
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Drodzy Parafianie  
 

Kolejny miesiąc w naszym życiu, szcze-

gólny a jednak zwyczajny. Nowy rok 

szkolny, wspomnienia wakacyjne, powrót 

do codzienności i nowe zadania. Zapra-

szam do aktywności w duszpasterstwie, do 

zaangażowania się osobistego w życie sa-

kramentalne i parafialne. Już niebawem 

Parafialny Piknik Rodzinny (22.09.2019 - 

niedziela), nowenna przed uroczystością 

św. Michała Archanioła, wielka ogólno-

polska akcja duszpasterska Polska pod 

Krzyżem. W miesiącu październiku planu-

jemy zainstalować na dachu naszego ko-

ścioła i poświęcić figurę św. Michała Ar-

chanioła. Ważnym, a może najważniej-

szym elementem tego wydarzenia będzie 

przygotowanie duchowe oraz oddanie mia-

sta Stalowa Wola i wszystkich obywateli 

pod opiekę przemożnego Patrona – św. 

Michała Archanioła. 
 

Jesienny czas zapowiada się więc bardzo 

obficie w wydarzenia, które niech prowa-

dzą nas do Jezusa i Jego Matki przy wy-

datnej pomocy świętych Patronów.  
 

Istotnym elementem naszej pracy ducho-

wo-duszpasterskiej jest też formacja inte-

lektualna. Konieczna w tym względzie jest 

dobra, rzetelna i odpowiednio dobrana lek-

tura. Poszukujmy człowieka, który zaopie-

kowałby się naszą „DUCHOWĄ BI-

BLIOTEKĄ*. Chętną osobę proszę o kon-

takt z ks. Proboszczem   
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Słowa Ewangelii  
według świętego Łukasza 
 

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być 
uczniem Jezusa 
 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwró-

cił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przycho-
dzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego 
ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, 
nadto i siebie samego, nie może być mo-
im uczniem. Kto nie nosi swego krzyża,  
a idzie za Mną, ten nie może być moim 
uczniem. 
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie 
usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, 
czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby 
założył fundament, a nie zdołałby wy-
kończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby 
drwić z niego: „Ten człowiek zaczął bu-
dować, a nie zdołał wykończyć”. 
Albo który król, mając wyruszyć, aby sto-
czyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie 
wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć ty-
sięcy ludzi może stawić czoło temu, który 
z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw 
niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy 
tamten jest jeszcze daleko, i prosi o wa-
runki pokoju. 
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może być 
moim uczniem». 

Oto Słowo Pańskie 

 
 

 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



 

 

 

 

 

Podążanie za Chrystusem 

rodzi zobowiązanie, jakim jest 
dźwiganie - własnego krzyża. 
Codziennego, pokornego  
i cierpliwego. Są tacy 
chrześcijanie, którzy idą za 
Chrystusem bez krzyża. 
Wybierają z nauki Chrystusa 
to, co jest wygodne, co nie 
wymaga wysiłku, poświęcenia  
i samozaparcia. Aby być 
uczniem Chrystusa, trzeba - 
swój - krzyż dźwigać. To 
podstawowy warunek, by iść 
za Nim. Innej drogi nie ma.    
 

 
 

Przeciwieństwem „hurraop-

tymizmu”, który eksplozywnie 
wyraża pomyślne wydarzenia  
i euforycznie je nagłaśnia, jest 
„hurra – pesymizm”, który na za-
sadzie przeciwieństwa, wszystko 
co złe przyswaja i euforycznie na-
głaśnia. Jedno i drugie „hurra” 
jest niebezpieczne, bo jest nie-
prawdziwe. Łatwo przyswajamy 
złe wieści. Dziesięć dobrych wie-
ści przegrywa z jedną – złą. Sta-
jemy się ich nałogowymi „łowca-

