
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie 
Już za kilka dni półmetek wakacji, od-
poczynku i urlopów. Dzieci, młodzież 
i studenci, dorośli, dojrzali i starsi, 
wszyscy chcemy odrobiny odpoczyn-
ku, radości i pokoju serca. Szukamy 
ukojenia, głębokiego oddechu i „świę-
tego spokoju”. Czy już udało Ci się go 
znaleźć? Szukaj go na spacerze, we 
wspólnej rodzinnej grze planszowej, 
przy ognisku bez alkoholu, długiej  
i szczerej rozmowie z przyjacielem…. 
Szukaj wymarzonego pokoju we wła-
snym sercu. Szukaj ukojenia jednak 
przede wszystkim (nie także i przy ja-
kiejś tam okazji) przy Sercu Jezusa,  
w Jego obecności w Najświętszym Sa-
kramencie. Zaproś na modlitwę, aby 
cię wspierała, Matkę Najświętszą, 
Niepokalaną Maryję.  Odpocznij  
w cieniu Najświętszego Sakramentu 
przy boku Bożej Rodzicielki w naszym 
parafialnym kościele.  

 
 
 

Intencje papieskie:  
sierpień 

 

Aby rodziny, przez życie modli-

twy i miłości, stawały się coraz 
lepszymi “szkołami prawdziwe-

go wzrostu człowieczeństwa”. 
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Słowa Ewangelii  

według świętego Łukasza 
 
 

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na 

modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów 

do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak  

i Jan nauczył swoich uczniów”. 

A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, 

mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; 

niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego 

chleba powszedniego dawaj nam na każdy 

dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my 

przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie 

dopuść, byśmy ulegli pokusie”. 

Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając 

przyjaciela, pójdzie do niego o północy i po-

wie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech chle-

bów, bo mój przyjaciel przybył do mnie  

z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tam-

ten odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi 

się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą 

ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. 

Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał  

z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to  

z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile 

potrzebuje. 

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam 

dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,  

a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, 

otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczące-

mu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn 

poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też 

gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie da-

wać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bar-

dziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, 

którzy Go proszą”. 
 

 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



 

29 lipca 
św. Marta 

 

30 lipca 
św. Piotr Chryzolog, 

biskup i doktor Kościoła 
 

31 lipca 
św. Ignacy z Loyoli,  

prezbiter 
 

1 sierpnia 
św. Alfons Maria Liguori, 
biskup i doktor Kościoła 

 

2 sierpnia 
św. Euzebiusz z Vercelli 

 

3 sierpnia 
bł. Michał Oziębłowski, 
prezbiter i męczennik 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy gorliwie służyć Matce Bożej  
i odznaczać się gorliwością o chwa-
łę Jej Syna. Droga do tego jest je-
dyna i prosta: posłuszeństwo Ko-
ściołowi i tym, którzy w jego imie-
niu do nas przemawiają. Chcemy 
mieć wiarę świętą za matkę, chce-
my jej służyć na wzór naszych oj-
ców. Będziemy ją wyznawać w ży-
ciu publicznym, ale nie używać jej 
jako hasła lub narzędzia w celach 
politycznych, które z uszanowa-
niem odstawia się na bok w przy-
padkach niewygodnych jako prze-
szkoda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE  

W TYM TYGODNIU 

 
 
 
 

NIEZBĘDNIK  
KATOLIKA 

 

Człowiek, powołany do szczęścia, 
ale zraniony przez grzech, potrze-
buje zbawienia Bożego. Pomoc Bo-
ża zostaje mu udzielona w Chry-
stusie przez prawo, które nim kie-
ruje, i przez łaskę, która go umac-
nia: Zabiegajcie o własne zbawienie 
z bojaźnią i drżeniem... Albowiem 
to Bóg jest w was sprawcą i chce-
nia, i działania zgodnie z Jego wo-
lą. (Flp 2, 12-13).  

 

 

 
 

Fragmenty 
kazań,                                                                                                                      

artykułów  
i „słówek 

wieczornych”  
bł. Ks. 

Bronisława 
Markiewicza. 

 

 

 
 

SŁOWO KS. MARKIEWICZA 
 

 

 

 

 

 
 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Około dnia świętej Marty, 
ze żniwami już nie żarty. 

(29.07) 
 

Na święty Gustaw 
kopy w polu ustaw. 

(2.08) 
 

Pogoda na Nikodema - 
cały miesiąc deszczu nie ma. 

(3.08) 
 

Jak pada na Prokopa, 
zmoknie mendel, zmoknie kopa. 

(4.08) 

 



 

bł. Michał Oziębłowski, 

prezbiter i męczennik 
 

Michał urodził się 28 

września 1900 r. we wsi 

Izdebno Kościelne.  

W Skierniewicach ukoń-

czył gimnazjum, a w 1922 

r. wstąpił do seminarium 

duchownego w Warsza-

wie. Z powodu gruźlicy musiał przerwać 

studia. W 1934 r. wrócił do seminarium,  

a w 1938 r. przyjął święcenia kapłańskie. 

