
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

II NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                                         3 (162) 19 STYCZNIA 2020r. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

Ewangelia (J 1, 29-34) 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata 
 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: 
„Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem 
chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak 
gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który 
mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym 
ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który 
chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest 
Synem Bożym». 
 

Oto Słowo Pańskie 
 

 

 

 

ŚWIADECTWO WIARY 
 

Nikt z nas nie rozpozna Jezusa, jeśli Duch Święty nam Go nie wskaże. 
Nawet najpobożniejsi i najświętsi ludzie, bez pomocy Ducha Świętego 
nie są w stanie wskazać nam kto jest naszym Zbawicielem. Każdy  
z nas odnajduje Zbawiciela w inny sposób i w momencie na ogół naj-
mniej przewidywalnym. Dlatego swoim życiem i słowem powinniśmy 
dawać świadectwo wiary i zachęcać innych do szukania Zbawiciela i do 
otwarcia się na Ducha Świętego. Tak jak to robił Jan Chrzciciel. Każdy 
kto uwierzył w Jezusa winien dawać świadectwo wiary. 
 



 

Drodzy Parafianie 
 

Nowy Rok biegnie już od kilku ty-

godni. Tęsknimy za śniegiem i za 

prawdziwą zimą. Marzymy o ro-

mantycznych kuligach i zimowych 

spacerach. I nadal pamiętamy o no-

worocznych postanowieniach. Sta-

wiamy sobie pytanie: jaki będzie ten 

nowy rok? Czy zmiany klimatyczne 

zmienią także i nasze życie?. W od-

powiedzi pragnę powołać się na 

słowa ks. kardynała Roberta Saraha. 

To on, w odezwie do młodzieży ka-

tolickiej, zacytował piękne zdanie 

angielskiego poety T. S. Eliota:  

„W świecie uciekinierów, ten, kto 

pójdzie pod prąd, będzie wyglądał 

na dezertera”. Czy my, parafianie  

i wyznawcy Chrystusa jesteśmy 

skazani na to, by stawiać światu 

opór? Czy mam siłę w nowym roku 

bezwarunkowo iść przez życie drogą 

przykazania MIŁOŚCI i DEKA-

LOGU powołując się na wiarę  

w Chrystusa? Czy mam siłę reali-

zować postanowienia? Aby odpo-

wiedź była twierdząca, warto wzbu-

dzać w sobie niemal codziennie mo-

dlitwę aktów cnót Boskich: 

 

Akt wiary 
Wierzę w Ciebie, Boże żywy, 

W Trójcy jedyny, prawdziwy, 

Wierzę coś objawił, Boże, 

Twe słowo mylić nie może 

 

Akt nadziei 
Ufam Tobie, boś Ty wierny, 

Wszechmocny i miłosierny, 

Dasz mi grzechów odpuszczenie, 

Łaskę i wieczne zbawienie. 

 

Akt miłości 
Boże, choć Cię nie pojmuję, 

Jednak nad wszystko miłuję, 

Nad wszystko, co jest stworzone, 

Boś Ty Dobro nieskończone. 
 

 

Zawierzyć Jedynemu Bogu. 

Zawierzyć przez Maryję, która cał-

kowicie oddała swoje życie Jedyne-

mu Bogu. – Ja jestem Pan, twój Bóg, 

który cię wywiódł z ziemi egipskiej, 

z domu niewoli. Nie będziesz miał 

cudzych bogów obok Mnie! – to sło-

wa Boga z Księgi Wyjścia, który 

wzywa nas do wyjścia z domu niewo-

li, z ziemi egipskiej. Co jest moją 

ziemią egipską i domem niewoli? Co, 

albo kto jest bezlitosnym faraonem, 

który uwięził moje serce i moją du-

szę, moją pamięć i moje emocje?  

