
 

SŁUDZY  
NIEUŻYTECZNI JESTEŚMY 

 
 

Bóg wszystko mi daje, od Niego we wszystkim zależę, cała moc, jakiej mogę 
doświadczać na co dzień, pochodzi wyłącznie od Niego. Jestem nieużytecz-
nym sługą, który niczym szczególnym się nie wykazuje, bo sam, bez Boga, 
nic nie mogę uczynić. Taka postawa pogłębia wiarę, czyli moją osobistą rela-
cję do Boga, moją więź z Nim, moją odpowiedź na Jego objawioną miłość.  
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Ewangelia (Łk 17, 5-10) 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Służyć z pokorą 
 

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście 

mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wy-

rwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłusz-
na. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wró-
ci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: 

„Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję 
się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze 

za to, że wykonał to, co mu polecono? 

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słu-
dzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wyko-

nać”». 
Oto słowo pańskie 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 

 



 
Potem wielki znak się ukazał na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce i księ-
życ pod jej stopami, a na jej głowie wie-
niec z gwiazd dwunastu. A jest brze-
mienna. I woła cierpiąc bóle i męki ro-
dzenia. I inny znak się ukazał na niebie: 
Oto wielki Smok barwy ognia, mający 
siedem głów i dziesięć rogów - a na 
głowach jego siedem diademów.  I ogon 
jego zmiata trzecią część gwiazd nieba:  
i rzucił je na ziemię. I stanął Smok 
przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby 
skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I poro-
dziła Syna - Mężczyznę, który wszyst-
kie narody będzie pasł rózgą żelazną.  
I zostało porwane jej Dziecię do Boga  
i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na 
pustynię, gdzie miejsce ma przygoto-
wane przez Boga, aby ją tam żywiono 
przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.  
I nastąpiła walka na niebie: Michał  
i jego aniołowie mieli walczyć ze 
Smokiem. I wystąpił do walki Smok  
i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już 
się miejsce dla nich w niebie nie znala-
zło. I został strącony wielki Smok, Wąż 
starodawny, który się zwie diabeł i sza-
tan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, 
został strącony na ziemię, a z nim strą-
ceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem 
donośny głos mówiący w niebie: «Teraz 
nastało zbawienie, potęga i królowanie 
Boga naszego i władza Jego Pomazańca, 
bo oskarżyciel braci naszych został strą-
cony, ten, co dniem i nocą oskarża ich 
przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli 
dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swo-
jego świadectwa i nie umiłowali dusz 
swych - aż do śmierci. 

Drodzy Parafianie  
Niech Słowo Boże z Apokalipsy 
przygotuje nas do uroczystości za-
wierzania naszego Miasta Stalowa 
Wola opiece św. Michała Archanio-
ła. Niech ten Wielki Patron strzeże 
nas i chroni przed podstępami złego 
ducha. Niech wyprasza nam łaski  
u Jezusa naszego Zbawiciela.  
A my, zjednoczeni w modlitwie 
stańmy razem pod sztandarem św. 
Michała Archanioła – KTÓŻ JAK 
BÓG! 

Wasz Proboszcz 

 

 

Odstępcą od wiary jest ten, któ-

ry całą naukę objawioną, przez 
Kościół do wierzenia podaną, 

odrzucił i zupełnie ze społecz-
ności chrześcijańskiej się wyłą-

czył. Kto zaś jedną tylko lub 
kilka prawd odrzuca, ten nie 

jest jeszcze odstępcą, lecz here-
tykiem. Porzucający wiarę nie 

tylko grzeszą przeciwko wierze 
świętej, lecz także naruszają 

porządek społeczny w swoich 
posadach i wypowiadają posłu-

szeństwo Kościołowi, który jest 
filarem i utwierdzeniem prawdy.  

