
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
V NIEDZIELA ZWYKŁA                                                                                                     6 (320) 5 LUTY 2023 R. 
 

(do użytku wewnętrznego) 
 

  

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Wy jesteście światłem świata 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 
posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie 
przez ludzi. 
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone 
na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale 
na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech 
wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie». 
  
 

 

Dzisiejsza Liturgia Słowa zachęca nas do refleksji nad chrześcijańskim 

świadectwem wiary. Być uczniem Chrystusa to nie błyszczeć słowem  

i mądrością, by nie okazało się, że zamiast Chrystusa niesiemy siebie. 

Każdy z nas jest wezwany do bycia solą ziemi i światłem świata. Nasza 

więź z Bogiem i Kościołem musi mieć  przeniesienie na naszą codzien-

ność: rodzinę, przyjaciół, środowisko pracy i na każdego napotkanego 

człowieka. Świadomi swego posłannictwa zmieniamy smak tej ziemi, da-

jemy światło, nadając właściwy sens i kierunek naszemu ziemskiemu piel-

grzymowaniu.  

 

 

SÓL ZIEMI I ŚWIATŁO ŚWIATA 
 



 

Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie  

Dziś kontynuujemy rozważania 

na temat katechezy. Ostatnim 

razem pisaliśmy o konieczności 

rozwijana poznania wiary w Bo-

ga i przekazie wiary. Dziś głów-

nym tematem o K A T E C H E 

Z I E będzie wychowanie litur-

giczne.  

Dokonuje się ono zarówno przez   

n a u c z a n i e,   które wyjaśnia 

tajemnice wiary i sposoby jej ce-

lebrowania, jak i przez sam u d 

z i a ł   w   l i t u r g i i, która 

pozostanie zawsze uprzywilejo-

wanym miejscem dla katechezy – 

osobistego, we wspólnocie Ko-

ścioła doświadczenia wiary. In-

tegralne rozumienie i harmonij-

ne łączenie obu tych zasad: nau-

czanie i udział -  jest konieczne, 

ponieważ liturgia bez objaśnie-

nia może stać się zespołem nie-

zrozumiałych słów i magicznych 

czynności. Z kolei sama wiedza 

o liturgii, nie mająca związku  

z życiem chrześcijanina, w któ-

rym celebracja jego wiary zaj-

muje centralne miejsce, zaprze-

cza istotnemu celowi katechezy.  

K A T E C H E Z A  winna zaw-

sze wyprzedzać udział w liturgii 

i jednocześnie czuwać, aby to, 

co chrześcijanin przeżywa i cze-

go doświadcza w liturgii, zostało 

przeniesione w jego codzienne 

życie. Bardzo dziękujemy ks. 

Dariuszowi za piękne i regularne 

katechezy w każdą 3 niedzielę 

miesiąca. Także za katechezy  

o LITURGII.  

Wychowanie liturgiczne do-

maga się współdziałania: 

- katechezy rodzinnej 

- nauczania religii w szkole  

- katechetycznych form duszpa-

sterstwa parafialnego 

Inspiratorką dla tego rodza-

ju katechezy pozostaje parafia, 

wspólnota wiary, która liturgię 

sprawuje. Należy zatem dołożyć 

starań, by liturgia była sprawo-

wana w sposób dostojny i zro-

zumiały, aby sama w sobie sta-

wała się katechezą o rzeczywi-

stości, którą wyraża. 

Katecheza z natury swej jest 

związana w sposób szczególny 

ze sprawowaniem sakramentów, 

gdyż właśnie w sakramentach,  

a zwłaszcza w Eucharystii, Je-

zus Chrystus działa najpełniej  

w celu przemiany człowieka. 

Sakramentalny charakter wy-

chowania liturgicznego winien 

ujawniać się zarówno w tre-

ściach, jak i we wszystkich for-

mach katechezy: 

 - dorosłych 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



- dzieci  

- młodzieży 

Katecheza winna budzić posta-

wy i kształtować umiejętności, 

warunkujące owocny udział  

w życiu sakramentalnym. 

