
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

       

III NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                                        4 (163) 26 STYCZNIA 2020r. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza 
 

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. 
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jezio-
rem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić 
słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na 
drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział  
w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy 
śmierci wzeszło światło». 
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem 
bliskie jest królestwo niebieskie». 

Oto Słowo Pańskie 
 

 

 

 

Przeczuwając swoje rychłe odejcie, ksiądz Bronisław Markiewicz przy-
wołał do swego łoża kapłanów, braci i siostry. Cichym, przerywanym 
głosem tak się do nich odezwał: „ Chwile to moje ostatnie… odchodzę,  
a wy zostaniecie i poprowadzicie dalej dzieło, które nie jest moje, lecz 
Boże. Miłujcie się nawzajem i ukochajcie to dzieło święte z całej duszy. 
Czekają was ciężkie próby i dużo cierpienia, lecz i pomocy Bożej nigdy 
wam nie zabraknie, dopóki wiernie strzec będziecie ustaw naszych,  
a także zasad i wskazań, które wam zostawiłem”.  
 
 
 

 

 

PRZY SERCU OJCA 
30 STYCZNIA 



NAWRACAJMY SIĘ 
 

Odnowa świata zaczyna się od 

nawrócenia. Różne są pomysły 
uzdrowienia świata, ale 
sprawdza się tylko "nawróce-
nie", czyli zwrócenie się  
w stronę Boga i odwrócenie od 
tego, co On nazywa złem.  
Człowiek, który podejmuje 
dzieło nawrócenia, stawia  
w centrum swego życia Boga. 
Dzieło nawrócenia najlepiej za-
cząć od siebie samego. To naj-
trudniejszy… pierwszy krok, 
który przez szczery żal, wy-
znanie win i mocne postano-
wienie poprawy życia wiedzie 
do prawdziwego nawrócenia. 
 

 

Drodzy Parafianie 
W tym tygodniu w naszej wspól-
nocie parafialnej przeżywać bę-
dziemy kolejny duszpasterski 
dzień z bł. Ks. Bronisławem Mar-
kiewiczem. Będzie to czwartkowe 
spotkanie „Przy sercu Ojca”. 
Ten odważny kapłan jest dla nas 
wzorem na dzisiejsze czasy, kiedy 
trzeba odważnie stanąć z Chry-
stusem wobec problemów co-
dziennego życia. Bł. Bronisław 
Markiewicz odważnie mówił o 
ostatecznych rzeczach człowieka. 

Osadzony bardzo mocno  
w otaczającej rzeczywistości 
biednej Galicji, pomagający sie-
rotom i dzieciom z ubogich ro-
dzin, nie bał się mówić o rzeczach 
ostatecznych:  
- Śmierć,  
- Sąd Boży,  
- Niebo albo piekło. 
Współczesny człowiek nie chce 
słyszeć o rzeczywistości śmierci, 
która istnieje nie tylko w filmie 
czy też w grach komputerowych 
– istnieje wokół nas i nas spotka.  

Kończąca się wizyta duszpa-
sterska w naszych domach i ro-
dzinach, pokazała jak bardzo 
mocno jesteśmy osadzeni  
w świecie doczesnym, i jak dale-
ko nam do świata przyszłego: 
śmierci, sądu Bożego, nieba albo 
piekła. Bronisław Markiewicz – 
błogosławiony Kościoła Katolic-
kiego a nasz Ojciec Założyciel 
odważnie mówił o grzechu, który 
sprowadza śmierć, ale jeszcze 
odważniej i bardzo konsekwent-
nie wskazywał drogę do świę-
tości, drogę do nieba: modli-
twa, sakramenty i zachowa-
nie 10 przykazań oraz przy-
kazania miłości Boga i bliź-
niego.  

Błogosławiony Bronisławie 
módl się za nami, abyśmy od-
ważnie stawali w prawdzie wobec 
rzeczy ostatecznych i powodowa-
ni Bożą bojaźnią zatroszczyli się  
w codzienności o wieczne zba-
wienie.   

