
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                                                        10 (324) 5 MARZEC 2023 R. 
 

(do użytku wewnętrznego) 
 

  

Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził 
ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Je-
go zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto 
ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. 
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli 
chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i jeden dla Eliasza». 
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku ode-
zwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodoba-
nie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo 
się zlękli. 
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie 
się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie 
nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie». 
 

 

TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY 
    

Przemienienie Jezusa na górze Tabor, to znak potwierdzający, kim On jest 

naprawdę. Tak przyjęli ów znak i go zapamiętali apostołowie Piotr, Jakub  

i Jan, naoczni świadkowie. Wydarzenie na górze Tabor jest wpisane w całą 

historię zbawienia i łączy najważniejsze miejsca, które wyznaczają życie  

i los Jezusa: Betlejem, Wieczernik, Kalwarię i pusty grób. Wszędzie, gdzie 

Ewangelia dotarła i została przyjęta, brzmi wezwanie: „To jest mój Syn 

umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Bóg jest jedyny, 

lecz istnieje jako Ojciec i Syn, i Duch Święty.  

 



 

Kochani Bracia i Siostry.  

Drodzy Parafianie 

Przeżywamy kolejny Wielki 

Post w naszym życiu. Pytamy  

o istotę i sens naszego przeby-

wania tu na ziemi. Dla nas 

chrześcijan oczywistą sprawą są 

rzeczy OSTATECZNE: śmierć, 

sąd, niebo albo piekło. Żyjemy 

tu na ziemi dzięki miłości Boga 

Ojca, który tak nas umiłował, że 

mimo naszego grzechu i niepo-

słuszeństwa pragnie naszego 

szczęścia i zbawienia. Dał nam 

swojego Syna Jezusa Chrystusa. 

On przez mękę, śmierć i zmar-

twychwstanie dokonał naszego 

zbawienia i odkupienia win. 

Wielki Post przypomina nam 

prawdę o naszym grzechu, Bo-

żej sprawiedliwości i prawdę  

o odkupieniu  i Bożym miłosier-

dziu.  

Świadomi Bożych darów i faktu 

zbawienia dokonanego na krzy-

żu przez Jezusa Chrystusa dzię-

kujmy Panu Bogu za dar wiary  

i dar życia wiecznego. Trzeba 

nam uświadomić sobie, że jeste-

śmy powołani do dawania świa-

dectwa, do prowadzenia misji 

wśród tych, którzy utracili dar 

wiary i pragnienie życia wiecz-

nego w obecności Boga w Trój-

cy Jedynego. Zatem przypo-

mnijmy sobie że właśnie do 

istotnych zadań katechezy nale-

ży wprowadzenie do misji. Ca-

ły bowiem Kościół jest misyjny. 

Wszyscy w Kościele są wezwani 

i posłani do realizacji misyjnego 

mandatu zmartwychwstałego 

Pana - nauczania wszystkich na-

rodów (zob. Mt 28, 19-20; Mk 

16, 15). 

Zadaniem katechezy jest wy-

chowywać katechizowanych do 

odpowiedzialności misyjnej, 

która powinna wyrażać się prze-

de wszystkim w dawaniu świa-

dectwa, a więc winna ona uzdol-

nić uczniów Jezusa do obecno-

ści, jako chrześcijan, w społe-

czeństwie, w życiu zawodowym, 

kulturowym i społecznym oraz 

przygotować ich do współdzia-

łania w różnych zadaniach ekle-

zjalnych, zgodnie z powołaniem 

każdego. Szczególna odpowie-

dzialność spoczywa na wierzą-

cych za nową ewangelizację, 

która winna być podjęta z więk-

szą intensywnością również 

przez Kościół w Polsce. Doma-

ga się jej nowa sytuacja duszpa-

sterska, bowiem także w naszym 

kraju całe grupy ochrzczonych 

utraciły żywy sens wiary albo 

wprost nie uważają się już za 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



członków Kościoła, prowadząc 

życie dalekie od Chrystusa i od 

Jego Ewangelii. Dziś gościmy  

w naszej parafii młodzież z całej 

Polski na Oazie Modlitwy. Nie 

jest to więc czas na narzekanie  

i krytykowanie młodego poko-

lenia, ale jest to czas modlitwy, 

wdzięczności za dar zbawienia  

i czas dawania świadectwa wia-

ry: Bóg mnie stworzył, w swojej 

nieskończonej miłości odkupił 

mnie w Jezusie Chrystusie, 

uświęca mnie mocą Ducha 

Świętego i prowadzi mnie dro-

gami sakramentów do nieba. 