 

 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 



 

7 października 
Najświętsza  

Maryja Panna Różańcowa 
 

8 października 
św. Ludwik Bertrand, 

prezbiter 
 

9 października 
bł. Wincenty Kadłubek, 

biskup 
 

10 października 
bł. Maria Angela  
Truszkowska, 

 

11 października 
bł. Jan XXIII, 

papież 
 

12 października 
bł. Jan Beyzym, 

prezbiter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Najświętsza 
Maryja Panna 

Różańcowa 
 
 

Święto zostało ustanowione na 

pamiątkę zwycięstwa floty chrze-
ścijańskiej nad wojskami tureckimi 
pod Lepanto. 7 października 1571 
r. Sułtan turecki Selim II pragnął 
podbić całą Europę i zaprowadzić 
w niej wiarę muzułmańską. Ów-
czesny papież - św. Pius V, gorący 
czciciel Matki Bożej - usłyszawszy 
o zbliżającej się wojnie, zaczął za-
nosić żarliwe modlitwy do Maryi, 
powierzając Jej swą troskę podczas 
odmawiania różańca. Zwycięstwo 
było ogromne. Udało się po-
wstrzymać inwazję Turków na Eu-
ropę. Pius V świadom, komu za-
wdzięcza cudowne ocalenie Euro-
py, uczynił dzień 7 października 
świętem Matki Bożej Różańcowej  
a papież Klemens XI, w podzięce 
za kolejne zwycięstwo nad Turka-
mi odniesione pod Belgradem  
w 1716 r., rozszerzył to święto na 
cały Kościół. W roku 1883 Leon 
XIII wprowadził do Litanii Lore-
tańskiej wezwanie "Królowo Ró-
żańca świętego - módl się za nami" 
i zalecił, by w kościołach odma-
wiano różaniec przez cały paź-
dziernik.  

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Gdy październik z wodami, 
grudzień z wiatrami. 

 
Na świętego Franciszka 

chłop już w polu nic nie zyska. 
(10.10) 

 
W Edwarda 

jesień twarda.   
(13.10) 

 

 

 

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 



 

Różaniec jest psałterzem ubogich. 

Modlitwa różańcowa powstała i rozwi-

jała się  w czasach, w których posiada-

nie książek i umiejętność czytania i pi-

sania była domeną ludzi bogatych  

i przynależących do społecznych elit. 

Przez stulecia różaniec był często trak-

towany jako modlitwa ludzi biednych  

i prostych, ludzi nie umiejących czytać  

i pisać. To wówczas nazwano różaniec 

psałterzem ubogich. Psałterz Dawida – 

sto pięćdziesiąt psalmów był odmawia-

ny przez ludzi mających nie tylko do-

stęp do ksiąg Starego Testamentu, ale  

i potrzebną wiedzę teologiczną i religij-

ną. A odmawianie stu pięćdziesięciu 

Pozdrowień anielskich uważano często 

za sprawę prostaczków i ubogich.  
Wystarczy jednak wspomnieć 

trzech wielkich ludzi czynu, którzy bar-

dzo umiłowali różaniec, aby przekonać 

się, że to nieprawda. Święty ojciec Ja-

cek Odrowąż ze znakomitego i zamoż-

nego rodu na Śląsku. Święty Stanisław 

Kostka osiemnastoletni szlachcic z bo-

gatej rodziny na Mazowszu. Król Jan III 

Sobieski wybitny wódz i strateg, do-

wódca zwycięskiej odsieczy wiedeń-

skiej, która ocaliła Europę.  

Różaniec jest psałterzem ubogich 

dzisiaj. Ubogich, którzy często nie mają 

wiedzy teologicznej i religijnej, ale ser-

cem umiłowali odmawianie różańca ra-

zem z Maryją. Ubogich, którzy zmagają 

się ze słabościami, poranieniami i uza-

leżnieniami, oddając to wszystko w ma-

cierzyńskie dłonie Maryi. Ubogich, któ-

rzy nie mają znaczenia i popularności, 

wpływów i znajomości. Ubogich, któ-

rzy są słabi duchowo i psychicznie, sła-

bi fizycznie i schorowani, a to wszystko 

oddają Maryi Matce Miłosierdzia. Ubo-

gich którzy uginają się pod ciężarem 

pracy i obowiązków ponad siły, kłopo-

tów i problemów, zarówno swoich, jak  

i innych, które wzięli na swoje barki. 