Wasz Proboszcz 

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



 

27 stycznia 
bł. Jerzy Matulewicz,  

biskup 
św. Henryk de Ossó y Cervelló,  

prezbiter 
 

28 stycznia 
św. Tomasz z Akwinu,  

prezbiter i doktor Kościoła 
 

29 stycznia 
św. Aniela Merici,  

dziewica 
bł. Bolesława Lament,  

dziewica 
 

30 stycznia 
św. Hiacynta,  

dziewica 
św. Teofil,  
męczennik 

bł. Bronisław Markiewicz, 
prezbiter 

 

31 stycznia 
św. Jan Bosko,  

prezbiter 
 

1 lutego 
św. Brygida z Kildare,  

dziewica 
św. Rajmund z Fitero,  

opat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 STYCZNIA 1912 
 
 
 
 
 
 
 

Nadszedł dzień 29 stycznia, 

uroczystość św. Franciszka Sa-
lezego, którego ks. Markiewicz 
kochał najtkliwszą miłością.  
W ten to dzień przyniesiono mu 
Komunię św., bo końca spo-
dziewano się lada chwila. Przy-
jął ją umierający z niezwykłym 
wzruszeniem i pogrążył się  
w żarliwej modlitwie. Około  
9 godziny lampa życia już do-
gasała. Kapłani, starsi bracia  
i siostry otoczyli kołem jego ło-
że. Podano mu krucyfiks, który  
z miłością ucałował, a utkwiw-
szy w nim wzrok, oddał Panu 
swą świętą duszę. Na dworze 
było mglisto, ołowiane chmury 
pokrywały niebo. Gdy świąto-
bliwy założyciel oddawał ostat-
nie tchnienie, nagle jasne pro-
mienie słoneczne padły wprost  
na jego twarz, otaczając ją jakby 
aureolą. Zapłakały dzwony, 
płakał lud i cała parafia razem  
z sierotami, bo odszedł ojciec  
i dobry pasterz. 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 
 

 
 

INTENCJA MODLITWY  
ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

styczeń:   
Za rodziny, osoby  
samotne i starsze 

 



PIERWSZA  

SOBOTA MIESIĄCA 
 

Najbliższa sobota jest pierw-
szą sobotą miesiąca. Nabo-
żeństwo pierwszych pięciu 
sobót miesiąca jest wciąż we-
zwaniem dla Kościoła i każde-
go z nas. Nadal możemy 
twierdzić, iż moglibyśmy wię-
cej uczynić, by było ono zna-
ne i praktykowane.  
 

 
 

 

MODLITWY  

ANIOŁA Z FATIMY 
 

Trójco Przenajświętsza,  
Ojcze, Synu i Duchu Święty.  
W najgłębszej pokorze  
cześć Ci oddaję  
i ofiaruję Tobie  
Przenajdroższe Ciało i Krew, 
Duszę i Bóstwo  
Jezusa Chrystusa,  
obecnego na ołtarzach  
całego świata  
jako wynagrodzenie  
za zniewagi,  
świętokradztwa i obojętność, 
którymi jest On obrażany.  
Przez nieskończone zasługi  
Jego Najświętszego Serca  
i przez przyczynę  
Niepokalanego Serca Maryi,  
proszę Cię o łaskę nawrócenia 
biednych grzeszników.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Na początku było Słowo. (J 1,1)  

W ciszy Zwiastowania Jezus – praw-

dziwy Bóg i prawdziwy Człowiek 

ukrył swoją wszechmoc pod Sercem 

Maryi. Jezus ukryty pod sercem Ma-

ryi, mały jak kropka na końcu tego 

zdania. Przez ukrycie w Sercu Maryi 

każdy może się upodobnić do Jezusa. 