W przypadku katechezy doro-

słych formami najbardziej natu-

ralnymi będą, poza homilią,  

- przygotowanie do przyjęcia 

sakramentu małżeństwa,  

- katecheza dla uczestniczących 

w sakramencie chrztu rodziców  

i chrzestnych, a także  

- stała formacja katechetyczna 

Gdy chodzi o katechezę dzieci  

i młodzieży, to katecheza winna 

mieć charakter ściśle liturgiczny 

na wszystkich etapach eduka-

cyjnych: dzieci młodsze przygo-

towuje do uczestnictwa w Eu-

charystii oraz w sakramencie 

pokuty i pojednania, dzieci star-

sze wprowadza w lekturę Pisma 

Świętego i do świadomego wy-

znania wiary, młodzież przygo-

towuje do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania oraz do odczyta-

nia i wyboru drogi powołania  

i założenia rodziny chrześcijań-

skiej. 

Katecheza to nie tylko lekcja re-

ligii w szkole. Pamiętajmy  

o tym, zarówno duszpasterze jak 

i parafianie.  

Wasz Proboszcz 

NIE MOŻNA SIĘ OPRZEĆ  

JEGO MIŁOŚCI 

 

 

 
 

 

 
 

Miłość Boża nie polega na 

przyjmowaniu darów Bożych, 

ale na służeniu Bogu. Nie 

idziemy na modlitwę dla słodko-

ści; ale aby się Bogu podobać, 

Jego miłować i Jemu służyć. Po-

ciecha na modlitwie jest tylko 

małym pokrzepieniem w podró-

ży do wieczności. Tylko ten nie 

miłuje Jezusa Chrystusa, kto Go 

nie zna. Poznawszy zaś Zbawi-

ciela należycie, nie można 

oprzeć się Jego miłości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

INTENCJA PAPIESKA 
 

luty: 
 

By parafie, stawiając w cen-
trum komunię, stawały się 
coraz bardziej wspólnotami 
wiary, braterstwa i otwartości 
wobec najbardziej potrzebu-
jących.  
 



XXXI  

ŚWIATOWY  

DZIEŃ CHOREGO 
 

 

 

 

 

 

11 lutego obchodzimy Światowy 

Dzień Chorego. Papież Franci-

szek w liście na ten dzień napi-

sał:  

„Choroba jest częścią naszego 

ludzkiego doświadczenia. Może 

jednak stać się czymś nieludz-

kim, jeśli jest przeżywana w izo-

lacji i opuszczeniu, jeśli nie to-

warzyszy jej troska i współczu-

cie. To właśnie wówczas, w tych 

chwilach, widać, jak idziemy: 

czy jest to rzeczywiście podąża-

nie razem, czy też idziemy tą 

samą drogą, ale każdy na własną 

rękę, dbając o swoje interesy  

i pozwalając, aby inni „dali so-

bie radę”. Dlatego w ten XXXI 

Światowy Dzień Chorego zapra-

szam was do refleksji nad tym, 

że właśnie poprzez doświadcze-

nie słabości i choroby możemy 

nauczyć się podążać razem 

zgodnie ze stylem Boga, który 

jest bliskością, współczuciem  

i czułością”.  
 

NAMASZCZENIE  

CHORYCH 
 

 

 

 

 

 
Przez święte chorych namaszcze-

nie i modlitwę kapłanów cały 

Kościół poleca chorych cierpią-

cemu i uwielbionemu Panu, aby 

ich podźwignął i zbawił; a nadto 

zachęca ich, aby łącząc się do-

browolnie z męką i śmiercią 

Chrystusa, przysparzali dobra 

Ludowi Bożemu. Choroba może 

prowadzić do niepokoju, do za-

mknięcia się w sobie, czasem 

nawet do rozpaczy i buntu prze-

ciw Bogu, ale może także być 

drogą do większej dojrzałości, 

może pomóc lepiej rozeznać  

w swoim życiu to, co nieistotne, 

aby zwrócić się ku temu, co 

istotne. Bardzo często choroba 

pobudza do szukania Boga  

i powrotu do Niego. 
(Katechizm Kościoła Katolickiego) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO 
 STALOWA WOLA 

 

luty:  

Za chorych  

i pracowników służby zdrowia 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SZTAFETA MODLITWY 

 

W jubileu-

szowej „Szta-

fecie modli-

twy” wspie-

rajmy modli-

twą w tym tygodniu mieszkań-

ców ulicy: Orzeszkowej 11. 