Ubogich, którym brakuje zrozumienia  

i życzliwości ludzi, brakuje czasu i pie-

niędzy, brakuje umiejętności radzenia 

sobie w życiu. Czy różaniec może być 

dzisiaj psałterzem ubogich, dla tych, 

którym wydaje się, że mają w życiu 

wszystko i mogą sobie pozwolić na 

wszystko? I często nie wiedzą, że ich 

ubóstwem jest wielki, ukryty głęboko 

głód miłości Maryi i Jezusa?  

BK                  

 
   

   

ZZZ   pppaaammmiiięęętttnnniiikkkaaa   ddduuussszzzyyy   
 

Panie Jezu, tak ciężko czasami wi-
dzieć w ludziach Ciebie, tak cięż-
ko. Czasami niszczą mnie pewne 
relacje, nie umiem się odnaleźć, nie 
umiem być prawdziwa. A jak je-
stem to tracę na tym po ludzku.  
Wchodząc do kościoła wzięłam cy-
tat z Pisma Świętego: "Bracia moi, 
niech wiara wasza w Pana naszego 
Jezusa Chrystusa uwielbionego nie 
ma względu na osoby." Jk 2,1 Panie 
mój, Ty już wiedziałeś wcześniej  
z czym, z jakimi rozterkami przyj-
dę do Ciebie. Ty już wiedziałeś  
z czym się męczę. Ty w tym Słowie 
już dałeś mi pouczenie, jeszcze 
przed tym jak ja wyżaliłam się. 
Twój wzrok i rozmowa bez słów 
jest możliwa. Panie, niech Twoje 
błogosławieństwo przejedzie prze-
ze mnie na tych, z którymi dziś się 
spotkałam i spotkam się jutro. 

 

 
 

PSAŁTERZ UBOGICH 

CZA 
 



 

Bł. Alan de Rupe (1428-1475) 
otrzymał od Matki Bożej nastę-
pujące obietnice: 

 Tym, którzy będą pobożnie 
odmawiali różaniec, obiecuję 
szczególną opiekę. 

 Dla tych, którzy wytrwale od-
mawiali różaniec, zachowam 
pewne zupełnie szczególne ła-
ski. 

 Różaniec będzie potężną bro-
nią przeciwko piekłu; zniszczy 
występek i rozgromi herezje. 

 Różaniec prowadzi do zwycię-
stwa cnoty i dobra; budzi  
w sercach ludzi pragnienie 
szukania nieba. 

 Ci, którzy zawierzą Mi przez 
różaniec, nie zginą. 

 

Modlitwę różańcową o 17.30  
w tym tygodniu prowadzą: 
 

Poniedziałek 
Róże Różańcowe 

Wtorek 
Akcja Katolicka 

Środa 

Apostolstwo Dobrej Śmierci 
Czwartek 

Kościół Domowy 

Piątek 
Oratorium 

Sobota 
wszyscy wierni 

ŁASKIŚ,  

CZY ŁASKI PEŁNA? 
 

Modlitwa zwana „Pozdrowieniem 

Anielskim” bywa okazją do tworzenia 

najdziwniejszych zmian i poprawek,  

a nawet słownych „dziwolągów”. Na 

to zjawisko zwracają uwagę uczestnicy 

modlitwy różańcowej prowadzonej 

przez wspólnoty parafialne.  

W prywatnej modlitwie ma to 

mniejsze znaczenie, ale w modlitwie 

wspólnotowej – zmiany wprowadzają 

zamęt i „arytmię”. Papież Jan Paweł II 

wiele razy mówił o Różańcu, że jest to 

modlitwa prosta ale niestety wkrada 

się w nią mnóstwo błędów podczas 

odmawiania, o których nie koniecznie 

zdajemy sobie sprawę, przez co nasza 

modlitwa nie jest „pełna”, a błędy 

jakie popełniamy są powielane przez 

kolejne lata. Odmawiajmy więc 

Różaniec wspólnie, jednakowo  

i poprawnie. 