Jako wikariusz parafii pw. św. Wawrzyńca 

w Kutnie otoczył opieką młodzież. Niósł 

pomoc duchową i materialną biednym, 

chorym, opuszczonym. Po wybuchu II 

wojny światowej pozostał wraz ze swoim 

proboszczem ks. Michałem Woźniakiem  

w Kutnie, przez które przetaczały się od-

działy wojska. Księża udzielali umierają-

cym Wiatyku, grzebali zabitych, pomagali 

rannym. 16 września 1939 r. zostali aresz-

towani jako zakładnicy. Świątynię zamie-

niono na tymczasowe więzienie dla jeń-

ców. Mimo to księża odprawiali w koście-

le Msze św. i nabożeństwa, udzielali po-

mocy uchodźcom i więźniom. 6 paździer-

nika 1941 r. przyjechało po nich gestapo. 

Obydwu księży wywieziono do obozu 

koncentracyjnego w Dachau. Ksiądz Mi-

chał Oziębłowski otrzymał numer 28201. 

Pomagał starszym kolegom kapłanom, 

dzielił się z nimi chlebem. W tajemnicy 

odprawiał Msze św. Zapadł na zapalenie 

płuc. Organizm wyniszczony zimnem, 

głodem i ciężką pracą, nie był w stanie 

uporać się z chorobą. Zmarł 31 lipca 1942 

r., a jego ciało spalono w piecu kremato-

ryjnym. Prochy rozrzucono na pobliskie 

pola. Został beatyfikowany przez św. Jana 

Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 r. 

w grupie 108 polskich męczenników II 

wojny światowej.  
 

Jan Lechoń 
 

Matka Boska Częstochowska 
(fragment wiersza) 

 
O Ty, której obraz widać  
w każdej polskiej chacie  
I w kościele i w sklepiku  
i w pysznej komnacie,  

W ręku tego, co umiera,  
nad kołyską dzieci,  

I przed którą dniem i nocą  
wciąż się światło świeci.  

Która perły masz od królów,  
złoto od rycerzy,  

W którą wierzy nawet taki,  
który w nic nie wierzy,  

Która widzisz  
z nas każdego cudnymi oczami,  
Matko Boska Częstochowska,  

zmiłuj się nad nami! 
 

 

28 lipca 2019 – Niedziela 

7.00 – o Boże bł., opiekę Matki Bożej i Anio-

łów Stróżów dla Jacka w dniu urodzin 

9.00 – za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 28) 

10.30 – za parafian 

10.30 – za śp. Monikę Polichnowską (greg. 28) 

10.30 – za śp. Maryannę Wójcik w 5 rocznicę 

smierci oraz za śp. Eugeniusza i Kazimierza 

12.00 – o Boże bł. dla Gabrysi i całej rodziny 

18.00 – za miasto Stalowa Wola 

29 lipca 2019 – poniedziałek 

6.00 – za śp. Lidię Bednarczyk - od uczestni-

ków pogrzebu 

7.00 – za śp Bożenę Brzezińską-Piątek w 10 

rocz. śmierci  - od dyrekcji i pracowników 

MOPS-u  w Stalowej Woli 

18.00 – o Boże błogosławieństwo dla miesz-

kańców bloku 12 i 13 przy ul. Dmowskiego 

18.00 – za śp. Monikę Polichnowską (greg. 29) 

18.00 – za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 29) 

30 lipca 2019 – wtorek 

6.00 – za śp. Stanisława Zagułę – od brata 

Marka z rodziną 

 
 
 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 
 

 

INTENCJE MSZALNE 
 



7.00 – za śp. Katarzynę Bednarz – od uczestni-

ków pogrzebu 

18.00 – za śp. Monikę Polichnowską (greg. 30) 

18.00 – za śp. Mieczysława Sadynia (greg. 30) 

18.00 – za śp. Krystynę Janik – w rocznicę 

śmierci 

31 lipca 2019 – środa 

6.00 – za śp. Adama Frańczaka 

7.00 – przebłagalna za grzechy przeciw Trójcy 

Świętej i Matce Bożej 

18.00 – w intencji czcicieli MBNP 

18.00 – o Miłosierdzie Boże dla umierających 

18.00 – za śp. Marię Kutyłę  – od uczestników 

pogrzebu 

1 sierpnia 2019 – czwartek 

6.00 – za śp. Wiesławę Wolak – od pracowni-

ków sklepów Premium Groszek w Nowej Dębie 

7.00 – o dar nieba dla śp. Zofii Serafin 

18.00 – o liczne i święte powołania kapłańskie  

i zakonne oraz w intencji LSO 

18.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego (greg. 1) 

18.00 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 1) 