 

6 LUTEGO 
święci męczennicy  

Paweł Miki  

i Towarzysze 
 

św. Dorota,  

dziewica i męczennica 
 

7 LUTEGO 
św. Ryszard,  

król 
 

św. Teodor,  

żołnierz, męczennik 
 

8 LUTEGO 
św. Hieronim Emiliani 

 

św. Józefina Bakhita,  

dziewica 

św. Idzi Maria  

od św. Józefa 
 

9 LUTEGO 
św. Apolonia,  

dziewica i męczennica 
 

10 LUTEGO 
św. Scholastyka,  

dziewica 
 

11 LUTEGO 
Najświętsza  

Maryja Panna  

z Lourdes 
 

św. Grzegorz II,  

papież 
 
 

 

Msza św. w intencji chorych  

i cierpiących  

w naszym kościele  
 

11 LUTEGO 2023 

godz. 12.00,  
 

w kaplicy  

św. Michała Archanioła 

(DPS)  

godz. 10.00. 

 

 
 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 
 

Luty, szykuj buty, 
bo nadejdą deszcze, pluty. 

 

Luty ciepło obiecuje, 
wiosny zimnej nie daruje. 

 

Na św. Jacenty 
- łamią się pod lodem pręty. 

(10.02) 
 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 



 

Dlaczego liturgia 

jest święta? 

Wielu ludzi 

przypisuje świę-

tość zaledwie 

kilku zjawiskom 

czy rzeczom. 

Czy rzeczywiście poszukujemy 

świętości? Powinniśmy, gdyż 

poprzez rzeczy święte postrze-

gamy związek z Bogiem. Dla-

tego liturgia jest święta  

(Wiara dla przyszłości. Nowy 

katechizm wiary katolickiej, 

Warszawa 1998). 
 

W liturgii spotykamy się z wie-

loma świętymi przedmiotami, 

takimi jak święte naczynia, czy 

Hostia.  

Kościoły wypełnione są świę-

tymi sprzętami, rzeźbami czy 

obrazami. Czytane jest Pismo 

święte. Otoczeni jesteśmy sa-

kramentaliami takimi jak świe-

ce, woda święcona, znaki krzy-

ża, różańce i błogosławieństwa. 

Wszystko to ma nas zbliżać do 

Boga, czyli do Tego, który jest 

Święty. Przedmiotom przysługu-

je świętość ze względu na obec-

ność Boga.  

W liturgii każda czynność jest 

święta. Każde poruszenie ręki 

kapłana, każde wypowiedziane 

słowo modlitwy, każda pieśń, 

każde naczynie napełnione chle-

bem i winem, a potem wymyte, 

każdy krok, który robimy  

w stronę ołtarza, aby przyjąć 

Ciało Chrystusa. Wszystko to 

jest święte, ponieważ zbliża nas 

do Boga. Najświętszy znak li-

turgii nie jest już nawet symbo-

lem. Kiedy przyjmujemy konse-

krowane Ciało Chrystusa, wy-

chodzimy poza święte znaki  

i wkraczamy bezpośrednio  

w obecność Boga Ojca i Jego 

Syna w Duchu Świętym. Sami 

stajemy się święci.  

Można powiedzieć, że naszym 

zadaniem jest rozpoznanie owej 

świętości.  

Stąd liturgia wymaga pełnego 

uczestnictwa i skupienia.  

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

 

Krzyczę jak poraniony ślepiec – 

Jezusie Synu Dawida ulituj się 

nade mną!  

Krzyczę jak niewidomy żebrak 

Bartymeusz przed bramą Jery-

cha – Jezusie Synu Dawida uli-

tuj się nad Polską!  