Bądź misjonarzem Jezusa Chry-

stusa tu i teraz.  

Wasz Proboszcz 

 

 

 

 

ASCEZA WIELKOPOSTNA 
 

 

 

 

 

 

Aby pogłębić naszą znajomość 

Nauczyciela, by w pełni zrozu-

mieć i przyjąć tajemnicę boskie-

go zbawienia, realizowanego  

w całkowitym darze z siebie  

z miłości, musimy dać się Jemu 

prowadzić na miejsca odosob-

nione i w górę, odrywając się od 

przeciętności i próżności. Trzeba 

wyruszyć w drogę, drogę wio-

dącą pod górę, wymagającą wy-

siłku, ofiarności i koncentracji, 

jak wyprawa w góry. Niech 

Duch Święty ożywia nas w tym 

Wielkim Poście w naszym 

wchodzeniu na górę z Jezusem, 

by doświadczyć Jego Boskiego 

blasku i w ten sposób, umocnie-

ni w wierze, abyśmy mogli po-

dążać drogą razem z nim, który 

jest chwałą swego ludu i świa-

tłem pogan.  
 

(Z Orędzia papieża Franciszka 

na Wielki Post 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

INTENCJA  
PAPIESKA 

 
 

MARZEC: 
Za tych, którzy cierpią z po-
wodu zła wyrządzonego im  
przez członków wspólnoty 
kościelnej, aby właśnie w Ko-
ściele znaleźli konkretną od-
powiedź na swój ból i swoje 
cierpienia.  
 



Z MISJONARZAMI 

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ 

 

 

 

 

 
 

W II niedzielę Wielkiego Postu 

przeżywamy w Kościele w Pol-

sce „Dzień Modlitwy, Postu  

i Solidarności z Misjonarzami”. 

W tym roku przyświeca nam ha-

sło: „Z misjonarzami budujemy 

Kościół”. Naszą modlitwą 

otoczmy misjonarzy i misjonarki 

z Polski, którzy przemieniają 

świat zdobywając go dla Chry-

stusa. Przekazują prawdę ewan-

geliczną nauczając, szafują sa-

kramenty święte. Przez chrzest 

wprowadzają tych, którzy uwie-

rzą w Chrystusa do wspólnoty 

wiary, Kościoła. Powoli, mozol-

nie budują Kościół. Głoszą 

Ewangelię i zakorzeniają Ko-

ściół w sercach nowych uczniów 

Chrystusa.  
 

 

 

 

 

 

 
 

WIEM, 
KOMU SIĘ POWIERZYŁEM 

 

Dla Jezusa słod-
ki mi wszelki 
krzyż i cierpie-
nie. Chętnie bio-
rę je na siebie - 

nie tylko dla radości obieca-
nych od Niego, ale więcej jesz-
cze, bo Go kocham z całego 
serca jako moje Dobro Najwyż-
sze i Jedyne, w którym wszel-
kie inne dobro jest zawarte. Ty 
mnie miłujesz - niepojęty Boże. 
Ty chcesz, by Ojciec Niebieski 
był przeze mnie pochwalony - 
jaka dobroć niesłychana. Ty 
pragniesz mojej miłości, moje-
go serca nędznego: chcesz je 
objąć i zamknąć w Twoim Ser-
cu. Oddaję się Tobie zupełnie 
do rozporządzenia: wiem, 
Komu się powierzyłem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTENCJA ZA MIASTO 
 STALOWA WOLA 

 

 
 

marzec: 
 Za kobiety, matki, żony  

i córki. 
 

 

 
 
 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 

Czasem i w marcu, 
zetnie wodę w garncu. 

 

Na św. Grzegorza 
idzie zima do morza.  

