
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO                                                                           2 (161) 12 STYCZNIA 2020r. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

Ewangelia (Mt 3, 13-17) 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Chrzest Jezusa 
 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego 
chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 
Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić 
wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto 
otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego 
jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: 
«Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». 

 

Oto Słowo Pańskie 
 

 

 

 

Synostwo Boże 
 
Chrzest Jezusa w Jordanie był zapowiedzią i figurą naszego chrztu. 
Ogłoszenie Jezusa umiłowanym Synem Bożym zapowiadało syno-
stwo Boże wszystkich ochrzczonych. Każdy z nas przez chrzest, 
nabył prawo mówienia do Boga - „Abba” - Ojcze! Chrzest przyjęli-
śmy jako niemowlęta w wierze Kościoła i naszych rodziców, którzy 
się spodziewali, że gdy dorośniemy, sami osobiście i świadomie 
przyjmiemy zobowiązania tego sakramentu. Czy wypełniliśmy na-
dzieję Kościoła i naszych rodziców?  
 



 

Drodzy Parafinie 
 

Dziękuję w imieniu własnym  
i wszystkich księży duszpasterzy za 
życzliwe przyjęcie podczas tzw.: ko-
lędy. Dziękując za wszelkie dobro 
pragnę przypomnieć o celach wizy-
ty duszpasterskiej w naszej parafii: 
- Wspólna modlitwa wraz z błogo-
sławieniem mieszkań (domów)  
i przedmiotów kultu religijnego 
(krzyże, obrazy itp.). 
- Poznanie wiernych i warunków 
ich życia, pracy i odpoczynku - 
swoista duchowa „mapa parafii”: co 
stanowi kształt parafii: liczba wier-
nych, rodzin, małżeństw, dzieci, 
młodzieży, chorych itp.; stan du-
chowy, materialny i religijny 
mieszkańców oraz ich potrzeby du-
chowe. 
- Próba włączenia wiernych w życie 
wspólnoty parafialnej: odkrywanie 
charyzmatów parafian i pokazywa-
nie szansy ich wykorzystania w na-
szej wspólnocie parafialnej; umac-
nianie, tzw. małych grup w parafii 
(chór, teatr, ministranci, Bractwo 
Adoracji, nadzwyczajni szafarze 
Eucharystii itp.); 
- Działalność misyjna” i ewangeli-
zowanie parafian, stojących daleko 
od ołtarza i sakramentów (chrzty, I 
komunia św., bierzmowanie, śluby, 
udział w Eucharystii, katechezie dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych itp.). 
- Wsłuchiwanie się w głosy para-
fian, mających swoje spojrzenie na 
życie parafii i posługujących w niej 
kapłanów (serdeczny dialog). 
-  Wymiar materialny kolędy, czyli 

przyjmowanie ofiar pieniężnych od 
parafian z przeznaczeniem na: po-
trzeby kościoła parafialnego, kurii, 
seminarium duchownego i potrze-
by własne duszpasterzy. 
Niech Bóg błogosławi wszystkim 
Parafianom.  

Wasz Proboszcz  
 

 

– Idziemy do Chrystusa przez 

Maryję! A wszystkie nasze dzienne 

sprawy dzieją się w Polsce w imię 

Maryi – to słowa Prymasa Tysiącle-

cia kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Ksiądz prymas oddał całe swoje życie 

i pasterskie posługiwanie Jezusowi 

przez ręce Maryi. W świetle wiary 

możemy dostrzec że Prymas Tysiąc-

lecia jest polskim świętym, który co-

dziennym życiem i pracą duszpaster-

ską pomnożył dziedzictwo polskiej 

teologii zawierzenia. Przez Maryję do 

Jezusa. Zawierzając Jezusowi przez 

Maryję siebie i swoje życie, wszyst-

kie nasze dzienne sprawy Ojczyzny  

i Kościoła. Tak jak wielu polskich 

świętych – mężczyzn i kobiet, którzy 

całkowicie zawierzyli oddając życie 

Jezusowi przez Maryję. I już w maju 

będziemy przeżywać wielką radość  

z beatyfikacji maryjnego Prymasa 

Tysiąclecia. 