I jak wielu jest bożków, którym skła-

dam ofiary i hołdy w swoim zniewo-

lonym i zakłamanym życiu? Jeśli za-

wierzę Jedynemu Bogu to potężna 

prawica Boga wyzwoli i wyrwie 

mnie z ziemi egipskiej z domu nie-

woli. Jeśli zawierzę, Bóg swoją mocą 

odbędzie sąd nad wszystkimi bożka-

mi Egiptu. Bóg zniszczy wszystkie 

bożki i bałwany i wyprowadzi mnie 

ze zniewolenia. Moja jedyna wolność 

jest w Bogu Jedynym. Jedyny Bóg 

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

 

ZAWIERZYĆ JEDNEMU BOGU 
 



stworzył mnie jedynego, na swój ob-

raz i podobieństwo. Bóg nie produku-

je ludzi seryjnie. Jedyny Bóg każdego 

z nas stworzył jako jedynego i nie-

powtarzalnego człowieka. Jedynie 

Miłość Jedynego Boga wyzwala. Je-

dynie zawierzając Jedynemu Bogu 

jesteś wolny. 

Zawierzyć Jezusowi. Zawierzyć 

przez Maryję, która całkowicie odda-

ła swoje życie Jezusowi. Gdy maleń-

ki i bezbronny Jezus przyszedł w cał-

kowitym ubóstwie ta wiadomość 

przeraziła całą Jerozolimę i Heroda.  

I jeśli żyję w zniewoleniu i zakłama-

niu, składając ofiary i hołdy licznym 

bożkom, to wiadomość o przyjściu 

Jezusa Chrystusa może wzniecić mój 

lęk. I mogę wtedy niszczyć życie sła-

bych i bezbronnych, a nawet wypę-

dzać Jezusa aż do Egiptu. W czasach 

biblijnych Egipt był nie tylko miej-

scem zniewolenia. Był miejscem 

przebywania upadłych i nieczystych 

duchów. A Jezus przybywający do 

Egiptu jest moim wyzwoleniem  

z niewoli zakłamania i lęku. Miłość 

Jezusa wyzwala z niewoli lęku i za-

kłamania, wyzwala i uwalnia  

z wszystkich egipskich ciemności. 

Trzeba tylko zawierzyć całym sercem 

Jezusowi Chrystusowi. Jezu Baranku 

zraniony moim grzechem składam 

hołd i upadam na twarz przed Tobą 

Królu Miłosiernej Miłości. Jezu 

Chryste, przepraszam i dziękuję, 

uwielbiam i adoruję Twoją Najświęt-

szą Obecność w Chlebie Eucharystii. 

Jezu Tobie ufam i Tobie zawierzam 

moje życie.  
 

BK                     

 
Naszym zadaniem jest okazać 

na sobie zasady prawdziwej 
wiary we wszystkich formach 
ludzkiego życia i tym sposo-
bem sprowadzić na ziemię 
braterstwo ludów. My bowiem 
mamy swoją własną cywiliza-
cję, filozofię i pedagogię, które 
dały wspaniałe wyniki. Jest to 
system, który wydał bohate-
rów spod Grunwaldu, który 
dał nam Kopernika i wielkich 
mężów ze złotego okresu. 
Fundamentem naszego sys-
temu są zasady wiary katolic-
kiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 
 

 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 

INTENCJA MODLITWY  
ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

 

styczeń:   
Za rodziny, osoby  
samotne i starsze 

 



 

20 stycznia 
św. Fabian,  

papież i męczennik 
św. Sebastian,  

męczennik 
 

21 stycznia 
św. Agnieszka,  

dziewica i męczennica 
 

22 stycznia 
św. Wincenty,  

diakon i męczennik 
św. Wincenty Pallotti,  

prezbiter 
 

23 stycznia 
błogosławieni  

Wincenty Lewoniuk  
i Towarzysze, 

 męczennicy z Pratulina 
bł. Henryk Suzon,  

prezbiter 
 

24 stycznia 
św. Franciszek Salezy,  

biskup i doktor Kościoła 
 

25 stycznia 
Nawrócenie św. Pawła,  

Apostoła 

 
 

 