(12.03) 

 



 
 

6 marca 
św. Olegariusz,  

biskup 
 

św. Róża  
z Viterbo,  

dziewica i zakonnica 
 

7 marca 
święte męczennice  

Perpetua  
i Felicyta 

 

8 marca 
św. Jan Boży,  

zakonnik 
św. Stefan z Obazine 

 

9 marca 
św. Franciszka  

Rzymianka 
św. Dominik  

Savio,  
zakonnik 

 

10 marca 
św. Symplicjusz I,  

papież 
 

11 marca 
św. Konstantyn,  

prezbiter 
 

 

SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jubileuszowej  „Sztafecie 

modlitwy” w tym tygodniu na-

szą modlitwę i wielkopostne wy-

rzeczenia ofiarujmy w intencji 

mieszkańców ulicy 
 

ŻEROMSKIEGO 2 
 

 

 

 

 

 

DROGA  

KRZYŻOWA 

 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

ma wyjątkowy charakter. Poza 

najważniejszym rozważaniem, 

jakim jest rozpamiętywanie 

zbawczej męki Jezusa, budzi się 

w nas świadomość własnej 

śmierci. Na co dzień staramy się 

o tym nie myśleć. Jednak prze-

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

 



żywanie Drogi Krzyżowej skła-

nia do refleksji nad śmiercią, do 

spojrzenia na nią jak na bramę, 

która otwiera nam drogę do in-

nego życia. To próba zrozumie-

nia i docenienia poświęcenia 

Chrystusa, zwrócenie uwagi na 

nasze słabości, wady i szansa na 

zmianę. Wielki Post jest wyjąt-

kową okazją na zrobienie ra-

chunku sumienia i rozliczenie 

dotychczasowego życia.  
 

 

 

 

 

 

WIELKOPOSTNA 

RÓWNOWAGA 
 

Okres Wielkiego Postu, to tak-

że czas odkrywania równowagi 

pomiędzy ciałem i duchem. Po-

zwólmy żyć tym zależnościom  

i stwórzmy wewnętrzną harmo-

nię. W każdym człowieku jest 

szeregowiec, kapral i generał. 

Szeregowiec to ludzkie ciało  

i jego potrzeby. Kapral to inte-

lekt który należy karmić nauką, 

lekturą i rozmową. Biada nam, 

jeśli jego zarządzanie /nas sa-

mych/ nie oddamy generałowi, 

tzn. że nie nakarmimy Ducha.   
 

(ks. Krzysztof Surma) 
 

WIELKOPOSTNE UCZYNKI 
 

 

 

 

 

 

 
 

W naszym kościele znajdziemy 

propozycje wielkopostnych 

uczynków dla dzieci, młodzieży, 

małżeństw i dorosłych wzglę-

dem Boga i bliźniego. Losując 

karteczkę z wielkopostnym za-

daniem możemy podjąć współ-

pracę z łaską Bożą i realizować 

konkretne zadanie. Jako jałmuż-

nę możemy złożyć żywność  

w koszu wielkopostnym dla po-

trzebujących.  
 

 

Rok liturgiczny (2) – Wielki Post 
 

Liturgia od-

powiada natu-

ralnym ryt-

mom przyrody 

i zmieniającym 

się porom ro-

ku. Składają 

się na nią kolory, zapachy, ob-

razy i dźwięki. W liturgii 

 

 

CZYTAM KATECHIZM (66) 
 

 

 



uczestniczymy wszystkimi 

zmysłami. Liturgia Kościoła 

ogarnia nas i otacza, nadając 

naszemu codziennemu byto-

waniu modlitewny rytm życia 

Kościoła  

(Wiara dla przyszłości. Nowy 

katechizm wiary katolickiej, 

Warszawa 1998). 
 

Wielki Post – Podobnie jak 

Adwent, Wielki Post jest okre-

sem przygotowania. Przez 40 

dni mamy się duchowo przygo-

tować na przeżycie najważniej-

szego okresu roku liturgicznego: 

męki, śmierci i zmartwychwsta-

nia Jezusa. Jest to okres pokuty  

i przebaczenia, ale także pogłę-

bienia naszej jedności z Chry-

stusem tak, abyśmy mogli coraz 

lepiej rozumieć zbawcze wyda-

rzenie Paschy. Jest czasem 

uświadomienia sobie swoich 

słabości i oddania się kochają-

cemu Bogu. Wielki Post kończy 

się wraz z rozpoczęciem Tridu-

um Paschalnego w czasie mszy 

Wieczerzy Pańskiej w Wielki 

Czwartek. Triduum Paschalne 

trwa od Wielkiego Czwartku aż 

do Poranka Niedzieli Wielka-

nocnej, a składają się na nie 

Wielki Czwartek, Wielki Piątek 

oraz Wigilia Paschalna w Wiel-

ką Sobotę.  

(ks. Dariusz Kielar) 

OAZA MODLITWY  

– STALOWA WOLA 2023 
 

Od 10 do 12 marca br. w naszej 

parafii odbywać się będzie Oaza 

Modlitwy. Uczestnikom towarzy-

szyć będzie hasło: "Jestem Ko-

ściołem". Zapraszamy młodzież 

od VII klasy szkoły podstawowej.  