mi”, a potem – to już „z górki”. 
Wtedy nawet dobre drzewo nie 
ma wyjścia i musi rodzić złe owo-
ce. Zaczynamy wyznawać zasadę: 
„im gorzej, tym lepiej”. Strumień 
nowych trosk nas zniewala,  
a wtedy blask porannego słońca 
niepokoi, życzliwy uśmiech prze-
chodnia rodzi podejrzenie, a do 
tego wieści z internetu i mediów. 
Jest z tej pułapki ucieczka. To 
„eksplozywna” ufność pokładana 
w Bogu. I tylko w Nim. Bez Nie-
go, sami skazujemy się na „hurra 
– pesymizm”. (p-Q) 

 

Święto Podwyższenia Krzyża 

obchodzi Kościół katolicki 14 

września. Wiąże się ono z odnale-

zieniem drzewa krzyża, na którym 

umarł Jezus Chrystus, a także wy-

raża głęboki sens krzyża w życiu 

chrześcijanina. Znak krzyża rozpo-

czyna i kończy modlitwę chrześci-

janina. Krzyż zawieszany na szyi, 

w mieszkaniu, w pracy, stawiany 

na szczytach świątyń przypomina 

wierzącym o ich powołaniu. Za-

czynajmy każdą rzecz znakiem 

krzyża; nowy dzień, nowy bochen 

chleba, każdą pracę i zamiar. Tym 

znakiem żegnajmy i witajmy się 

nawzajem. I rozstając się z tym ży-

ciem – na dalszą drogę, uczyńmy 

znak krzyża. 

 

 
 

MÓJ KRZYŻ 
 

 

 

 
 

 

HURRA-PESYMIZM 
 

 

PODWYŻSZENIE  

KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
 



 

9 września 
św. Piotr Klawer,  

prezbiter, 
bł. Aniela Salawa,  

dziewica 
 

10 września 
św. Pulcheria,  

cesarzowa 
 

11 września 
święci męczennicy  
Prot i Hiacynt 

 

12 września 
Najświętsze Imię Maryi 

 

13 września 
św. Jan Chryzostom,  

biskup i doktor Kościoła 
 

14 września 
Podwyższenie  

Krzyża Świętego, 
św. Albert,  

biskup 
 

   

   

   

   

   

   

   

   
   
 
 

 
 
 

 

 

 

Modlitwa może otrzymać wszyst-
ko, naucza św. Bernard: „Ilekroć 
prosimy Pana Boga o jaką łaskę, 

On albo da żądaną łaskę, albo też 
da nam inną łaskę dla nas poży-
teczną”. Rzecz godna uwagi, iż 
Pan Bóg obiecuje wysłuchanie 
naszych próśb zanoszonych na-
wet przez grzeszników, choćby 
największych, albowiem mówi: 
„Proście, a będzie wam dane; szu-
kajcie, a znajdziecie; kołaczcie,  
a otworzą wam”.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTT    

WWWIIIAAARRRYYY   
 

Pragnienie Boga 

jest wpisane w 

serce człowieka, 

ponieważ został on stworzony 

przez Boga i dla Boga. Bóg nie 

przestaje przyciągać człowieka 

do siebie i tylko w Bogu człowiek 

znajdzie prawdę i szczęście, któ-

rych nieustannie szuka. Człowiek 

może jednak zapomnieć o tej 

"wewnętrznej i życiodajnej łączno-

ści z Bogiem", może jej nie do-

strzegać, a nawet wprost ją od-

rzucać. 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 

 

 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Gdy na Siewną jest błękitnie, 
wtedy pięknie wrzos zakwitnie.  

(8.09) 
 

Na świętego Łukasza 
jest w domu chleb i kasza.  

(10.09) 
 

Ze wszystkich świętych najlepszy Jacek, 
bo kto żyje dostał placek.  