Idziemy do Chrystusa przez 

Maryję. – Pragnę przez Ciebie,  

w Tobie i dla Ciebie stać się niewol-

nikiem całkowitym Syna Twojego, 

któremu Ty, o Matko, oddaj mnie  

w niewolę, jak ja Tobie oddałem się 

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

 

IDZIEMY DO CHRYSTUSA 
 



w niewolę. Wszystko, cokolwiek 

czynić będę, przez Twoje ręce niepo-

kalane, Pośredniczko łask wszelkich, 

oddaję ku chwale Trójcy Świętej – 

Soli Deo! – to słowa z osobistego od-

dania się księdza prymasa Matce Naj-

świętszej. 52 – letni ksiądz prymas 

oddał siebie i swoje życie Jezusowi 

przez Maryję 8 grudnia 1953 roku  

w Stoczku Warmińskim, gdy był 

uwięziony przez służby bezpieczeń-

stwa, odcięty od świata i osamotnio-

ny. Polska była tak zniewolona przez 

stalinowski reżim, że nikt nie stanął 

w obronie uwięzionego prymasa.  

I wtedy ksiądz prymas oddał cale 

swoje życie Jezusowi przez Maryję.  

I już trzy lata później 26 sierpnia 

1956 roku milion wiernych z całej 

Polski złożyło Śluby Narodu na Ja-

snej Górze zawierzając Maryi Kró-

lowej Polski. 

Idziemy do Chrystusa przez 

Maryję. – Spojrzyj na nas, Pani ła-

skawa, okiem miłosierdzia Twego  

i wysłuchaj potężnych głosów, które 

zgodnym chórem rwą się ku Tobie  

z głębi serc wielomilionowych zastę-

pów oddanego Ci ludu Bożego. Kró-

lowo Polski! Odnawiamy dziś Śluby 

przodków naszych i Ciebie za Pa-

tronkę naszą i za Królową Narodu 

polskiego uznajemy – to słowa z od-

nowienia Ślubów Narodu. Maryjo 

Matko nasza i Królowo serc przez 

Twoje Niepokalane Serce oddajemy 

serca i życie Jezusowi Chrystusowi. 

Przybądź nam miłościwa Pani ku 

pomocy i wyrwij nas z potężnych 

nieprzyjaciół mocy. 

 BK                           

 
Słowem i przykładem rodzice 
powinni wdrażać dzieci do 
modlitwy. Jest to pierwszy  
i podstawowy obowiązek, wła-
ściwie jest to ich najpiękniej-
szy przywilej. Dziecko później 
będzie żywiło do rodziców 
serdeczną wdzięczność za to, 
że od wczesnego dzieciństwa 
składali w jego sercu posiew 
cnoty.  Stwórca ustanowił 
nierozerwalność związku mał-
żeńskiego w tym celu, aby lu-
dzie mogli wychowywać swoje 
dzieci uczciwie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 

CZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 

INTENCJA MODLITWY  
ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

 

styczeń:   
Za rodziny, osoby  
samotne i starsze 

 



 

13 stycznia 
św. Hilary,  

biskup i doktor Kościoła 
bł. Weronika Nagroni, 

mniszka 
 

14 stycznia 
św. Feliks z Noli,  

prezbiter 
bł. Piotr Donders,  

prezbiter 
 

15 stycznia 
św. Paweł z Teb,  

pustelnik 
święci Maur i Placyd 

 

16 stycznia 
św. Marceli I, 

 papież i męczennik 
św. Joanna z Balneo 

 

17 stycznia 
św. Antoni,  

opat 
 

18 stycznia 
św. Małgorzata Węgierska 

bł. Regina Protmann 

 
 

NIEDZIELA INWESTYCYJNA 
 

Za tydzień trzecia 

niedziela miesiąca. 