Koszt uczestnictwa zapewniający 

nocleg i wyżywienie wynosi 70 zł.  

Zainteresowanych prosimy o zapi-

sanie się przez formularz: 

https://tiny.pl/wl4d2  

 

 
Zwykli ludzie modlący się o pokój 

modlitwą serca – modlitwą Jezu-

sową.  

Zwykli ludzie wypowiadający 

nieustannie Najświętsze Imię Je-

zus w modlitwie o pokój w czasie 

zwykłych zajęć i czynności. Naj-

świętsze Imię Jezus wzywane  

w czasie pracy, podróży czy spa-

ceru, podczas zakupów, sprzątania 

i gotowania, w czasie porannego 

pośpiechu i wieczornego odpo-

czynku. Najświętsze Imię Jezus 

wzywane i wypowiadane w ciszy 

modlitwy serca. Zwykli ludzie – ja 

i ty – wypowiadamy i wzywamy 

Najświętsze Imię Jezus w modli-

twie o pokój.  

BK 
 

 

ZWYKLI LUDZIE 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2Fwl4d2%3Ffbclid%3DIwAR2S-dNGgglVrcjx2zew6k8UpQdft03SdFhwLOebT_7lZhHkYL55YM6B4Bs&h=AT06Dft9W02OiNrUYKw7WOjHhBrkigfSMjBbb5H-RbpysNnAKE5IBH0S_z1ij9RhqojQq5t8J9IJkqWj7RG7Y7gXilxiRVLQQ0ZaqS8g1o3eAm1DpNB-BliyeSl8tC6OfOKj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1rFulzxuxBMAnEEwezyzsk-U2n-AEbQw5elVKCvmzxFokjbcI7GPrVim5WGaO0mRNiVHeNQBb6a1LpjT7p_7ZpqDghVtcsfzODBH9x9S9dMZrUyid5lYyba59wWOR6qzyIkSNjRQdO-amGaVlpCdz6IkLQyngi1m3GziEzMbYjybJTEw


KTÓŻ JAK BÓG! 

Zachęcamy do lektury kolejnego, 

marcowo-kwietniowego numeru 

pisma „Któż jak Bóg”!  

W najnowszym wydaniu min.: 
 

POSZUKUJĄC BOGA: 

Módl się słowami ojca Dolindo! – 

ks. Mateusz Szerszeń CSMA roz-

waża słowa nowenny ułożonej 

przez znanego włoskiego mistyka. 
 

Z NOTATNIKA GRZESZNIKA: 

Co nam pozostawił Benedykt 

XVI? – i czy „przesadziliśmy”  

z kultem św. Jana Pawła II?. 
 

EGZORCYSTA ODPOWIADA: 

Czy większość ludzi naprawdę 

idzie do piekła? – odpowiada ks. 

Zbigniew Baran. 

POZNAJ ŚW. MICHAŁA: Jaką 

rolę odgrywają aniołowie i kon-

kretnie św. Michał Archanioł  

w procesie naszego przechodzenia 

do wieczności?. 
 

KOBIETY W PIŚMIE ŚWIĘTYM: 

Mikal (1) – gdy Twój ojciec i mąż 

za sobą nie przepadają… 
 

DUCHOWOŚĆ MICHALICKA: 

Tajemnica ptasich skrzydeł – 

przepis na trwałe małżeństwo ro-

dziców bł. ks. Bronisława Mar-

kiewicza?. 
 

Szczegóły, prenumerata na: 

www.kjb24.pl 

W WIELKIM POŚCIE  

 

 

 

 

 

 

 

 
Droga Krzyżowa   

piątek 

dla dzieci: godz. 16.30 

dla młodzieży i dorosłych 

godz. 7.30 i 17.15 
 

Nabożeństwo  

o 17.15 prowadzą:  
  

10 marca – Męski Różaniec 

24 marca - Róże Różańcowe  

26 marca – Bractwo Adoracji 

31 marca – wszyscy wierni 
         

                                                                                                                                              

Nabożeństwo  

Gorzkich Żali 

niedziela godz. 17.00  
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 
 

www.stalowawola-michalici.pl 

www.stalowawola.michalici.pl 

 

http://www.kjb24.pl/?fbclid=IwAR0LywoubjasCZ_YYQ4zXT2LvRqknBibH6IVH9Jjq8iZTfEGSYexvV4-IWM

