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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa 
 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli 
ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, 
żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim 
uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może 
być moim uczniem. 
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie obli-
cza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył funda-
ment, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby 
drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. 
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, 
nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może 
stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw 
niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, 
i prosi o warunki pokoju. 
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie 
może być moim uczniem». 
 

KTO NIE NOSI SWEGO KRZYŻA… 
 

Droga z Jezusem wymaga radykalnych decyzji i cięć. Nie można iść za 

Nim połowicznie. Naśladowanie Jezusa wymaga przemiany hierarchii 

wartości, wyklucza wszelkie półśrodki, kompromisy, ustępstwa na 

rzecz wygodnego życia. Nie wystarczy deklarować wiary, trzeba ją po-

twierdzać swoim życiem i postępowaniem.  

Krzyż jest nierozłącznie wpisany w logikę chrześcijaństwa, stanowi 

sedno mądrości, którą ono głosi.  
 



 

Drodzy Parafianie.  

Kochani Bracia i Siostry  
 

Początek września kojarzy się nam 

jednoznacznie z rozpoczęciem no-

wego roku szkolnego oraz koleją 

rocznicą wybuchu II Wojny Świato-

wej. Nowy rok szkolny niesie ze sobą 

nadzieję na lepszą przyszłość,  

a wspomnienie rocznicy wybuchu 

wojny światowej zachęca nas do za-

dumy i pytania o naturę człowieka, 

który dopuszcza się tak straszliwych 

zbrodni na bliźnim. Zresztą, pytanie 

o wojnę jest dzisiaj szczególnie aktu-

alne.   

Papież Franciszek wspominając II 

Wojnę Światową mówi jednocześnie 

o III Wojnie Światowej – człowiek 

bowiem wybrał drogę Kanina, której 

hasłem jest "Zabić brata". Papież  

z troską mówi o kondycji dzisiej-

szego świata wspominając choćby 

ludobójstwo w Rwandzie, wcześniej-

szy konflikt w byłej Jugosławii oraz 

dodał, że świat nie wyciągnął żad-

nych wniosków z II Wojny Świato-

wej, stąd mamy III Wojnę Światową 

w odcinkach. Odnosząc się zaś do 

wojny na Ukrainie papież zauwa-

żył, że cały świat jest w stanie wojny, 

że zapomniał o języka pokoju i miło-

ści. Wskazał na Syrię, Jemen i prze-

śladowania wspólnot chrześcijań-

skich w różnych częściach naszego 

globu. Powiedział, że wyzysk i wy-

korzystywanie ludzi to też forma  

wyniszczającej wojny. Mówiąc  

o uchodźcach, Franciszek wyraził 

ubolewanie, że dzieli się ich na klasę 

lepszą i gorszą, często ze względu na 

kolor skóry. - Jesteśmy rasistami. I to 

jest podłe - powiedział.  Mówiąc  

o Kościele, stwierdził, że jeśli podda 

się logice świata i pieniądza, poniesie 

porażkę. Dlatego zaproponował po-

wrót do logiki Dobrej Nowiny – 

Ewangelii i zażyłej relacji z Chrystu-

sem. Wrzesień – miesiąc poświęcony 

także św. Michałowi Archaniołowi, 

który bezwarunkowo był posłuszny 

Bogu Stwórcy i wydał walkę złu  

i Złu wcielonemu – Diabłu. Ty - 

Drogi Parafianinie i ja Twój duszpa-

sterz jesteśmy powołania do walki,  

a jak potrzeba to do wojny ze złem, 

które nas atakuje w myśli, słowie  

i czynie. Jesteśmy powołani do czy-

nienia pokoju chrystusowego we 

własnym sercu, małżeństwie, domu 

zakonnym, plebani, rodzinie, są-

siedztwie. Warto więc przypomnieć 

sobie słowa modlitwy papieża Fran-

ciszka: "Panie, nawróć nasze zbunto-

wane serca do Twojego serca, aby-

śmy nauczyli się realizować zamysły 

pokoju; spraw, aby przeciwnicy po-

dali sobie ręce i zakosztowali wza-

jemnego przebaczenia". 

