
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesiąc sierpień jest dla naszej 

Ojczyzny ważnym miesiącem obfitu-
jącym w wiele rocznic, wspomnień  
i zadań do wykonania.  
 

Z naszego miasta i z naszej Pa-
rafii wyrusza piesza pielgrzymka do 
Pani Jasnogórskiej – piękny i trudny 
czas modlitwy, pokuty i wysiłku du-
chowego oraz fizycznego. Wspomi-
namy rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego, zrywy robotnicze  
i strajki w obronie praw obywateli. 
Miesiąc sierpień jest także czasem 
proponowanej abstynencji w intencji 
Ojczyzny i rodzin, które przeżywają 
tragedię alkoholizmu. Wreszcie jest 
to też czas odpoczynku i urlopów. 
Zachęcam więc do miłości Ojczyzny, 
podjęcie trudów abstynencji od alko-
holu, ale przede wszystkim do za-
trzymania się, odpoczynku, dokona-
nia refleksji i na nowo odkrycia zna-
czenia przykazania miłości Boga  
i bliźniego ze szczególnym zaznacze-
niem: KOCHAJ BLIŹNIEGO SWEGO 
JAK SIEBIE SAMEGO.  Drogi Para-
fianinie zatrzymaj się, odpocznij, do-
konaj refleksji – pokochaj od nowa 
Boga, bliźniego i siebie samego.  
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Słowa Ewangelii  
według świętego Łukasza 
Gromadzić skarby przed Bogiem 
 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycie-

lu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzie-
lił ze mną spadkiem”. 
Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, 
któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą 
nad wami?” 
Powiedział też do nich: „Uważajcie  
i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet 
gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego 
nie jest zależne od jego mienia”. 
I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu 
zamożnemu człowiekowi dobrze obrodzi-
ło pole. I rozważał sam w sobie: «Co tu 
począć? Nie mam gdzie pomieścić moich 
zbiorów». I rzekł: «Tak zrobię: zburzę moje 
spichlerze, a pobuduję większe i tam zgro-
madzę całe zboże i moje dobra. I powiem 
sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie 
lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i uży-
waj». 
Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze 
tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; 
komu więc przypadnie to, coś przygoto-
wał?» 
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gro-
madzi dla siebie, a nie jest bogaty przed 
Bogiem”. 
 

Oto Słowo Pańskie 
 

 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
 
 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 



 

Miłość Maryi i Jezusa jest silniej-

sza niż wszelkie zranienia, upadki  
i grzechy. Miłość Maryi i Jezusa leczy 
zranienia, podnosi z upadków i obmy-
wa z brudu grzechów. Przepełnione mi-
łością Najświętsze Serce Jezusa zostało 
przeorane włócznią za grzechy nasze  
i grzechy świata. Pełne miłości i współ-
czucia Niepokalane Serce Maryi zostało 
zranione mieczami boleści i kolcami 
cierpienia za grzechy nasze. Maryja na-
sza najlepsza Matka płakała w La Salet-
te widząc zagubione i cierpiące swoje 
dzieci. Matka Płacząca z Sanktuarium w 
Dębowcu – polskim La Salette jest Po-
jednawczynią grzeszników. Sakrament 
spowiedzi – Boża Amnestia w Sanktua-
rium w Dębowcu ma zawsze wyjątko-
wy wymiar, sam tego doświadczyłem  
w pierwszy czwartek lipca. I doświad-
czają tego młodzi ludzie, którzy tłumnie 
przybywają w lipcu na Saletyńskie Dni 
Młodych do Dębowca. Boża Amnestia – 
czas spowiedzi świętej w drugim dniu 
Spotkań rozpoczyna się adoracją Świętej 
Obecności Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie w Bazylice Matki Bożej Sale-
tyńskiej. Wieczorem, po Bożej Amnestii, 
na ołtarzu polowym księża saletyni 
umieszczają ogromną monstrancję. Ho-
stia, niesiona poprzez tłum młodych lu-
dzi z całej Polski, ma kształt wielkiego 
chleba, aby każdy mógł nasycić swój 
głód Miłości Jezusa. Ogień Hostii – 
Ogień Miłości Jezusa łączy się z ogniem 
uwielbienia i  wieczornym ogniem setek 
płonących świec w dłoniach młodych. 
Miłość Maryi Pojednawczyni grzeszni-
ków prowadzi nas do Miłości Serca Je-
zusa. Miłości silniejszej niż wszelkie 
zranienia, upadki i grzechy.  

BK        

 

O Bronisławie spójrz  
idziemy Twoim śladem 
I jest nas coraz więcej. 
 