Jezusa, który objawił swoją Miłość  

w Sercu Matki. Boże Narodzenie jest 

objawieniem Miłości Boga. Miłości 

ukrytej w Sercu Matki, która po dzie-

więciu miesiącach objawia się jako 

Dziecko owinięte w pieluszki. Miłość 

Boga sprawia, że kolejne polskie po-

kolenia piszą, komponują i śpiewają 

nowe kolędy i pastorałki. Aby odpo-

wiedzieć śpiewem, który jest radością  

i uwielbieniem Boga na objawienie 

miłości Boga w Bożym Narodzeniu. 

 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

 

Na Świętego Karola, 
wyjrzy spod śniegu rola. 

(28.01) 
 

Na Świętego Franciszka, 
przylatuje pliszka. 

(29.01) 
 

Na Świętą Martynę, 
przybyło dnia na godzinę. 

(30.01) 
 

 

 

 

 

 

 

 

NA POCZĄTKU 
 



Na początku  michalickiej drogi było 

Słowo. Bronisław miał 21 lat i tak jak 

wielu młodych zamierzał przejść gra-

nicę zaborów aby walczyć w powsta-

niu. Trzeciego maja 1863 roku  

w Przemyślu ujrzał postać i usłyszał 

słowa Anioła Polski. Słowa, które 

sprawiły że młody Bronisław Markie-

wicz całkowicie zawierzył swoje życie 

Bogu. I przez całe kapłańskie i zakon-

ne życie szukał i ratował najmniej-

szych i najbiedniejszych, opuszczo-

nych i pozbawionych znaczenia, zagu-

bionych  w nałogach i uzależnieniach. 

Ksiądz Bronisław ratował osierocone  

i opuszczone dzieci i młodzież, za-

pewniając im dobre wychowanie i na-

ukę zawodu. Wybitny intelektualista 

znany w kręgach uniwersyteckich 

Lwowa i Krakowa, zajmujący się 

opieką nad pozbawionymi  społeczne-

go uznania i znaczenia. Taka codzien-

na postawa księdza Bronisława budziła  

wśród ówczesnych elit szczerą chęć 

pomocy, ale też niezrozumienie, od-

rzucenie, a nawet sprzeciw. Uznanie, 

przyjęcie i zrozumienie michalickiej 

duchowości przyszło dopiero z cza-

sem. Na początku było Miejsce. Mała 

wioska, mały punkt na mapie. A dzięki 

staraniom księdza Bronisława znana 

później jako Miejsce Piastowe. Miej-

sce, gdzie ksiądz Bronisław mocno  

i zdecydowanie wypowiedział całym 

swoim życiem i pracą – Któż jak Bóg! 

A po kilkudziesięciu latach nasze mia-

sto i nasza parafia Trójcy Przenaj-

świętszej stały się miejscem, w którym 

codziennie możemy wypowiedzieć 

swoim codziennym życiem i pracą – 

Ktoż jak Bóg! 

 BK                    

 

 
FUNDAMENT 

WIARY 

 
 
 

Chrześcijanin już jest świę-

tym, bowiem chrzest jednoczy 
go z Jezusem i Jego paschalną 
tajemnicą, a jednocześnie mu-
si się nim stawać, coraz bar-
dziej upodabniając się we-
wnętrznie do Niego. Niekiedy 
uważa się świętość za przywilej 
dla nielicznych wybranych. 
Tymczasem dążenie do święto-
ści jest zadaniem każdego 
chrześcijanina, a można nawet 
powiedzieć, że każdego czło-
wieka!  