(11.09) 

 

 

 

 

 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 



 

bł. Aniela Salawa, 
dziewica 

Aniela Salawa 

urodziła się 9 

września 1881 r. 

w wielodzietnej, 

ubogiej rodzinie 

chłopskiej w Sie-

prawie pod Kra-

kowem. Ukończyła jedynie dwie klasy 

szkoły elementarnej, ponieważ musiała 

pomagać matce przy gospodarstwie. 

W 1897 r. udała się do Krakowa, gdzie 

podjęła pracę jako służąca. W 1900 r. 

przystąpiła do Stowarzyszenia Sług 

Katolickich św. Zyty, którego zada-

niem było niesienie pomocy służącym. 

Dzieliła się pożywieniem i pieniędzmi 

z biedniejszymi od siebie. W 1912 r. 

Aniela Salawa wstąpiła do III zakonu 

św. Franciszka. W czasie I wojny 

światowej - mimo że nasiliły się dole-

gliwości płuc i żołądka - pomagała  

w krakowskich szpitalach, niosąc po-

moc i wsparcie rannym żołnierzom.  

W 1916 r. podupadła jednak na zdro-

wiu tak, że konieczna stała się hospita-

lizacja. Ostatnie pięć lat życia spędziła 

w nędzy, z pogodą ducha dźwigając 

krzyż choroby. W tym czasie wiele też 

modliła się, czytała, rozmyślała. Zmar-

ła na gruźlicę 12 marca 1922 r. w kra-

kowskim szpitalu św. Zyty. Umierała 

samotnie, opuszczona przez wszyst-

kich, wśród straszliwych cierpień, ale 

w głębokim zjednoczeniu z Chrystu-

sem jako tercjarka franciszkańska. Be-

atyfikowana została 13 sierpnia 1991 r. 

przez św. Jana Pawła II na krakow-

skim Rynku. 

 

Dziś byłam bardzo zmęczona. Wra-

cając z pracy wstąpiłam do znajo-
mych, powrót do domu. Mam godzi-
nę, zjem, na chwilę się położę i myśl: 
chcę choć na chwilę do Ciebie. Mam 
swoją godzinę z Tobą, Panie Jezu, 
wtedy znasz mnie z imienia i nazwi-
ska, jestem zapisana. Dziś to nie był 
mój czas, ale coś w środku mimo 
zmęczenia podpowiadało: Przecież 
Jestem, czekam. Zebrałam się i poje-
chałam. Jesteś. Co mogę Ci powie-
dzieć? Że jestem zmęczona, że przy-
tłaczają mnie sprawy, że znowu do-
wiedziałam się, że ktoś cierpi, że nie 
radzę sobie... przecież Ty to wszystko 
wiesz. Co mogę Ci powiedzieć? Że 
znowu proszę, że potrzebuję Twojej 
bliskości, wsparcia? To też wiesz. 
Krótki rachunek sumienia z dnia. I co 
Panie Jezu, nie jest dobrze ze mną. 
Kolejny raz zawaliłam... mimo tego, 
że staram się żebyś był ze mnie za-
dowolony, to znowu zawaliłam. Nie 
byłam na tyle dobra, nie byłam na ty-
le szczera, żebym nawet sama przed 
sobą powiedziała, że było ok, bo nie 
było. Klęczę przed Tobą i czuję tylko 
jedno pragnienie, pozwól mi tylko 
przycupnąć przy Twoich stopach. 
Będę siedziała cichutko skulona i tyl-
ko sobie odpocznę. Chcę być tylko 
takim pyłkiem dziś na Twoich sto-
pach. Nie mam odwagi podnieść 
głowy i popatrzeć na Ciebie, nie mam 
dziś odwagi. I pozwoliłeś. Zamknę-
łam oczy i czuję bliskość Twoich stóp 
i cisza... I ten moment kiedy wyob-
raźnia podsuwa mi obraz: jak deli-

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 

 

 
 