U początku roku szkolnego, wspomi-

nając tragedię milionów ludzi z po-

wodu wojen światowych i lokalnych,  

wstąpmy w progi Domu Bożego – 

Kościoła i czyńmy pokój na ziemi – 

pokój Chrystusowy karmiąc się Jego 

Słowem i Jego Ciałem.  
 

Wasz Proboszcz.  
 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2940393,modlitwa-za-ukraine-w-archikatedrze-warszawskiej-wystarczy-jeden-szaleniec-by-pokoj-legl-w-gruzach
https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2940393,modlitwa-za-ukraine-w-archikatedrze-warszawskiej-wystarczy-jeden-szaleniec-by-pokoj-legl-w-gruzach
https://polskieradio24.pl/5/1222/artykul/2940393,modlitwa-za-ukraine-w-archikatedrze-warszawskiej-wystarczy-jeden-szaleniec-by-pokoj-legl-w-gruzach


NARODZENIE  

NAJŚWIĘTSZEJ  

MARYI PANNY 
 

 

 

 

 

 

 

Kościół katolicki obchodzi 8 

września święto Narodzenia Naj-

świętszej Maryi Panny. Narodze-

nie Maryi było bezpośrednią za-

powiedzią przyjścia Zbawiciela. 

Ojcowie Kościoła mówili, że 

Maryja poprzedza przyjście Me-

sjasza tak, jak nastanie jutrzenki 

zapowiada pełny blask dnia.  

W polskiej tradycji dzień ten nosi 

także nazwę święta Matki Bożej 

Siewnej i jest związany z poświę-

ceniem ziarna na nowy zasiew.  
 

 

 

 

 

 

ZNAK  

NAJPEWNIEJSZY 
 

Zgadzanie się z 

wolą Bożą jest 

znakiem naj-

pewniejszym, że 

miłujemy Pana 

Boga.  

Niechże więc każdy wejdzie w sie-

bie i zapyta, czy prawdziwie kocha 

Boga.  

Niech bada, co mówi język, niech 

bada swe myśli; niech bada wyob-

raźnię, czym się zajmuje,  

niech bada żądze, do czego dążą; 

niech bada zmysły, czym się kar-

mią.  

Niech bada całe swe życie, czy sto-

suje się ono do nauki Zbawiciela,  

czy kieruje się nakazami Ewangelii 

świętej, czy dąży do naśladowania 

Chrystusa Pana?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W KATOLICKIM 
KALENDARZU 

 
Święta Regina 
mgły rozpina.  

(7.09) 
 

Gdy na Siewną jest błękitnie, 
wtedy pięknie  

wrzos zakwitnie.  
(8.09) 

 
Na świętego Łukasza 

jest w domu chleb i kasza. 
(10.09) 

 



 

 

5 WRZEŚNIA 
bł. Matka Teresa  

z Kalkuty 
św. Wiktoryn, 
 męczennik 

 

6 WRZEŚNIA 
św. Magnus z Fussen 

 

7 WRZEŚNIA 
św. Melchior Grodziecki, 

prezbiter i męczennik 
bł. Ignacy Kłopotowski, 

prezbiter 
 

8 WRZEŚNIA 
Narodzenie  

Najświętszej  
Maryi Panny 
Najświętsza  
Maryja Panna  
Gietrzwałdzka 

 

9 WRZEŚNIA 
św. Piotr Klawer,  

prezbiter 
bł. Aniela Salawa,  

dziewica 
 

10 WRZEŚNIA 
św. Pulcheria,  

cesarzowa 
św. Mikołaj z Tolentino, 

prezbiter 
 

 

 

NASZ 

 KOŚCIÓŁ 
 

 

 

 

 

 

W latach 2020 - 2022  w naszym 

kościele zainstalowano figury 

św. Rity, św. Maksymiliana Ma-

rii Kolbego, św. Józefa, bł. królo-

wej Jadwigi i bł. księdza Jerzego 

Popiełuszki. Wykonane z drewna 

postaci świętych i błogosławio-

nych umieszczono na bocznych 

ścianach naszego kościoła. Auto-

rem rzeźb jest profesor Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie 

Czesław Dźwigaj.  

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 



Staraniem Proboszcza ks. Mie-

czysława Kucela i Zgromadzenia 

Michalitów pozyskano fundusze 

na termomodernizację naszego 

kościoła i domu zakonnego. 