Złożone ofiary będą 

przeznaczone na wy-

mianę kostki brukowej wokół kościoła 

i remont schodów głównych. Niech to 

dzieło służy nam i przyszłym pokole-

niom. Składamy serdeczne Bóg zapłać 

za ofiarność i wszelką pomoc.  
 

FUNDAMENT WIARY 
 

 

Maryja, Naj-
świętsza Matka 
Boga, zawsze 
Dziewica, jest 
arcydziełem po-
słania Syna  

i Ducha Świętego w pełni czasu. 
Po raz pierwszy w zamyśle zba-
wienia, dzięki przygotowaniu 
przez Ducha Świętego, Ojciec 
znajduje Mieszkanie, w którym 
Jego Syn i Jego Duch mogą 
mieszkać wśród ludzi. Tradycja 
Kościoła często odczytywała  
w relacji do Maryi najpiękniejsze 
teksty mówiące o Mądrości, 
gdzie Maryja jest opiewana  
i przedstawiana jako "Stolica 
Mądrości".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Weronika chustkę zrzuci, 
wiosna od nas się odwróci. 

(13.01) 
 

Jaka pogoda w Świętego Marcela, 
będzie pogodna Wielka Niedziela. 

(16.01) 
 

Gdy na Małgorzaty mróz, 
jeszcze długo nie pojedzie wóz. 

(18.01) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Regina  

Protmann  
- urodziła się  

w 1552 r.  

w Braniewie. 

Kiedy na 

Warmii wybuchła dżuma, dziewięt-

nastoletnia Regina opuściła dom ro-

dzinny, by poświęcić się służbie Bo-

gu i ludziom. Żyła w wielkim ubó-

stwie i dawała przykład gorliwego 

realizowania charyzmatu, opiekując 

się chorymi po domach, ucząc dzieci 

zasad chrześcijańskiego życia oraz 

podstaw czytania i pisania, a także 

troszcząc się o szaty liturgiczne  

w kościele. W 1583 r. założyła nowe 

zgromadzenie zakonne i przy pomocy 

swego spowiednika napisała regułę, 

zatwierdzoną przez biskupa warmiń-

skiego Marcina Kromera. Nową 

wspólnotę zakonną powierzyła św. 

Katarzynie Aleksandryjskiej. Sio-

strom katarzynkom, bo tak je nazy-

wano, jako główne zadanie wskazała 

posługę chorym, zarówno w domach 

prywatnych, jak i w przytułkach, oraz 

wychowanie dzieci i młodzieży. Sta-

rała się żyć heroicznie, wierna dewi-

zie: "Jak Bóg chce". Świątobliwe ży-

cie zakończyła wśród swoich sióstr  

w Braniewie 18 stycznia 1613 r. Za-

równo za życia, jak i w chwili śmierci 

otaczała ją sława świętości, która 

mimo niekorzystnych warunków 

przetrwała wieki, aż do naszych cza-

sów. Aktu beatyfikacji dokonał św. 

Jan Paweł II w Warszawie 13 czerw-

ca 1999 r. 

SERCE OJCA 
 

Ksiądz 

Markie-
wicz gorą-
cą miłością 
i czcią da-
rzył Matkę 

Najświętszą. Udawał się do Jej 
stóp , nieraz kilka razy dziennie. 
Klękał pokornie przed Jej figurą, 
zwierzał krótko, co mu na sercu 
leżało, odmówił „Zdrowaś Ma-
ryjo” i wracał spokojnie do pra-
cy. Gdy ktoś przyszedł do niego 
ze sprawą trudną do rozwiąza-
nia, wysyłał go po chwili namy-
słu do kaplicy, aby swe kłopoty 
złożył u stóp Królowej Nieba.  
Z wiarą zachęcał: „Powiedz Jej, 
że Ona tylko ma środki i radę na 
wszystkie nasze biedy, braki  
i niedołęstwo… My sami nic nie 
możemy, ale gdy Ona przemówi 
słówko za nami do Pana Jezusa, 
nie zabraknie nam niczego, jak 
nie zabrakło wina w Kanie Gali-
lejskiej „. Wyjątkowa ufność  
i dziecięca miłość wobec Maryi 
towarzyszyła Ks. Markiewiczowi 
od najwcześniejszego dzieciń-
stwa do ostatnich chwil życia. 
Był mężem modlitwy. Bez mo-
dlitwy niczego nie zaczynał  
i modlitwą każde dzieło kończył.  