Z PAMIĘTNIKA DUSZY 
 



katnie dotykasz czubka mojej głowy  
i bardzo powoli dotykając brody 
podnosisz mi twarz do góry. I myśl: 
ale jak to? Chciałam dziś być pyłkiem 
na Twoich stopach. Panie niech Two-
je błogosławieństwo przejdzie przeze 
mnie na tych co dziś spotkali się ze 
mną i spotkają się jutro. (x) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus Eucharystyczny jest wodą 

życia i pokarmem na życie wieczne. „Kto 

zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie 

będzie pragnął na wieki, lecz woda którą 

Ja mu dam, stanie się w nim źródłem 

wody żywej wytryskującej ku życiu 

wiecznemu.” (J 4, 14). Słowa Jezusa wy-

powiedziane przy miejskiej studni są 

źródłem życia, gdy jesteśmy zmęczeni 

upałami, suszą i wiadomościami o skaże-

niu rzek. Święty Jan pisze w Ewangelii 

że Jezus jest Światłością świata i Źró-

dłem wody życia. Jan zaczyna Ewangelię 

opowieścią o scenie nad rzeką Jordan, 

gdzie Jan Chrzciciel daje świadectwo  

o Jezusie.  

Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej 

gdy Jezus objawił swą chwałę i uwierzyli 

w Niego Jego uczniowie, to zamiana  

w wino wody z sześciu stągwi kamien-

nych. W nocnej rozmowie Jezus powie-

dział do Nikodema: „Zaprawdę, zapraw-

dę, powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi 

z wody i z Ducha nie może wejść do kró-

lestwa Bożego.” (J 3,5) Daj mi tej wody, 

abym już nie pragnęła –słowa Samary-

tanki rozmawiającej z Jezusem przy 

studni Jakubowej są jak słowa duszy 

spragnionej wody żywej dającej życie 

wieczne. Jezus uzdrowił chromego nad 

sadzawką Betsaida w Jerozolimie.  

O zmierzchu, w czasie silnego wichru 

Jezus przyszedł po jeziorze i powiedział 

zalęknionym uczniom: „To Ja jestem, nie 

bójcie się.” W Jerozolimie Jezus zawołał 

donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spra-

gniony, a wierzy we Mnie – niech przyj-

dzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: 

strumienie wody żywej popłyną z jego 

wnętrza.” A powiedział to o Duchu, któ-

rego mieli otrzymać wierzący w Niego.” 

 

JEZUS EUCHARYSTYCZNY 

JEST WODĄ ŻYCIA 
 

 
 

 

Barbara Dymek 
 

POD NAMIOTEM 
 

Przez otwarte „wrota” 
Kto tylko jest rad 

Może ujrzeć – bez wątpienia 
Cały piękny świat. 

 
Widać z nich polankę - 

A nawet bociana. 
Słychać żab kumkanie 

I psów ujadanie. 
 

Rzeka zapraszała: 
Kromki na śniadanie! 

A kto ma apetyt - 
Repetę dostanie. 

 
Szkoda, że to nasze 

Obozowe lato 
Skończyło się poważną 

- Pierwszy września – datą. 
 



W czasie ostatniej wieczerzy Jezus 

nalał wody do miednicy i umył nogi swo-

im uczniom dając przykład pokory. Na 

Golgocie Jan poznał tajemnicę Miłosier-

nej Miłości, kiedy z przebitego Serca Je-

zusa wypłynęły krew i woda. Ewangelia 

Jana kończy się spotkaniem Zmartwych-

wstałego Jezusa z uczniami nad Morzem 

Tyberiadzkim. „Jezus Chrystus jest tym, 

który przyszedł przez wodę i krew i Du-

cha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie  

i we krwi” pisze Jan w pierwszym liście. 