FUNDAMENT WIARY 
 

Nie można wie-

rzyć w Jezusa 

Chrystusa, nie 

mając udziału  

w Jego Duchu. To 

właśnie Duch Święty objawia lu-

dziom, kim jest Jezus. Rzeczywi-

ście, nikt "nie może powiedzieć bez 

pomocy Ducha Świętego: Panem 

jest Jezus" (1 Kor 12, 3). "Duch 

przenika wszystko, nawet głęboko-

ści Boga samego... i tego, co Boskie, 

nie zna nikt, tylko Duch Boży"  

(1 Kor 2, 10-11). Jedynie sam Bóg 

zna w pełni Boga. Wierzymy w Du-

cha Świętego, ponieważ jest Bo-

giem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRZED SNEM 
 

Odwaga wyznania swych grzechów 

jest łaską Ducha Świętego, gdyż nikt 

z nas nie potrafiłby o własnych si-

łach, niczego prawdziwego o sobie 

powiedzieć.  Łaską jesteśmy „po-

chwyceni”, jako Dzieci Boga, a kie-

dy Chrystus w kimś zaistnieje, nigdy 

nie przestanie, nigdy nie porzuci, 

nigdy nie odejdzie. 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Fabian i Sebastian gdy mróz dadzą, 
srogą zimę przyprowadzą. 

(20.01) 
 

Kiedy Wincenty posypie pierze, 
to nie ustanie aż do Gromnicznej 

- w pierwsze pacierze. 
(22.01) 

 

Na Świętego Pawła, 
połowa zimy przepadła. 

(25.01) 
 

 

 

 

 



 
 

Błogosławieni 

Lewoniuk 

i Towarzysze,  

męczennicy 

z Pratulina 
 

 

Męczennicy z Pratulina (Podlasie) 

zasłynęli niezwykłym męstwem i 

przywiązaniem do swej wiary podczas 

prześladowań Kościoła katolickiego na 

terenie zaboru rosyjskiego. Na styczeń 

1874 roku zaplanowano wprowadzenie 

obrzędów prawosławnych do liturgii 

unickiej. Usunięto biskupa i kapłanów, 

którzy nie zgadzali się na reformy  

i zerwanie jedności z papieżem. Wier-

ni świeccy, pozbawieni pasterzy, sami 

bronili swojego Kościoła i liturgii, na-

wet za cenę życia. W Pratulinie doszło 

do starcia z carskim naczelnikiem któ-

ry zażądał, aby miejscowi parafianie 

oddali kościół nowemu duszpasterzo-

wi. Wierni nie zgodzili się, ale wie-

dzieli, że obrona świątyni może ich 

kosztować utratę życia. Szli do kościo-

ła, aby bronić wiary i byli gotowi na 

wszystko. Żegnali się z bliskimi, ubie-

rali się odświętnie, bo jak mówili, szło 

o najświętsze sprawy. Gdy dowódca 

dał rozkaz strzelania do zebranych, oni 

uklękli i śpiewem przygotowywali się 

do złożenia życia w ofierze. Umierali 

pełni pokoju, z modlitwą na ustach, 

śpiewając "Święty Boże" i "Kto się  

w opiekę". Nie złorzeczyli prześla-

dowcom, gdyż jak mówili: "słodko jest 

umierać za wiarę". 

NOWENNA 
 

 

 
 

 

 

We wtorek 21 stycznia roz-

poczynamy dziewięciodniowe 
nabożeństwo przed kolejną - 
108 rocznicą śmierci Założy-
ciela Michalitów, bł. Ks. Bro-
nisława Markiewicza, który 
zachęcał swoich duchowych 
synów i córki: „Módlcie się za 
mnie, abym został świętym, 
gdyż tych potrzeba wszędzie, 
a zwłaszcza Polakom. Gdy 
brakuje świętych w narodzie, 

ciemno się robi w głowach  
i ludzie nie widzą dróg, któ-
rymi należy postępować”. 
Święci to gwiazdy przewodnie, 
które w pewnym momencie 
pojawiają się na firmamencie 
nieba, aby wskazać właściwą 
drogę do Boga. Patrząc na 
świętych sami zapalamy się 
do świętości i wiemy, że jest 

ona możliwa i pozostaje w na-
szym zasięgu, mimo wszel-
kich naszych słabości i ułom-
ności. Uczestnicząc w nowen-
nie módlmy się o dar kanoni-
zacji bł. Bronisława i łaskę 
świętości dla nas, przez Jego 
wstawiennictwo.  