Krzyczę jak ślepiec i nędzarz – 

Jezusie Królu Miłosierdzia ura-

 

CZYTAM KATECHIZM (62) 
 

 

 

 

KRZYCZĘ 
 

 



tuj ojczyznę aby nie stała się 

martwym morzem i ruiną spo-

pieloną przez wojnę!  

Krzyczę jak bezsilny nędzarz – 

Jezusie ratuj Polskę od powie-

trza, głodu, ognia i wojny!  

A Jezus Król Miłości przecho-

dzi przez bramy i ulice mojego 

miasta i ojczyzny  

A Jezus pragnie leczyć i 

uzdrawiać wszystkie poranione 

serca i dusze.  

A Jezus Król Miłosierdzia 

przychodzi pomimo serc i 

drzwi zamkniętych.  

A Jezus Zmartwychwstały staje 

pośrodku nas i mówi – Pokój 

wam.  

BK      
 
 
 
 

GRATULACJE 
 

Chór „Soli Deo” kierowany 

przez dyr. Jadwigę Ciba-

Powęzka zdobył Brązowy Me-

dal na X Międzynarodowym 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek  

w Rzeszowie. Soli Deo powstał 

17 października 2017 roku  

i działa przy parafii Trójcy 

Przenajświętszej Księży Micha-

litów w Stalowej Woli. Jest 

chórem mieszanym, czterogło-

sowym, składającym się  

w większości z młodych osób. 

W swoim repertuarze zawiera 

pieśni sakralne, liturgiczne, jak 

również świeckie i ludowe. 

Większość utworów to kompo-

zycje współczesnych kompozy-

torów. Pani Jadwidze i Chórzy-

stom gratulujemy! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na zdjęciu Norbert Laskowski  

w imieniu Chóru odbiera nagrodę. 

 

 

 



WSPÓLNOTA WSPÓLNOT 
 

Parafię często nazywany 

„wspólnotą wspólnot”. We 

wspólnocie tkwi większa siła.  

I nie chodzi tylko organizacyjne 

struktury, a o żywe uczestnic-

two i zaangażowanie. Zachę-

camy naszych Parafian i zapra-

szamy do włączania się w dzie-

ła, które w naszej parafii pro-

wadzone są we wspólnotach. 

Na pragnących częstszej bli-

skości z Jezusem czeka Brac-

two Adoracji, na miłujących 

modlitwę różańcową – Wspól-

nota Żywego Różańca, na gor-

liwych chłopców i młodzień-

ców – Wspólnota Ministrantów 

i Lektorów. Akcja Katolicka  

i Bank Chleba z otwartymi 

dłońmi przyjmie nowych 

członków, a dzieci i młodzież 

pragnących pogłębiać wiarę za-

prasza Oaza Dziecięca i Mło-

dzieżowa. Uzdolnionych wo-

kalnie zaprasza chór Soli Deo, 

na lubiących niełatwe wyzwa-

nia czeka teatr „Czwarta Sce-

na”.  

A parafialna gazetka „Nasze 

Słowo” potrzebuje autorów  

i redaktorów. Warto się tym za-

proszeniom uważnie przyjrzeć. 

Może któreś z nich jest … dla 

mnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy okazji rocznego rozliczenia 

z fiskusem, półtora procenta  

z naszego podatku możemy 

przekazać na cele szlachetne  

i pożyteczne. Pojedyncza kwota 

wydaje się niewielka, ale w su-

mie będzie miarą wielkiego do-

bra, które może zmienić lub po-

prawić czyjś los. A gdybyśmy, 

nie tylko raz w roku, ofiarowali 

innym choćby niewielki procent 

tego co mamy w sobie najlepsze 

i najpiękniejsze, jakże wielkie 

dobro byśmy mogli wspólnie 

uczynić? Można zacząć od nie-

wielkiej „cząstki” dobra, bo ono 

pomnaża się szybko, ale prze-

cież... zawsze można więcej.  

(p-Q) 

 

ZAWSZE MOŻNA WIĘCEJ 
 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 
 

www.stalowawola-michalici.pl 

www.stalowawola.michalici.pl 

 