Ocieplono budynki, zmieniono 

okna w kościele, zainstalowano 

ekologiczną kotłownię do spala-

nia biomasy i solary na dachu. 

Kościół, kaplica Zmartwych-

wstania, sala teatralna i dom 

duszpasterski jest ogrzewany 

zimą, a w lecie klimatyzowany.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ostatecznym celem maryjności 

jest chwała Trójcy Przenajświęt-

szej. – Jedno krótkie zdanie – 

sześć wyrazów. Jedno zdanie 

które wyjaśnia prosty cel maryj-

ności. To słowa księdza profe-

sora Jozefa Kudasiewicza jed-

nego z najwybitniejszych pol-

skich teologów i mariologów. 

Małe miasteczko Kije w święto-

krzyskim to rodzinna miejsco-

wość księdza profesora. Maryj-

ność poznał i przemodlił w ro-

dzinnym domu i w macierzystej 

parafii. A później w czasie stu-

diów i wykładów na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. Ma-

ryjność poznał i praktykował 

przede wszystkim w codziennej 

posłudze duszpasterskiej. – 

Prawdziwa pobożność maryjna 

nie polega na czczym i przemija-

jącym uczuciu, ale na naśladowa-

niu. Jest to złota reguła pobożno-

ści maryjnej. – tak mówił ksiądz 

profesor  o naśladowaniu Maryi 

w codziennym życiu. Maryjny 

ksiądz profesor często powtarzał, 

że Jasnogórskie Śluby Narodu 

Polskiego nie są do odmawiania, 

ale do praktycznego stosowania 

w codziennym życiu.   
BK 

 

 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

WRZESIEŃ: 

Za służby mundurowe. 

 
 

 

OSTATECZNYM CELEM 

) 
 

 



 

Jaki będzie los 

naszego śmier-

telnego ciała? 

Wraz ze śmier-

cią dusza odłą-

cza się od ciała, 

ale Bóg w chwili 

zmartwych-

wstania przy-

wróci niezniszczalne życie na-

szemu przemienionemu ciału, 

łącząc je na nowo z naszą du-

szą. Tak jak Chrystus zmar-

twychwstał i żyje na wieki, tak 

i my zmartwychwstaniemy  

w dniu ostatecznym. 

Chrześcijańska wiara w zmar-

twychwstanie często spotyka się 

z niezrozumieniem i sprzeci-

wem. W żadnym innym punkcie 

nauka Kościoła nie była nara-

żona na tak silną krytykę, jak  

w kwestii zmartwychwstania 

ciał. Powszechnie przyjmuje się, 

że życie człowieka trwa po 

śmierci w postaci duchowej. 

Lecz jak uwierzyć, że ciało, w tak 

oczywisty sposób śmiertelne, 

może powstać do życia wiecz-

nego? 

Chociaż wierzymy, że Chrystus 

wskrzesi nas w dniu ostatecz-

nym, prawdą jest również i to, że 

już zmartwychwstaliśmy razem 

ze Zbawicielem. Życie chrześci-

janina jest już teraz, na ziemi, 

uczestnictwem w śmierci i zmar-

twychwstaniu Jezusa. Wierni, 

zjednoczeni z Nim przez chrzest 

już dziś uczestniczą w niebiań-

skim życiu Zmartwychwstałego. 

Ciało i dusza chrześcijanina 

uczestniczą w godności przyna-

leżności do Chrystusa. Właśnie 

ta godność wymaga, abyśmy 

traktowali z szacunkiem nie 

tylko nasze własne ciała, ale 

także ciała wszystkich innych lu-

dzi, szczególnie tych, którzy 

cierpią.  

(ks. Dariusz Kielar) 

 

 

 

 

SZKOLNA WYPRAWKA + 
 

 

 

 

 

 

 
Nasze dzieci i wnuki rozpoczęły 

pierwszy lub kolejny rok nauki. 

Zaopatrzyliśmy je w podręczniki, 

zeszyty itp. Doskonałym uzupeł-

nieniem szkolnej wyprawki  

będzie codzienna modlitwa  

 

CZYTAMY KATECHIZM (43) 

) 
 

 

 

 



z przywołaniem Ducha Świętego 

Ożywiciela.  

Podpowiadamy krótką, ale sku-

teczną modlitwę.  