 

(cdn) 

 

 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 

 

 



KAWIARENKA 
„POD SKRZYDŁAMI” 

 

 
Zapraszamy 

do parafial-
nej kawia-
renki, której 

gospoda-
rzami dzisiaj 

– od 10.00 do 14.00 jest wspólnota 
Neokatechumenalna. Z radością 
dostrzegamy rosnące zaintereso-
wanie i obecność w tej szczególnej 
„strefie spotkania”. Spotkanie, 
rozmowa i dobre miejsce zawsze 
zbliżają ludzi, a dobrym dodatkiem 
jest smaczna kawa, herbata i do-
mowe ciasto. Za tydzień, do kawia-
renki zapraszają członkowie Brac-
twa Adoracji.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PRZED 

SNEM 
 
 

Prawdziwa wiara góry przenosi. 
Prawdziwe zaufanie Bogu pozwa-
la widzieć gwiazdy na niebie  
w biały dzień. Prawdziwe życie  
ma sens, gdy żyje się dla kogoś, 
komu można przekazać życie 
wieczne. Żyjemy na tym świecie, 
by przekazywać innym nasze ży-
cie światu, który jest nam dany  
w Chrystusie Jezusie.  

 

 

Pierwsi 

chrześcija-
nie opłaki-
wali grze-
chy braci, 

bo grzech jednego  ranił 
wszystkich i osłabiał całą 
wspólnotę. Powodem łez było: 
zabójstwo, cudzołóstwo i apo-
stazja, czyli odejście ze wspól-
noty. Jedni odchodzili ze stra-
chu przed prześladowaniem  
i perspektywą śmierci, inni  
z powodu wymagań, jakie sta-
wiał Jezus Chrystus. Wspólnoty 
opłakiwały odchodzących braci, 
modląc się o ich powrót. Dzisiaj 
są i tacy, którzy odchodząc  
z Kościoła, żądają pisemnego 
aktu apostazji. Reakcją bywa 
zdziwienie, oburzenie i pogar-
da, ale czy są łzy nadziei?  
Są i tacy, którzy odchodzą po 
cichu. Opuszczają Kościół  
z różnych powodów. Wielu 
młodych katolików, po bierz-
mowaniu - „znika” z Kościoła, 
mimo że nikt ich za wiarę nie 
prześladuje. Kto po nich „zapła-
cze”, kto się za nich pomodli  
i łzy nadziei wyleje z nadzieją, 
że kiedyś do nas – do Kościoła 
powrócą? (p-Q) 

 
 

 

ŁZY NADZIEII 
 

 

 

 

 

 

 



MICHALICI 

W MOIM ŻYCIU 
 

Za rok, w stycz-

niu 2021 r. 

Zgromadzenie 

św. Michała Ar-

chanioła będzie 

świętować 100 lecie kanonicznego 

zatwierdzenia przez Kościół. „Mi-

chalici w moim życiu” - pod tym 

hasłem pragniemy upamiętnić,  

w formie świadectw i wspomnień 

michalitów, których poznaliśmy  

w swoim życiu. Forma wspomnień 

jest dowolna: rękopis, maszynopis, 

fotografie, proza, poezja…  Pozosta-

ło jeszcze wiele czasu, ale już teraz 

warto „obudzić” wspomnienia. Cze-

kamy na nie z zainteresowaniem. 