„I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą 

jak kryształ, wypływającą z tronu Boga  

i Baranka” – pisze Jan –  „A Duch i Ob-

lubienica mówią: „Przyjdź!” I kto od-

czuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto 

chce niech wody życia darmo zaczerp-

nie.” Jan umiłowany uczeń Jezusa, który 

przyjął Maryję jako Matkę do swojego 

domu, pisze do nas że Jezus Euchary-

styczny jest wodą życia dla serc i dusz 

spragnionych Miłosiernej Miłości Boga.  

BK        
 

 

 

PO-MYŚL PRZED SNEM 
 

 

 

 

 

Jesteśmy j e d y n i , a nie jedni  

z wielu. Nasza wiara katolicka 

jest jedyna, jak jedyny jest Bóg  

i jedyna Prawda Objawiona. Je-

steśmy inni niż świat, który jest 

jak otchłań cierpienia, z jakiej 

Bóg nas pociąga do nowej rze-

czywistości sieciami głoszenia 

Ewangelii. 
 

 

 

Za tydzień 

trzecia nie-
dziela mie-
siąca –  inwe-

stycyjna. 
Trwają prace 

przy remoncie wieży – dzwonnicy. 
Zamontowano nowe drzwi, odizo-
lowano podłogę. Pozostaje wyko-
nanie izolacji termicznej całej wie-
ży. Wesprzyjmy to wspólne dzieło 
Bogu na chwałę, i by służyło kolej-
nym pokoleniom. Wszystkim Ofia-
rodawcom składamy serdeczne 
„Bóg zapłać”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafialny teatr „Czwarta 

Scena” zaprasza nowych 

kandydatów do udziału  

w działalności  teatru. 

Oczekujemy na osoby w wieku 

od 10 do 15 lat. Spotkanie 

rekrutacyjne odbędzie się  

w najbliższą sobotę – 14 

września o godz. 12.00 w sali 

teatralnej.  
 

 

 

 

 

 
 

 

NIEDZIELA INWESTYCYJNA 
 

 

 

 

 



 

08 września 2019 – Niedziela 

  7.00 – za śp.Lucjana Trelę (greg. 8) 

  9.00 – za śp. Eugeniusza Prota w 29 rocz. śmieci 

10.30 – dziękczynna za otrzymane łaski Boże  

z prośbą o opiekę MB na dalsze lata dla Gabrysi  

z racji 18 urodzin - od rodziców i dziadków 

10.30 – dziękczynna za dar 10. lat pożycia małżeń-

skiego z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 

dla małżonków obchodzących jubileusz.  

10.30 – o Boże bł., opiekę Niepokalanej Matki  

i Aniołów Stróżów dla Księdza Proboszcza Mie-

czysława w dniu urodzin – od Barbary i Jana 

12.00 – za śp. Lesławę Kudybę – od rodziny 

12.00 – za śp. Marię, Józefa oraz Feliksa 

16.00 – w intencji Ks. Proboszcza z podziękowa-

niem – od uczest. zimowiska Oazy Młodzieżowej  

18.00 – za śp. Adama Frańczaka – od uczestników 

pogrzebu 

09 września 2019 – poniedziałek 

  6.00 – za śp. Sylwestra Rędzio – od uczestników 

pogrzebu 

  6.00 – za zmarłych rodziców Marię i Władysława 

oraz dziadków Ludwikę i Władysława 

  7.00 – za śp. Lucjana Trelę (greg. 9) 

18.00 – o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców 

bloku 36 i 37. przy ul. Ks. Popiełuszki 

18.00 – o Boże bł. i potrzebne łaski dla Anny  

18.00 – przebłagalna za grzechy przeciw Trójcy 

Św. i Matce Najświętszej 

18.00 – za śp. Jana Kądziołkę – od swatów z rodziną 

18.00 – za śp. Feliksa, Antoninę i Jana, Stanisławę  

i Józefa 

10 września 2019 – wtorek 

  6.00 – za śp. Lidię Bednarczyk – od uczestników 

pogrzebu 

  6.00 – za śp. Łukasza Michalskiego – od cioci 

Magdy z rodziną z Chicago 

  7.00 – za śp. Lucjana Trelę (greg. 10) 