 
 
 

 
 
 

PRZED 

SNEM 
 

 
 
 

 
 
 

Bóg widzi to, czego my nie wi-

dzimy, choć On i my patrzymy 
na to samo. Moneta ma awers 
i rewers, tak też jest z rzeczy-
wistością. Ona ma swoją po-
włokę i wnętrze. Ma czytelność 
i niewymowność. Komu powie-
rzę swój los, czy temu co po-
wierzchowne, czy temu co 
„niewymowne” ? Bóg nie jest 
powierzchowny, a Jego „nie-
wymowność” jest tak czytelna, 
że budzi zaufanie. Czy mogę 
sobie bardziej ufać, niż Bogu?  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

św. Jan Bosko 
 

Jan Bosko urodził 

się 16 sierpnia 

1815 r. w Becchi 

(Włochy). Po 

ukończeniu szkół 

średnich został 

przyjęty do wyższego seminarium du-

chownego w Turynie, gdzie w 1841 

roku otrzymał święcenia kapłańskie. 

Gromadził samotną młodzież, ucząc ją 

prawd wiary. Tworzył szkoły elemen-

tarne, zawodowe i internaty, które roz-

powszechniły się w Piemoncie. Zało-

żył Towarzystwo św. Franciszka Sale-

zego dla młodzieży męskiej - salezja-

nów oraz zgromadzenie Córek Maryi 

Wspomożycielki Wiernych dla dziew-

cząt. Był człowiekiem pokornym  

i skromnym. Uważał siebie za liche 

narzędzie Boga. W dziedzinie wycho-

wania chrześcijańskiego stworzył  

"system uprzedzający", oparty nie na 

stosowaniu przymusu, lecz odwołujący 

się do dobra i rozumu, jakie wycho-

wanek nosi w sobie. Jan Bosko posia-

dał nader rzadki dar bilokacji, ale naj-

większym darem była łaska czytania  

w sumieniach ludzkich oraz dar prze-

powiadania przyszłości jednostek, 

swojego zgromadzenia, dziejów Italii  

i Kościoła. Zmarł 31 stycznia 1888 r. 

Pius XI kanonizował Jana w 1934 r . 

Salezjaninem był bł. ks. Bronisław 

Markiewicz, który założył na ziemiach 

polskich zgromadzenie św. Michała 

Archanioła (michalitów).  

 

W 1914 roku wybuchła I wojna 
światowa. Mobilizacja wojskowa 
objęła niektórych członków To-
warzystwa oraz starszych wy-
chowanków. Brakowało kadry 
wychowawczej, a sierot, ofiar 
wojny, napływało coraz więcej. 
Po zakończeniu wojny, w 1919 r. 
ks. Walenty Michułka przyjechał 
do Polski. Przywiózł okrętem  
z Ameryki obfitą pomoc mate-
rialną dla 
zakła- dów 
wycho cho-
waw- czych. 
Ponie- nie-
waż mu-
siał potem 
wrócić do 
swojej diece-
zji, Towarzystwo „Powściągli-
wość i Praca” wybrało nowego 
przełożonego – ks. Antoniego 
Sobczaka, który pełnił swą funk-
cję przez 21 lat, aż do swojej 
śmierci. Jedną z wielu ważnych 
spraw, które podjął były stara-
nia o aprobatę kościelną.  
Z upływem lat i dzięki stara-
niom ks. Sobczaka zmieniło się 
nastawienie biskupów dawnej 
Galicji. Arcybiskup lwowski Jó-
zef Bilczewski powiedział: „ My-
śmy ks. Markiewicza nie rozu-
mieli”.  

(cdn) 

 
 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 

 
 

MICHALICI (2) 
 

 



PRZY  
MICHALICKIM  

STOLE 
 
Stało się 
już trady-
cją, że 30 
stycznia -  
w dniu li-

turgiczne-
go wspomnienia bł. Ks. Broni-
sława Markiewicza wspólnota 
parafialna wraz z ks. Probosz-
czem spotyka się „Przy sercu Oj-
ca”. Od kilku lat w sali teatralnej 
zasiadamy do wspólnego stołu, 
by wspominając postać Błogo-
sławionego Ojca Markiewicza – 
założyciela zgromadzeń micha-
lickich ubogacać się Jego du-
chowością, umacniać michalicką 
więź, a także wspólnie spożywać 
smaczny żur, podawany uczest-
nikom przez Michalitów.  
Ta prosta potrawa wykarmiła 
markiewiczowskie pokolenia,  
a jej prostota i smak jest symbo-
lem miłości, a przede wszystkim 
„powściągliwości i pracy”.  
Zapraszamy do udziału w tym 
niezwykłym wydarzeniu wszyst-
kich parafian, a szczególnie 
wspólnoty parafialne:  
 