 
 

PARAFIALNE  
KOLĘDOWANIE 

 

W ubiegłą 

niedzielę 
odbyło się, 
kolejne już 

parafialne 
kolędowa-

nie. Do świątecznie przystrojonych 
stołów, w sali teatralnej zasiedli 
członkowie parafialnych wspólnot. 
Spotkanie rozpoczęła modlitwa  
i słowo Ks. Proboszcza. Wzajemne 
życzenia i dzielenie się opłatkiem 
dopełniło wspólne śpiewanie kolęd 
wsparte grą na trąbkach i pianinie  
w wykonaniu ministrantów i lekto-

rów. Uczestnicy wysłuchali kolęd  
i pastorałek zaśpiewanych przez pa-
rafialny chór „Soli Deo”. Dziękujemy 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie sali i stołów oraz 
wszystkim gościom. 
 

 

Podczas opłatkowego spotkania 

wspólnot parafialnych usłyszałem 

życzenie nietypowe: „abyś spotkał 

człowieka według swoich pragnień”. 

We wzajemnej rozmowie podjęli-

śmy próbę sporządzenia listy cech 

„upragnionego człowieka”. To 

człowiek, który: 

*  Mówiąc co myśli, 

słucha naszych myśli. 

*  Olśni swym blaskiem, 

ale nie oślepi. 

*  Udzieli cennych rad, 

a nie pouczeń. 

*  Umie słuchać 

i bez przerywania… słucha. 

*  Mówiąc, że nie ma czasu, 

mówi prawdę. 

*  Przyzna, że nas nie rozumie, 

ale nie wykpi. 

*  Niestały w wierze, 

naszej wiary nie osłabi. 

*  Nie zawstydzi wiedzą, 

której nie mamy. 

*  Nauczy pokory, ale nie upokorzy. 

*  Pokazując swą wrażliwość, 

zauważy naszą. 

Jak wyglądałaby moja lista cech 

człowieka upragnionego?  

A może sam jesteś „upragnionym” 

człowiekiem? (p-Q) 

 
 
 

CZŁOWIEK UPRAGNIONY 
 



PLAN WIZYTY 

DUSZPASTERSKIEJ 
 

13.01.2020 

PONIEDZIAŁEK od 10:00 
ul. Siedlanowskiego 8  

 mieszkania od 61 do 120 

ul. Siedlanowskiego 6 
 

13.01.2020 

PONIEDZIAŁEK od 16:00 

ul. Podleśna 1 

ul. Podleśna 17 i 19 

ul. Dmowskiego 11,12,13, 14, 15, 

 16, 17, 18, 19 
 

14.01.2020 

WTOREK od 10:00 

ul. Siedlanowskiego 4 

ul. Siedlanowskiego 2 kl. I, III, V,   

VI, VIII 
 

14.01.2020 

WTOREK od 16:00 

ul. Niezłomnych 2, 2b, 2c, 2d 

ul. Ofiar Katynia 35 

ul. Ofiar Katynia 39-55b - domki 
 

15.01.2020 

ŚRODA od 16:00 

ul. Żeromskiego 1, 2, 3 
 

16.01.2020 

CZWARTEK od 16:00 

ul. Ofiar Katynia 27, 29, 31, 33 

ul. Metalowców 15 

ul.  Metalowców 17 

 mieszkania od 1 do 30 
 

17.01.2020 

PIĄTEK  od 16:00 

ul.  Metalowców 17  

mieszkania od 31 do 60 

ul. Żeromskiego 4, 5 
 

 

 

18.01.2020 

SOBOTA  od 10:00 

ul. Popiełuszki 28, 29, 30, 31, 37,  

38, 40, 41 

ul. Popiełuszki 40a  

mieszkania od 1 do 32, 
 

 

 

20 .01.2020 PONIEDZIAŁEK  

UZUPEŁNIENIE KOLĘDY 

 
 
 
 
Bycie dobrym  
nie polega na tym,  
że nie popełnia się  
żadnego błędu.  
Bycie dobrym  
polega na posiadaniu  
woli poprawy.  
 

(Św. Jan Bosko) 
 
 
 
Miłość jest największą  
potęgą człowieka,  
która może  
wszystko zwyciężyć. 
 

(Bł. Bronisław Markiewicz) 

 

 
 

 

 

 

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 
 