18.00 – o bł. Boże dla Apostolstwa Dobrej Śmierci  

i dar życia wiecznego dla zmarłych 

18.00 – za śp. Edmunda Krzaczkowskiego – od 

Kompanii Saperów 

18.00 – za śp. Janusza Szmidtke – od Krystyny  

i Edwarda  

18.00 – za śp. Kamilę Lipińską – od wnuczki Ewe-

liny z rodziny 

18.00 – o zdrowie i Boże bł. dla członkiń róży IV  

i ich rodzin 

11 września 2019 –środa 

  6.00 – za śp. Aleksandra Wójcika – od rodziny 

Nowaków i Kolasów 

  6.00 – za śp. Franciszkę, Wojciecha, Jana Trzuskot 

  7.00 – za śp. Lucjana Trelę (greg. 11) 

18.00 – o Boże bł. dla czcicieli MBNP 

18.00 – dziękczynno-błagalna z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo dla Marii i Zbigniewa 

18.00 – za śp. Wojciecha Bondarczuka – od kolegi 

18.00 – za śp. Mirosława Rybarczyka – od uczest-

ników pogrzebu 

18.00 – za śp. Ryszarda Palucha - od rodziny Pa-

wełków 
 

12 września 2019 – czwartek 

  6.00 – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla Franciszki z okazji urodzin 

  6.00 – za śp. Teresę Barlik– od uczest. pogrzebu 

  7.00 – za śp. Lucjana Trelę (greg. 12) 

18.00 – o Boże błogosławieństwo, opiekę NMP  

i zdrowie dla Franciszki z okazji urodzin 

18.00 – za śp. Stanisława Zawół w 61 rocz. śmierci 

– od przyjaciół 

18.00 – za śp. Kamilę Lipińską – od uczestników 

pogrzebu 

18.00 – za śp. Janusza Szmidtke – od współpra-

cowników zięcia Andrzeja z ZZN 

18.00 – za śp. Stefana Absalona w 4 rocz. śmierci 
 

13 września 2019 – piątek 

  6.00 – za śp. Lidię Bednarczyk – od uczestników 

pogrzebu 

  6.00 – za śp. Stefanię, Danutę, Ludwika, Jana  

i Tadeusza Gołąbek 

  7.00 – za śp. Lucjana Trelę (greg. 13) 

18.00 – przebłagalna za grzechy przeciw Trójcy 

Świętej i Matce Najświętszej 

18.00 – o zdrowie i potrzebne łaski dla moich i na-

szych dzieci, opiekę Niepokalanej Matki dla nich 

18.00 – za śp. Jana i Władysławę Małków 

18.00 – za śp. Kazimierę, Piotra, i Jerzego Walec – 

od córki i siostry Zuzanny z rodziną 

18.00 – za śp. Bożenę Tokarczyk – od siostry Kry-

styny z dziećmi i mężem 
 

14 września 2019 – sobota 

  6.00 – za śp Adama Frańczaka – od uczestników 

pogrzebu 

  6.00 – za śp. Lucjana Trelę  (greg. 14) 

  7.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące 

18.00 – o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla 

Bernadetty w dniu urodzin oraz Mateusza i ich ro-

dziców 

18.00 – za śp. Kazimierę Szelest – w 37 rocz. 

śmierci 

18.00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 

błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Św. 

dla Danuty i całej rodziny 

18.00 – za zmarłych członków Róży IV. 

 

 
 

 

INTENCJE MSZALNE 
 



 

1. W sobotę – Święto Podwyższenia Krzyża. 

Zachęcamy parafian do włączenia się do 

wspólnej modlitwy: Polska pod Krzyżem.  