Założyciel i Patron Zgromadzeń  

i Dzieł Michalickich błogosławiony 
ksiądz Bronisław Markiewicz jest 
dla nas wzorem powściągliwości  
i pracy, trzeźwości i abstynencji. 
Księża Michalici i wiele środowisk, 
zainspirowanych dziełami Ojca Za-
łożyciela, podejmują wytrwałą pra-
cę trzeźwościową. W tą pracę wpi-
suje się Ogólnopolska Pielgrzymka 
Trzeźwościowa do Sanktuarium 
Świętego Michala Archanioła i bło-
gosławionego Bronisława Markie-
wicza w Miejscu Piastowym organi-
zowana co roku w ostatni ponie-
działek lipca. Eucharystię w Miej-
scu Piastowym dla licznie przyby-
łych pielgrzymów z całej Polski ce-
lebrował ksiądz biskup Tadeusz 
Bronakowski, odpowiedzialny  
z ramienia Episkopatu Polski za 
duszpasterstwo trzeźwości. Wśród 
duszpasterzy ze Zgromadzenia 
Księży Michalitów Eucharystię ce-
lebrowali ojciec generał ksiądz Da-
riusz Wilk i ksiądz Jerzy Sosiński  
z Zarządu Generalnego Zgroma-
dzenia. Łącząc się z duszpaster-
skimi dziełami i środowiskami mi-
chalickimi i wszystkimi, którzy 
pielgrzymowali w intencji trzeźwo-
ści podejmijmy osobistą postawę 
trzeźwości w intencji naszej Ojczy-
zny. Warto przypomnieć, że w lipcu  
z Warszawy do Sanktuarium  
w Miejscu Piastowym przeszła, po 
14 dniach pielgrzymowania, jubi-
leuszowa 35 michalicka Pielgrzym-
ka Młodzieży o Trzeźwość Narodu.            

 
 

 

MIŁOŚC JEST SILNIEJSZA 
 

 
 

 

O BRONISŁAWIE SPÓJRZ 
 



 

Do Częstochowy prowadzisz nas 
By Ci Maryjo powiedzieć – tak! 

W niedzielę 4 sierpnia po porannej Eu-

charystii w Bazylice Matki Królowej 
Polski w Stalowej Woli wyruszyła 36 
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 
Wśród najstarszych grup pielgrzymko-
wych jest Grupa Świętego Michała Ar-
chaniola, nad którą od początku du-
chową opiekę sprawują Księża Michali-
ci. W tym roku przewodnikiem Grupy 
Świętego Michała jest ksiądz Kazimierz 
Szydło, który swoją duszpasterską po-
sługę rozpoczynał w naszej parafii. Oj-
cem Duchownym Grupy jest ksiądz 
Andrzej Żarkowski, a w Grupie idzie 
kleryk Rafał Chorobik, który był na 
praktyce duszpasterskiej w naszej para-
fii. Warto przypomnieć, że pierwszym 
przewodnikiem Grupy Świętego Micha-
ła Archanioła był ksiądz Jan Seremak 
pełniący przed laty posługę duszpaster-
ską w naszej parafii, a obecnie jest ku-
stoszem w Sanktuartium w Miejscu Pia-
stowym. Pamiętając z wdzięcznością  
o pielgrzymach podążających na Jasną 
Górę możemy łączyć się z nimi co-
dziennie w duchowym pielgrzymowa-
niu. Możemy łączyć się duchowo  z na-
szymi pielgrzymami poprzez codzienną 
Eucharystie, modlitwę różańcową i wie-
czorny Apel Jasnogórski.          

 

04 sierpnia 2019 – Niedziela 
  7.00  –  za śp. Michalinę i Stanisława Kosio-

rów, oraz śp. Jerzego Leszczyńskiego  

  9.00  –  z okazji 15. rocznicy święceń kapłań-

skich Księdza Marka Madeja – z prośbą o obfi-

tość łask Bożych dla Jubilata i dary Ducha 

Świętego, by w swoim życiu zawsze był pełen 

miłości do Jezusa i szedł Jego śladem – intencja 

od rodziny Kochanów  

  9.00  –  z podziękowaniem Bogu  za 55 lat 

małżeństwa Stanisławy i Janusza, z prośbą  

o dalsze błogosławieństwo dla całej rodziny  

z dziećmi i wnukami   

10.30  –  za śp. Stefanię, Michała i Henryka 

10.30  –  za śp. Janusza Polichnowskiego (greg. 4) 

10.30  –  w podziękowaniu za dotychczasowe 

łaski, z prośbą o błogosławieństwo i opatrzność 

Bożą na dalszą drogę życia w 1. rocznicę ślubu 

Magdaleny i Jana Dulów 

12.00  –  za śp. Janusza Światowca  – w 2. roc-

nicę śmierci  i za zmarłych z rodziny – od Mał-

gorzaty   

18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 4)  
 

05 sierpnia 2019 – poniedziałek 
  6.00  –  za zmarłych z Róży nr 1. 

