  6.00 – za śp. Irenę Flis – od uczest. pogrzebu 

  7.00 – za śp. Marię Kutyłę  (greg. 3) 

18.00 – o liczne i święte powołania kapłańskie  

i zakonne oraz w intencji LSO 

18.00 – o Boże bł., opiekę Matki Bożej i Anio-

łów Stróżów dla Teresy w dniu imienin 

18.00 – za śp. Franciszka Chrynia w dniu urodzin 

18.00 – za śp. Tadeusza Markowicza (greg. 3) 

18.00 – za śp. Marię i Stanisława Nietresia 

4 października 2019 - piątek 

  6.00 – wynagradzająca Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa  

  6.00 – za śp. Lidię Bednarczyk – od uczestni-

ków pogrzebu 

  7.00 – za śp. Marię Kutyłę  (greg. 4) 

18.00 – w intencji Bractwa Adoracji Najświęt-

szego Sakramentu 

18.00 – za śp. Franciszka Stanisława Chyń 

18.00 – Tadeusza Markowicza (greg. 4) 

18.00 – za śp. Franciszka, jego rodziców  

i dziadków 

18.00 – dziękczynna za otrzymane łaski z proś-

bą o Boże bł., opiekę Matki Bożej w 50 roczni-

cę ślubu dla Zofii i Józefa 

5 października 2019 - sobota 

  6.00 – wynagradzająca Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny 

  6.00 – za śp. Franciszka 

  7.00 – za śp. Marię Kutyłę  (greg. 5) 

18.00 – za śp. Annę Władysława i Krystynę 

18.00 – za śp. Danutę Zajączkowską – od brata 

i bratowej 

18.00 – za śp. Tadeusza Markowicza (greg. 5) 

18.00 – za śp. Stanisławę i Stanisława Sieków 

 

 
 

 

INTENCJE MSZALNE 
 



 

1. Dziś kazania głosi ks. Krzysztof Bochenek  

z racji uroczystości św. Michała, Rafała i Gabriela  

Archaniołów. Jest to także święto Policji. O godzi-

nie 12.00 uroczysta suma odpustowa. Zapraszamy 

dzieci młodzież i dorosłych do wspólnej modlitwy  

i prosimy o przebranie się za św. Michała Arch. Po 

Mszy wspólne anielskie zdjęcie i nagrody za naj-

lepsze przebranie.   

2. Dziś po każdej Mszy św. Ministranci i Oaza roz-

prowadzać będę parafialne krówki Ciaćki i własno-

ręcznie upieczone ciasto. Dochód przeznaczony jest 

na cele ministrantów i oazy.  

3. Również dziś o godz. 19.00 adorację Najświęt-

szego Sakramentu w intencji miasta Stalowa Wola 

poprowadzi Bractwo Adoracyjne. Zapraszamy do 

wspólnej modlitwy. 

4. W tym tygodniu we wtorek wspominamy św. 

Teresę od Dzieciątka Jezus, w środę wspomnienie 

Aniołów Stróżów, w piątek św. Franciszka z Asyżu, 

w sobotę wsp. św. Faustyny Kowalskiej.   

5. W niedzielę 13 października w podczas Mszy 

św. o 12.00: oddamy nasze Miasta Stalowa Wola 

pod opiekę św. Michała Archanioła i dokonamy 

posięcenia figury św. Michała, która została w tym 

tygodniu przywieziona w przyszłości stanie na 

szczycie naszego kościoła. Już teraz zapraszamy na 

tę uroczystość i prosimy o modlitwę w tej intencji. 

Od piątku po Mszach św. odmawiać będziemy mo-

dlitwę zawierzenia przygotowującą nas do tej uro-

czystości.  

6. We wtorek rozpoczynamy miesiąc modlitwy 

różańcowej. Zachęcamy do wspólnego odmawiania 

różańca w naszych rodzinach i wspólnocie parafial-

nej. Nabożeństwa różańcowe dla dzieci będą od-

prawiane od poniedziałku do piątku o godz. 16.30,  

a dla młodzieży i dorosłych codziennie o godz. 

17.30. Zapraszamy wszystkie wspólnoty duszpa-

sterskie do aktywnego udziału modlitwie różańco-

wej według grafiku, który jest w gablocie. 

7. Teatr Czwarta Scena zaprasza na spektakl pt. 

„Redaktor naczelny” w ramach programu Miesiąca 

Kultury Religijnej dziś o godzinie 19.30 oraz 6 

października o godzinie 19.00. Wstęp wolny. Za-

praszamy stałych sympatyków i nowych widzów. 

(spektakl trwa 45 minut )  

8. W I wtorek m-ca po Mszy św. w intencjach zbio-

rowych o godz. 18.00 modlitwa o uzdrowienie  

i uwolnienie wewnętrzne z modlitwą wstawienniczą 

za przyczyną św. Michała Archanioła.  

9. W I czwartek o godz. 18.00 Msza św. w intencji 

o gorliwe i święte powołania kapłańskie i zakonne 

oraz liturgicznej służby ołtarza.  

10. W I piątek kapłani do chorych udadzą się  od 

godz. 9.00. Spowiedź dla dzieci od godz. 15.30  

i Msza św. o 16.30, spowiedź dorosłych od godz. 

17.00. Z piątku na sobotę zapraszamy na nocną 

adorację. Zapisy na poszczególne godziny przy sto-

liku. W sobotę o 19.00 nabożeństwo wynagradzają-

ce Najświętszej Maryi Pannie z racji pierwszej so-

boty miesiąca. 

11. Msza św. dla rodziców i dzieci I-komunijnych 

w następną niedzielę o 14.00. Obecność obowiąz-

kowa. 

12. Prosimy o zgłaszanie do ks. Krzysztofa lub  

w zakrystii chęć przyjęcia na nocleg młodzieży  

z Polski, która w dniach 25-27 X będzie przeżywać 

Oazę Modlitwy. 

13. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 nieszpory, 

nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic. 

14. Dziękujemy mieszkańcom bl. 41 przy ul. Po-

piełuszki za ofiarę na kwiaty i sprzątanie kościoła. 

Modlimy się za nich w poniedziałek o godz. 18.00. 

W następnym  tygodniu  prosimy o pomoc miesz-

kańców bl.  27,29 przy ul. Ofiar Katynia.  

15. Składamy z głębi serca płynące podziękowanie 

za przygotowanie i pomoc w Rodzinnym Pikniku 

„Z Aniołami na Zatorzu” pracownikom domu za-

konnego, wolontariuszom, stowarzyszeniu Orato-

rium, zaangażowanym grupom parafialnym, para-

fianom i sponsorom. 

16. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty pa-

rafialnej Pan powołał do wieczności śp. Tadeusza 

Stępień, Stanisław Bartkiewicz, Iwonę Budzińską  

i Zofię Dudek. Polećmy ich Bożemu miłosierdziu… 

17. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy 

błogosławionej niedzieli i nowego tygodnia. 

 
 
 
 
  

 
 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 