30 stycznia 
(czwartek) 

godzina 19.00 
– sala teatralna 

 

DZIEŃ 
ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

 

Dzień Ży-

cia Konse-
krowanego 

to czas, 
kiedy w 

sposób szczególny zwracamy 
uwagę na świadków obecności 
Boga w świecie, jakimi są oso-
by konsekrowane. W Polsce ży-
je ok. 32 tys. osób konsekro-
wanych – wśród nich zakonni-
cy, siostry zakonne ze zgroma-
dzeń czynnych i kontempla-
cyjnych, a także osoby sku-
pione w instytutach, stowarzy-
szeniach i wspólnotach świec-
kich oraz dziewice i wdowy 
konsekrowane, a także pustel-
nicy. Dzień Życia Konsekro-
wanego Kościół powszechny 
obchodzi od 1997 roku. Został 
on ustanowiony przez św. Ja-
na Pawła II i jest poświęcony 
modlitwie za osoby, które od-
dały swoje życie na służbę Bo-
gu i ludziom.  

 

 

 

 

 

 

Światowy 
Dzień Życia 

Konsekrowanego, 
 

Święto 
Ofiarowania Pańskiego, 

 

2 lutego 
 



 

Chciałbym mieć takiego ojca, ja-
kim był ks. Bronisław Markie-
wicz. Kochającego, ale wymaga-
jącego. Wpatrzonego w niebo, ale 
twardo stąpającego po ziemi. 
Karcącego, ale wybaczającego. 
Który się nie narzuca, ale za któ-
rym się tęskni. Prostego, a ta-
jemniczego. Zapracowanego, ale 
mającego dla mnie czas. Wesołe-
go, ale kiedy trzeba skupionego. 
Ukazującego mi cel, do którego 
sam podąża. Rozmodlonego, któ-
ry ze mną klęka do modlitwy. 
Świętego, bym się z nim spotkał 
… w niebie.  

(p-Q) 
 
 
 
 

JASEŁKA LALKOWE 
 

Dzisiaj ok. 13.00, po Mszy 

św. rodzinnej w sali teatralnej 
odbędzie się przedstawienie 
jasełkowe w wykonaniu tea-
tru lalkowego „Przytulanka”  

w reżyserii p. Janiny Wań. 
Zapraszamy wszystkich Para-
fian. Spektakl trwa 30 minut, 
a wstęp jest wolny. Po spek-
taklu „Oratorium” zaprasza 
dzieci i młodzież do wspólnego 
kolędowania w ramach XIV 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 

KAWIARENKA 
„POD SKRZYDŁAMI” 

 

 
 
 
 

Do parafialnej kawiarenki zapra-
sza dzisiaj Rada Parafialna,  
a za tydzień dobrymi gospoda-
rzami będą harcerze. Warto od-
wiedzić tę szczególną „strefę spo-
tkań”, by się spotkać, porozma-
wiać i poznać. Czeka pyszna kawa, 
smaczne ciastko, dobra książka i 
wygodne miejsce. Zapraszamy od 
10.00 do 14.00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CHCIAŁBYM … 
 

 

 

 
 

 

 

 

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 
 

 
 

SPOWIEDŹ 
ŚWIĘTA 

 

podczas każdej Mszy św.  
w dni powszednie  

 6.00, 7.00 oraz od 17.30 
 

w każdy piątek 
od godz. 20.00  
d0 godz. 22.00 

 

niedziela  
podczas każdej Mszy św. 

 

 