 

Poprawny tekst: 
 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan  

z Tobą. Błogosławionaś Ty między 

niewiastami i błogosławiony owoc 

żywota Twojego, Jezus. Święta 

Maryjo, Matko Boża, módl się za nami 

grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci 

naszej. Amen.  

 

Najczęstsze błędy: 
 

Łaskiś pełna. 

Łaski jesteś pełna 

Błogosławiona jesteś 

Błogosławiona Ty 

Pan jest z Tobą 

 
 

 

OBIETNICE RÓŻAŃCOWE 
 

 
 
 

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE  

CZA 
 



 

 „Różaniec jest doskonałą modli-
twą odbudowywania jedności 
między ludźmi na całym świecie. 
Pomaga w budowaniu jedności, 
wszędzie tam, gdzie jej brakuje. 
Nie ma takiej intencji, nie ma ta-
kiej nienawiści, takiego podziału, 
nie ma takiego grzechu z którego 
przy pomocy modlitwy różańco-
wej, ufnej i wytrwałej nie dałoby 
się uratować ludzkiej duszy, ura-
tować zgody między ludźmi, ura-
tować miłości, byleby każdy 
człowiek odrobinę chciał”  

(ks. abp. Andrzej Dzięga).  
 

„Odmawiać różaniec to nic inne-
go, jak kontemplować z Maryją 
oblicze Chrystusa”.  

Papież Jan Paweł II.  
 

Jan Paweł II wzywa wszystkich 
wiernych, aby na zakończenie ró-
żańca odmawiano „Pod Twoją 
Obronę” oraz modlitwę do św. 
Michała Archanioła, który nas 
chroni i wspiera w walce ze złem. 
Członkowie parafialnego Koła 
Żywego Różańca, zwracają się  
z prośbą do wszystkich parafian  
o podjęcie tej modlitwy i do 
wsparcia inicjatywy naszej grupy 
modlitewnej. Módlmy się, by pla-
ny Matki Bożej realizowały się we 
współczesnym świecie.  

(K.S.) 
 

 
 
 

Święty Michale, 
módl się za nami 

 

Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy 

przed Panem stojący. 
Któremu ważne sprawy 

zleca Wszechmogący. 
Osobliwszą masz władzę 

na niebie i ziemi 
I niezrównaną chwałę 

pomiędzy Świętymi. 
Tyś Górnego Syjonu 

blaskiem i ozdobą, 
Najpierwszą 

po Królowej Niebieskiej osobą, 

Wszystkie chóry Aniołów, 
Święci Pańscy w niebie 

I wierni Chrystusowi 
modlą się do Ciebie, 

I kochają serdecznie 
za Twój bój o Boga, 

Za miłość, 
za pokorę i za pogrom wroga, 

I my, co Ciebie z nimi sławimy, 
kochamy, 

Spraw niech Twe hasło w życiu 
wiernie wypełniamy. 

Niech nic nad Boga 
więcej nie mamy droższego, 

Miłością niech płoniemy 
w walce o cześć Jego. 

 
/ z Godzinek do św. Michała 

Archanioła / 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIERZMY W DŁONIE RÓŻAŃCE 
 



FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTT                                                                                                                                                                  

      WWWIIIAAARRRYYY 
 

 

Jedynie Chry-

stus jest drogą 

modlitwy chrze-

ścijańskiej. Czy nasza modlitwa będzie 

wspólnotowa czy osobista, słowna czy 

wewnętrzna, dostęp do Ojca ma tylko 

wtedy, gdy modlimy się "w imię" Je-

zusa. Święte człowieczeństwo Jezusa 

jest więc drogą, na której Duch Święty 

uczy nas modlić się do Boga, naszego 

Ojca.  
 