2 sierpnia 2019 – piątek 

6.00 – wynagradzająca Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa 

7.00 – za śp. Stefanię, Józefa i Michała 

18.00 – o rozwój Bractwa Adoracji Najświęt-

szego Sakramentu, Boże Błogosławieństwo  

i opiekę Matki Bożej dla jego członków 

18.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego (greg. 2) 

18.00 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 2) 

3 sierpnia 2019 – sobota 

6.00 – wynagradzająca Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny 

7.00 – za śp. Janusza Szmidtke – od sąsiadów 

18.00 – za śp. Janusza Polichnowskiego (greg. 3) 

18.00 – za śp. Marię Szerszeń (greg. 3) 

18.00 – w podziękowaniu za 40 lat życia 

 

1. Dziś po każdej Mszy św. poświęcenie pojazdów me-

chanicznych i błogosławieństwo kierowców. Składamy 

Bóg zapłać za ofiary złożone na środki transportu dla 

misjonarzy katolickich. 

2. W tym tygodniu: w poniedziałek wspomnienie św. 

Marty, w środę – wsp. św. Ignacego Loyoli, w czwartek 

św. Alfonsa Marii Liguoriego. 

3. W ramach modlitwy za miasto Stalowa Wola oraz 

Adoracji Najświętszego Sakramentu zapraszamy dziś na 

godz. 1900 po Mszy św. wieczornej na adorację w in-

tencji miasta prowadzoną przez wspólnotę Neokatechu-

menatu.  

4. Także dziś o godz. 19.00 spotkanie organizacyjne 

pielgrzymów z grupy Michał. 

5. Od ostatniej niedzieli inwestycyjnej zebraliśmy na 

tacę i konto bakowe na remont dzwonów i zabezpiecze-

nie dzwonnicy 7745 .zł. Składamy serdeczne „Bóg za-

płać”. W sposób szczególny dziękujemy anonimowemu 

darczyńcy z naszej parafii za ofiarę w kwocie 5000 zł., 

co dało razem sumę 12.745 zł. Następnym zadaniem do 

wykonania jest wybudowanie kanalizacji w naszym 

kościele oraz remont kostki wokół naszej świątyni  

6. W sierpniu Kościół zachęca do podejmowania zobo-

wiązań trzeźwościowych w intencji naszej Ojczyzny  

i osób uzależnionych od alkoholu.  

7. W niedzielę Mszą św. o godz. 630 w Bazylice Matki 

Bożej Królowej Polski rozpocznie się   XXXVI Piesza 

Pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę. Przewod-

nikiem grupy „św. MICHAŁA” jest ks. Kazimierz Szy-

dło, a Ojcem Duchownym ks. Andrzej Żarkowski. 

Otoczmy wszystkich pątników modlitwą, aby ich trud 

przyniósł duchowe owoce.  

8. Zapisy do grupy MICHAŁA, przyjmowane są w kan-

celarii parafialnej od 1600 do 1730.  Składanie bagaży 3 

sierpnia od 1200 do 1800 w sali teatralnej. Ponadto za-

praszamy do Duchowego pielgrzymowania. Każdy du-

chowy uczestnik zobowiązany jest w czasie trwania 

pielgrzymki do udziału we Mszy Św. odmówienia części 

Różańca, odśpiewania Apelu Jasnogórskiego - zapisy  

w kancelarii.  

9. W tym tygodniu I czwartek o godz. 18.00 Msza św.  

w intencji licznych i świętych powołań kapłańskich  

i zakonnych oraz liturgicznej służby ołtarza. W I piątek 

miesiąca – spowiedź podczas każdej Mszy św. Istotą 

nabożeństwa pierwszo-piątkowego jest przyjęcie Komu-

nii św. wynagradzającej za grzechy, zachęcamy do sko-

rzystania z sakramentu spowiedzi św. we wcześniejsze 

dni. W nocy z piątku na sobotę zapraszamy na adorację 

Najświętszego Sakramentu. Zapisy na poszczególne 

godziny przy stoliku. 

10. W sobotę o 17.30 różaniec o trzeźwość w naszych 

rodzinach i Ojczyźnie. A po Mszy św. o godz. 19.00 

nabożeństwo wynagradzające Najświętszej Maryi Panny 

z okazji pierwszej soboty miesiąca  

11. W następną niedzielę o godz. 1700 nieszpory, nabo-

żeństwo i zmiana tajemnic różańcowych. 

12. Dziękujemy za książki, które utworzą „Duchową 

Bibliotekę”. Można jeszcze dzielić się swoimi książkami 

religijnymi i przynosić je do kancelarii. 

13. Dziękujemy mieszkańcom ul. Dmowskiego 12 i 13 

za ofiarę na kwiaty i sprzątanie kościoła. Msza św. w ich 

intencji jutro o godz. 1800. Obecnie prosimy o pomoc 

mieszkańców bl 14 i 15. przy ul Dmowskiego. 

14. W ostatnich dniach Pan powołał do siebie śp. Jana 

Kołacz i śp. Włodzimierza Krawiec. Polećmy ich i na-

szych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu… 
 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 