  7.00  –  za śp. Zdzisława Błońskiego  – od 

rodziny Szymczyków          

18.00  –  o Boże błogosławieństwo dla miesz-

kańców bloku 14 i 15 przy ul . Dmowskiego 

18.00  –  za śp. Janusza Polichnowskiego (greg. 5) 

18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 5) 
 

06 sierpnia 2019 –  wtorek 
   6.00  –  o Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski dla Róży 1.  i ich rodzin 

   7.00  –  za śp. Władysława Flisa – w 1. rocz-

nicę śmierci 

 18.00  –  za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 6) 

 18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 6) 

 18.00  –  o nawrócenie i przemianę życia dla 

dzieci i wnuków 
  

07 sierpnia 2019 – środa 
  6.00  –  za śp. Wiesławę Wolak – od uczestni-

ków pogrzebu 

  7.00  –  za śp. Stanisława Zagułę – od Józefy  

i Andrzeja Zagułów 

18.00  –  o Boże błogosławieństwo dla czcicieli 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00  –  za śp. Janusza Polichnowskiego (greg. 7)                                                                                                                          

18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 7) 
 

08 sierpnia 2019 – czwartek 
  6.00  –  za śp. Emila Stepaniaka  w 3. rocznicę 

śmierci – od żony i dzieci 

  7.00  –  przbłagalna za grzechy przeciw Trój-

cy Świętej i Matce Bożej 

 

 
 

INTENCJE MSZALNE 
 

 
 

 

DO CZĘSTOCHOWY 
 



18.00  –  za śp. Janusza Polichnowskiego (greg. 8) 

18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 8) 

18.00  –  za śp. Adama Frączka – od sąsiadów 

z ul. Staffa 
 

09 sierpnia 2019 – piątek 
   6.00  –  za śp. Mieczysława Stępaka - od 

uczestników pogrzebu 

   7.00  –  za dusze w czyśćcu cierpiące 

 18.00  –  za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 9) 

 18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 9) 

 18.00  –  za śp. Natalię i Wawrzyńca Rekiel 
 

10 sierpnia 2019 – sobota 
   6.00  –  za śp. Łukasza Michalskiego – od 

siostry z rodziną 

   7.00  –  za śp. Mieczysława Stępaka – od ro-

dziny Madejów 

 18.00  –  za śp. Janusza Polichnowskiego 

(greg. 10) 

 18.00  –  za śp. Marię Szerszeń (greg. 10) 

 18.00  –  o zdrowie duszy i ciała, godne wy-

pełnienie woli Bożej w cierpieniu i szczęśliwą 

śmierć 

 

1. W tym tygodniu: we wtorek święto 

Przemienienia Pańskiego, w czwartek – 

wsp. Św. Dominika, w piątek – Święto 

Św. Teresy Benedykty od Krzyża, w sobo-

tę Święto Św. Wawrzyńca – w naszej Die-

cezji szczególny czas modlitwy i postu  

w intencji powołań kapłańskich. 

 
 

2. Dzisiaj o godz. 17.00 nieszpory, nabo-

żeństwo i zmiana tajemnic różańcowych. 

 

3. Dziś pątnicy XXXVI Pieszej Piel-

grzymki ze Stalowej Woli wyruszyli do 

Matki Bożej Jasnogórskiej Pani. Ofiaruj-

my nasze prośby o szczęśliwe pielgrzy-

mowanie  i módlmy się wraz z pielgrzy-

mami, aby podjęty przez nich trud wydał 

obfite owoce.  

 

4. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” 

wszystkim członkom Bractwa Adoracji 

Najświętszego Sakramentu i modlącym się 

podczas całonocnej adoracji w naszym ko-

ściele z racji I piątku miesiąca. Niech Bóg 

wynagrodzi trud i wysiłek włożony w noc-

ne czuwanie.  

 

5. W sierpniu Kościół zachęca do podej-

mowania zobowiązań trzeźwościowych  

w intencji naszej Ojczyzny i osób uzależ-

nionych od alkoholu. 

 

6. Dziękujemy mieszkańcom ul. Dmow-

skiego 14 i 15 za ofiarę na kwiaty i sprzą-

tanie kościoła. Msza św. o Boże błogosła-

wieństwo jutro o godz. 18.00. W  tym  ty-

godniu  prosimy o pomoc mieszkańców  

ul. Dmowskiego 16 i 17. 

 

7. W ostatnich dniach Pan powołał do sie-

bie śp. Adolfa Róg, śp. Edwarda Welc Po-

lećmy ich i wszystkich naszych bliskich 

zmarłych Bożemu Miłosierdziu… 

 

8. Pielgrzymka z dekanatu stalowowol-

skiego na Jasna Górę w intencji powołań 

kapłańskich odbędzie się 18 sierpnia tj. 

niedziela. Wyjazd o godz. 14.00 z parkin-

gu przy kościele św. Floriana powrót oko-

ło godziny 24.00. Koszt pielgrzymki 50 

zł., zapisy w zakrystii. 

 

9. Wszystkim Parafianom i gościom ży-

czymy błogosławionej niedzieli i nowego 

tygodnia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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/