 
 
 
 

WAŻNE WYDARZENIE 
13.10. 2019 

 

Za tydzień – 
13 paździer-
nika 2019  
w naszej pa-
rafii dokona 
się niezwykle 
ważne wyda-
rzenie. To 
będzie dzień 

poświęcenia 
figury św. 
Michała Ar-

chanioła, ale także akt oddania 
Księciu Niebieskiemu naszej parafii, 
miasta i każdego z nas. Uroczystość 
odbędzie się podczas Mszy Św.  
O godzinie 12.00. Zachęcamy do 
licznego uczestnictwa w tym waż-
nym wydarzeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

ZZaapprroosszzeenniiee  tteeaattrraallnnee  
 

Parafialny teatr „Czwarta scena” 

zaprasza na premierę spektaklu 

pt. „Redaktor naczelny”. 

Do sali teatralnej  

zapraszamy dzisiaj  -  

6 października  

o godzinie 19.00.  

Wstęp wolny.  

Zapraszamy stałych sympatyków  

i nowych widzów 
 

 

 

 

 

PO-MYŚL PRZED SNEM 
 

 

Od uczuć 

wiele zależy. 

Uczucia de-

cydują o 

większości 

naszych de-

cyzji życio-

wych. Od uczuć zależy to, czy coś od 

kogoś przyjmiemy, czy nie; czy komuś 

się zwierzymy, czy też się przed nim 

zamkniemy. Jeśli tak wiele zależy od 

uczuć, jeśli tak wiele zależy od miło-

ści, to o ileż więcej od Tego, który jest 

samą Miłością; od Tego, który jest 

Kimś nieskończenie więcej niż uczu-

cia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiz: O liczbach 
 

Wystarczy wybrać literę przy 

poprawnym wariancie odpowiedzi. 

Czytane od góry utworzą rozwiązanie. 

 

1. Bóg skruszył upór Faraona zsyłając 

na Egipt plagi. Plag egipskich było: 

m) 24                                 

k) 10 
 

2. Pełna prób i doświadczeń wędrówka 

Izraelitów do Ziemi Obiecanej trwała: 

s) 40 lat                              

u) 44 dni       
 

3. Bóg zesłał wielką rybę na Jonasza, 

aby go połknęła. „I był Jonasz w jej 

wnętrzu...” 

i) 3 dni i 3 noce                  

l) 7 dni i 7 nocy 
 

4. Jedną z piękniejszych ksiąg Biblii 

jest Księga Psalmów. Biblijny zbiór 

psalmów liczy: 

e) 50 psalmów                    

ę) 150 psalmów 
 

5. Jezus w Kanie Galilejskiej polecił 

napełnić wodą (?) stągwi kamiennych. 

n) 9                                    

g) 6 
 

6. Wystarczyło Jezusowi 5 chlebów i 2 

ryby, by nakarmić tłumy. Z tego co 

zostało zebrano: 

a) 12 koszy                        

t) 7 koszy 
 

7. Uboga, ewangeliczna wdowa 

wrzuciła do skarbony: 

o) jeden pieniążek             

l) dwa pieniążki 
 

8. Święty Michał Archanioł jest 

Zwierzchnikiem (?) anielskich chórów.  

i) dziewięciu                     

r) dwunastu 

9. Nowenna jest nabożeństwem 

odprawianym przez: 

o) 3 dni                             

c) 9 dni 
 

10. Okres Wielkiego Postu w Kościele 

trwa: 

z) 6 tygodni                      

w) 30 dni 
 

11. Nabożeństwo trwające trzy dni  

nazywamy: 

a) oktawą                           

b) triduum 
 

Rozwiązanie quizu w następnym 

wydaniu „Naszego Słowa”. 
 

 
 

Barbara Dymek 

PPiikknniikk  zz  nniieessppooddzziiaannkkąą  
 

Jeden stolik, cztery panie. 
Która z nich mieć będzie bra-
nie? 
Siedzi panna malowanka. 
- Ot, to będzie niespodzianka. 
 
Starszy pan w wytwornym 
fraku 
Nagle rusza do ataku. 
- Ale niespodzianka znika 
Poderwana przez „kowboja” - 
Ratownika. 
 

 
 

 

 

 

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/