Przed nauką: Duchu Święty, 

który oświecasz serca i umysły 

nasze, dodaj nam ochoty i zdolno-

ści, aby ta nauka była dla nas po-

żytkiem doczesnym i wiecznym. 

Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

Po nauce: Dzięki Ci Boże, za 

światło tej nauki. Pragniemy, aby-

śmy nią oświeceni, mogli Cię 

zawsze wielbić i wolę Twoją wy-

pełniać. Przez Chrystusa Pana na-

szego. Amen. 
 

 

 

 

 

 

KONKURS JUBILEUSZOWY 
 
Zachęcamy do udziału w konkur-

sie jubileuszowym, którego ideą 

jest prezentacja wspomnień doty-

czących historii naszego kościoła, 

duszpasterzy i osobistych przeżyć 

związanych z naszym kościołem. 

Konkursowe prace można składać 

w kancelarii parafialnej, w zakry-

stii i u naszych duszpasterzy do 

poniedziałku - 19 września 2022r.  

Oczekujemy na prace w formie; 

wspomnień pisanych prozą, zapi-

sków pamiętnikowych, poezji, fo-

tografii, wycinków prasowych, 

pamiątkowych gadżetów, rysun-

ków, wycinanek i prac malar-

skich.  
 

 

 

 

 

 

SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

W roku jubileuszu 35 lecia konse-

kracji naszego kościoła, zachę-

camy Parafian do wzajemnego 

wsparcia modlitewnego i  do ak-

tywnego włączenia się w „Szta-

fetę modlitwy”. To nietrudne i nie 

trzeba wiele. Wystarczy krótka 

modlitwa dodana do pacierza, po-

bożne westchnienie w ciągu dnia, 

akt strzelisty, szczera intencja,  

ofiarowanie cierpienia i codzien-

nych trudów. Ufamy, że taka mo-

dlitwa będzie źródłem Bożych 

łask, tak potrzebnych każdemu  

z nas, a świadomość, że ktoś mo-

dli się za nas  umocni nas, wyda 

obfite owoce i zjednoczy naszą 

parafialną wspólnotę. Sztafetę 

czas zacząć! W tym tygodniu 

módlmy się w intencjach miesz-

kańców ulicy Dmowskiego 8a  

i 11.  

 



JUBILEUSZ 
 

Za niecałe trzy tygodnie bę-

dziemy świętować jubileusz 35 

lecia poświęcenia naszego ko-

ścioła.  

Już dziś zapraszamy Parafian do 

uczestnictwa w jubileuszowych 

wydarzeniach.  
 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 
 

24 WRZEŚNIA 2022  

(sobota) 
 

16.30 

Spotkanie wspólnot parafialnych, 

Słowo księdza Proboszcza 

(sala teatralna) 

19.15 

Spektakl „Redaktor naczelny”  

w wykonaniu parafialnego teatru 

„Czwarta Scena” 

(sala teatralna) 

20.30 

Grill parafialny 

(w ogrodzie  

za domem zakonnym) 

 

25 WRZEŚNIA 2022 R.  

(niedziela) 
 

Kazania na Mszach świętych 

głosi Vicegenerał Michalitów  

ks. Krzysztof Poświata 

11.30 

Koncert parafialnego chóru  

„Soli Deo” 

(kościół) 

12.00 

Msza święta jubileuszowa 

pod przewodnictwem  

bpa Krzysztofa Nitkiewicza 

z udziałem Ojca Generała  

ks. Dariusza Wilka 

18.00 

Wieczór autorski Izabeli Zubko  

i Karoliny Ludwin 

„Gdy Anioł przychodzi” 

(Stalowa Galeria  

– dolny kościół) 
 

 

 

 

 

 

WIĘCEJ, 

MOCNIEJ, 

BARDZIEJ 
 

Od 16 do 18 września 2022 r.  

w Miejscu Piastowym odbędzie 

się Michalickie Spotkanie Mło-

dych pod hasłem: "Więcej, Moc-

niej, Bardziej". W programie: 

Msza święta, nabożeństwo, 

warsztaty, konferencje, wieczór 

uwielbienia i koncerty. Szcze-

góły na plakatach. Zapisy w za-

krystii lub kancelarii parafialnej. 

Koszt 120 zł.  
 
 

 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 parafia.sw@gmail.com;  