 
 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 

 



SERCE OJCA 
 

Ksiądz 
Markie-

wicz do-
skonałą 

miłością 
zawsze ko-

chał swoich parafian. Jego ka-
płańska gorliwość miała na celu 
chwałę Bożą i zbawienie dusz. 
Pracował gorliwie, często dla 
zbawienia dusz narażał się na 
przykrości, krytyki, prześladowa-
nia, a nawet na niebezpieczeń-
stwo śmierci, gdy szedł do para-
fian zarażonych epidemią cholery 
w Przemyślu. Od poświęcenia 
bliźnim nie odstraszała go ani 
słota, ani błotniste drogi, ani go-
rąco. Gdy raz wrócił z kateche-
tycznej wyprawy do okolicznych 
wiosek przemoknięty i zziębnię-
ty, a współbracia robili mu wy-
mówki, odrzekł wesoło: „Czego 
chcecie? Byłem na rybach, nic 
dziwnego, że wracam zmoczony. 
Ale w deszcz najlepiej się one 
chwytają”. (cdn) 

 
 

JASEŁKA LALKOWE 
 

Za tydzień 

– 26 stycz-

nia 2020 r. 

ok. 13.00, 

po Mszy 

św. w sali 

teatralnej odbędzie się przedstawie-

nie jasełkowe w wykonaniu teatru 

lalkowego „Przytulanka” w reżyserii 

p. Janiny Wań. Zapraszamy wszyst-

kich Parafian, a szczególnie dzieci  

z rodzicami. Warto jeszcze raz 

przywołać betlejemskie wydarzenia, 

a także podziwiać kunsztowne wy-

konanie lalek i zanikającej już for-

mule teatru parawanowego. Spek-

takl trwa 30 minut, a wstęp jest wol-

ny. Po spektaklu „Oratorium” zapra-

sza dzieci i młodzież do wspólnego 

kolędowania w ramach XIV Prze-

glądu Kolęd i Pastorałek.  

 
 

 

KAWIARENKA 
„POD SKRZYDŁAMI” 

 

Do pa-
rafialnej 

kawia-
renki za-

prasza 
dzisiaj 

wspólnota Bractwa Adoracji,  
a za tydzień dobrym gospoda-
rzem będzie Rada Parafialna. 
Zapraszamy wszystkich, a szcze-
gólnie tych którzy jeszcze tego 
klimatycznego miejsca nie od-
wiedzili. A przyjść warto, by się 
spotkać, porozmawiać i poznać. 
Czeka pyszna kawa, smaczne 
ciastko, dobra książka i wygod-
ne miejsce. Zapraszamy od 
10.00 do 14.00.  

 

 

 

 

 

 



DZIADKOWIE 
 

21 stycznia 

obchodzimy 

Dzień Bab-

ci, a dzień 

później 

Dziadka, 

choć wła-

ściwie nie 

bardzo wiadomo, dlaczego właśnie 

w tym terminie. Wydaje się, że lep-

szą datą byłby dzień 26 lipca, kiedy 

Kościół wspomina świętych Joa-

chima i Annę, dziadków Pana Jezu-

sa. Kochani dziadkowie mogą, chcą 

i potrafią zaangażować się w opiekę 

nad wnukami, pomagając ich rodzi-

com, czyli swoim dzieciom. Dzięku-

jemy naszym Babciom i Dziadkom. 

Całując z szacunkiem dłonie Bab-

ciom i ściskając serdecznie ręce 

Dziadkom, polecajmy ich opiece 

świętych Joachima i Anny, prosząc, 

za Janem Pawłem II „aby wyjednali 

nam dar mądrej miłości do ludzi 

starszych, ażeby w naszym społe-

czeństwie każda rodzina i wszyscy 

jej członkowie umieli strzec, obja-

wiać i przekazywać miłość”. 
 