W tym dniu o godzinie 15.00 zbierzmy się na 

znak naszego świadectwa i modlitwy pod 

krzyżem przy głównym rondzie w Stalowej 

Woli, aby tam odmówić Koronkę do Miło-

sierdzia Bożego i modlić się w intencji Ojczy-

zny.  

2. Następna niedziela jest niedzielą inwesty-

cyjną. W toku jest praca przy ocieplaniu i izo-

lacji wieży i w tym tygodniu zostaną założone 

kraty zabezpieczające przed gołębiami. Za 

każdy dar serca składamy „Bóg zapłać” 

3. Parafialny teatr „Czwarta Scena” zaprasza 

nowych kandydatów do udziału w działalno-

ści teatru. Oczekujemy na osoby w wieku od 

10 do 15 lat. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie 

się w najbliższą sobotę – 14 września o godz. 

12.00 w sali teatralnej.  

4. W niedzielę 22 września w godzinach od 

13.00 do 17.30 zapraszamy rodziny, dzieci, 

młodzież i dorosłych na Parafialny Piknik 

Rodzinny „Z Aniołami na Zatorzu”. Parafia 

wraz z Oratorium przygotowały bardzo wiele 

atrakcji, występy na scenie między innymi 

zespół MICHAEL, gry i zabawy, konkursy 

oraz atrakcje kulinarne: ciasto, grill. Potrzebu-

jemy WOLONTARIUSZY do pomocy przy 

organizacji Pikniku. Chętnych zapraszamy do 

współpracy.  

5. Już teraz zapraszamy do Miejsca Piastowe-

go na poświęcenie figury św. Michała Archa-

nioła w sobotę 28 września. Zapisy w zakry-

stii i kancelarii.  

6. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 6-9 

lat na zbiórkę gromady zuchowej, która odbę-

dzie się w piątek 13 września o godzinie 

16:00 w harcówkach w domu duszpasterskim 

przy naszej parafii.  

7. Trwają Dni Kultury Religijnej w Stalowej 

Woli. We wtorek rozpoczyna swą działalność 

Stalowowolska Szkoła Wiary, jest to cykl 

spotkań, wykładów i dyskusji o życiu wiarą. 

Pierwsze spotkanie pt. „Dlaczego ateizm jest 

taki modny” we wtorek o 19.00 w sali na ple-

banii przy Bazylice. Więcej informacji w ga-

blocie.  

8. W ramach Rodzinnego Świętowanie Nie-

dzieli. zapraszamy w przyszłą niedzielę do 

Muzeum JP II o godz. 17.00 wykład i dysku-

sja „Jak przekazywać wiarę w rodzinie”. 

9. KUL w Stalowej Woli zaprasza na Festi-

wal Nauki – w dniach 19-20.09. Bardzo 

atrakcyjny program. Szczegóły na plakatach 

indywidualne zaproszenia pod chórem. 

10. Dziękujemy mieszkańcom bl. 36, 37 przy 

ulicy Popiełuszki za ofiarę na kwiaty  

i sprzątanie kościoła. Modlimy się za nich  

w poniedziałek o godz. 18.00. W następnym  

tygodniu  prosimy o pomoc mieszkańców bl. 

38,39 przy ul. Popiełuszki. 

11. Akcja Katolicka organizuje wyjazd  na 

czuwanie nocne na Święty Krzyż w dniu 

20.09. Wyjazd o godz. 17.00. Zapisy u pana 

kościelnego, koszt 30 zł.  

12. Biblioteka KUL-u zaprasza na spotkanie 

autorskie z Elżbietą Ruman w dniu 20.09  

o godz. 16.30 i z prof. Andrzejem Derdziu-

kiem 19.09 od godz. 16.00. Więcej informacji 

na plakacie.  

13. Spotkanie Oazy Dzieci Bożych w czwar-

tek o godz. 16.00 w domu duszpasterskim, 

chętnie dzieci zapraszamy do udziału.  

 

 

 

 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

 
 

 

 

 

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/