 

Często my-
ślimy, że je-
śli wszystko 
się w na-
szym życiu 
dobrze pou-

kłada, wtedy odnajdziemy spo-
kój. Tymczasem jest odwrotnie. 
Najpierw trzeba się postarać, by 
odnaleźć spokój, a dopiero wtedy 
wszystko może się ułożyć. Praw-
dziwy (s)pokój osiąga się poprzez 
wytrwałą modlitwę, żywą i ufną 
więź z Bogiem. Tylko Bóg daje 
spokój i pokój serca. Największy 
spokój pojawia się w nas, gdy 
wszystko ustawimy we właściwej 
kolejności przed Nim. I wtedy 
wszystko się poukłada w taki 
sposób, że odnajdziemy pokój – 
Boże ukojenie. (p-Q) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MODLITWA 

O KANONIZACJĘ 
BŁ. KS. MARKIEWICZA 

 
 

Wszechmogący wieczny Bo-
że, który czynisz ludzi na-
rzędziem Twej niewyczerpa-

nej dobroci, pokornie Cię 
prosimy o kanonizację Two-
jego sługi, błogosławionego 
Bronisława, kapłana, za je-
go troskę o zbawienie bliź-
nich, a zwłaszcza dzieci 
opuszczonych. Udziel nam 
za jego wstawiennictwem ła-
ski (…) o którą niegodni Cię 
prosimy. 

 Amen. 
 

 

 

 

 

 

 
 

(S)POKÓJ 
 

 

 



MICHALICI 
W MOIM ŻYCIU 

 
 
 
 
 
 
 
Jako młody „oazowicz”, w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, wiele wakacji spędzałem 
w Miejscu Piastowym. W mojej 
pamięci na zawsze zachowam 
wspomnienie chwil, gdy wraz  
z młodzieżą i moderatorem sta-
waliśmy przy grobie ks. Broni-
sława Markiewicza na parafial-
nym cmentarzu. Pamiętam, jak 
ze czcią i głęboką wiarą zbierali-
śmy krople wody, które spływały 
z kwiatów stojących na sarkofagu 
świątobliwego kapłana. Przemy-
waliśmy nią twarze i oczy, a resz-
tę nalewaliśmy do buteleczek, by 
zawieźć do domu. Pamiętam też 
wspaniałą atmosferę, jaką two-
rzyli Michalici. Przyjazną, otwar-
tą i religijną. Postacią, która nas 
urzekła od samego początku był 
brat zakonny Sebastian Rożek. 
Mężczyzna, jak mi się zdaje po 
sześćdziesiątce, grał z nami  
w piłkę, żartował, rozmawiał  
o wszystkim. Imponował energią, 
otwartością i pobożnością. Na 
Anioł Pański zabierał nas do ko-
ścioła, a po modlitwie w kilku 
prostych słowach zachęcał do ży-
cia powściągliwego. (Kajtek) 

 
W kolejnych wydaniach Na-
szego Słowa będziemy opi-
sywać niezwykłe i trudne lo-
sy, jakie towarzyszyły po-
wstaniu Zgromadzenia św. 
Michała Arch. - Michalitów. 
 
Po śmierci ks. Bronisława Mar-
kiewicza „Towarzystwo Powścią-
gliwość i Praca”, na nadzwyczaj-
nym zebraniu 2 lutego 1912 roku, 
zgodnie z wolą Ojca założyciela 
wybrało na swego przełożonego 
ks. Walentego Michułkę, który od 
wielu lat pracował w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, jako 
proboszcz wśród Polonii. Jednak 
tamtejszy biskup nie udzielił mu 
zwolnienia z diecezji, co udarem-
niło powrót do kraju. Tymczasem 
jego obowiązki pełnił zastępca ks. 
Władysław Janowicz. Pierwsza 
wojna światowa zahamowała roz-
wój Towarzystwa, mimo to pla-
cówki wychowawcze w Miejscu 
Piastowym i Pawlikowicach nadal 
pełniły zadania opiekuńcze wobec 
biednych i opuszczonych chłop-
ców. (cdn) 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 
 

 
 

 

MICHALICI (1) 
 


