
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO                                                                              2 (316) 8 STYCZNIA 2023R. 
 

(do użytku wewnętrznego) 
 

 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Chrzest Jezusa 
 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego 
chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 
Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić 
wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.  
A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępu-
jącego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos  
z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upo-
dobanie». 
 

 

W niedzielę Chrztu Pańskiego czytamy fragment Ewangelii, który opo-

wiada o chrzcie Jezusa. 

Pan Jezus chrztu nie potrzebował, ale przyjął go ze względu na nas. Niebo 

się otwiera, Duch Święty zstępuje, a Bóg mówi: „Tyś jest mój Syn umiło-

wany, w Tobie mam upodobanie”. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni  

w Jezusa, w życie Jezusa, w misję Jezusa, w Jego śmierć i zmartwych-

wstanie. Zanurzeni w Jego chwałę. Jest to niezwykła tajemnica naszej wia-

ry i naszego życia.  

 

TYŚ JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY 
 
 

 



 

Drodzy Braci i Siostry.  

Kochani Parafianie 
 

Obrazy nadziei – to słowa i fakty, 

które kojarzą mi się z osobą Pa-

pieża Seniora Benedykt XVI. Czę-

sto mówiliśmy o św. Janie Pawle 

II – nasz Papież. A jak Ty mówisz 

o Benedykcie XVI?    

Jozeph Ratzinger - profesor Rat-

zinger - dawał poznawać się jako 

śmiały i trzeźwy myśliciel, kon-

centrujący się nad tym, co istotne; 

na Bogu i człowieku. Jozeph Rat-

zinger Boży filozof i teolog był  

w nieustannym dialogu z Bogiem  

i z ludźmi. 

Ratzinger jako profesor, następnie 

jako prefekt Kongregacji Nauki 

Wiary a później jako papież dzielił 

się z nami swą wiedzą i wiarą! Je-

go opera omnia - wykłady, kaza-

nia i homilie, encykliki, adhorta-

cje, listy i okolicznościowe prze-

mówienia, wszelkie słowo mó-

wione i pisane - przesiąknięte są 

głęboką i bardzo spokojną wiarą 

podbudowaną wiedzą, wykształ-

ceniem i pokorą co do ludzkiego 

rozumu.  Nazwany „Pancernym 

Kardynałem” odznaczał się jednak 

ogromną wrażliwością i optymi-

stycznym realizmem – jego życie  

i działo to swoiste OBRAZY 

NADZIEI.  

Po śmierci tego wielkiego czło-

wieka, kapłana i papieża warto 

zaglądnąć do dzieł, które napisał 

życiem i piórem. Wśród obrazów 

nadziei, które nam zostawi w Ko-

ściele, liturgii i miłości do czło-

wieka, warto przyjrzeć się zagro-

żeniom, którym się przeciwstawiał 

w swoim nauczaniu:  

- powszechnie panujący klimat, 

mentalność i rodzaj kultury, które 

prowadzą do zwątpienia w war-

tość osoby ludzkiej jako bożego 

stworzenia – człowieka, który po-

wstał z miłości Boga  - kultura 

śmierci 

- zwątpienie  w znaczenie prawdy 

i dobra, które pochodzą od Stwó-

ry, a w ostatecznym rozrachunku 

w dobro życia i jego Stwórcę.  

- silną pokusę, dotykającą rodzi-

ców, twórców kultury i nauki, aby 

zwątpić w Bożą miłość i poddać 

się współczesnym prądom a nie 

EWANGELII,  

- niebezpieczeństwo niezrozumie-

nia roli człowieka, który został 

stworzony na obraz Boga i powo-

łany do świętego życia w wiecz-

ności.  

Mimo że Benedykt XVI 

przeszedł na emeryturę nie stracił 

nadziei i nie uważał że chrześci-

jański świat się zawali. Mówiąc  

o bliskim swoim odejściu do 

wieczności, do domu Ojca, był 

przekonany, że sercem całego ży-

cia, może być jedynie niezawodna 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



nadzieja pokładana w Bogu Stwo-

rzycielu, Jego Synu Jezusie Chry-

stusie i w mocy Ducha Świętego. 

Nadzieja - cnota, tak niezwykle 

potrzebna współczesnemu czło-

wiekowi odczuwającemu coraz 

częściej bezsens i beznadzieję, pa-

pież zaprezentował w cudownej 

encyklice Spe salvi .  

Patrząc na pogrzeb – tzw. 

ostanie pożegnanie nie tylko Pa-

pieża Seniora, ale każdego umie-

rającego człowieka, warto mieć 

nadzieję i pewność jaką miał  

w sobie Benedykt XVI, że 

CHRYSTUS ZMARTWYCH-

WSTAŁ i jest ON sensem i cele 

życia każdego człowieka. – Jezus 

Zmartwychwstały jest istotą mego 

życia…. JEZUS CHRYSTUS 

JEST… Jest moją nadzieją. Tak 

życiem i nauczaniem mówił BE-

NEDYKT XVI.  

Kim dla Ciebie jest Jezus Chry-

stus? 

Wasz Proboszcz.  
 

 

 

 

 

CHRZEST  

– NIEZATARTE ZNAMIĘ 
 

Sakrament 

chrztu wyciska 

na duszy nie-

zatarte znamię, 

nazywane cha-

rakterem sakramentalnym.  

Przez ten znak zostaliśmy upo-

dobnieni do Chrystusa - Arcyka-

płana i włączeni do Kościoła,  

Jego Mistycznego Ciała. Charak-

teru sakramentalnego nie niszczy 

nawet grzech ciężki, dlatego  

chrzest można przyjąć tylko jeden 

raz. To niezatarte znamię powodu-

je, że mamy udział w tzw. po-

wszechnym kapłaństwie wiernych, 

a więc zobowiązani jesteśmy do 

składania Bogu czci i budowania 

Kościoła.  
 

 

 

 

 

 

BOGU JEDYNIE  

MAM SŁUŻYĆ 
 

 

 

 

 

 

Wszystko ku większej chwale Bo-

ga. Lekceważę i mam w pogardzie 

całą chwałę świata, wszystkie sło-

dycze i wszystkie ozdoby i wszel-

kie bogactwa tego czasu. Bóg jest 

dla mnie wszystkim. On mi w peł-

ni wystarcza, nieskończenie Wiel-

ki, Niezmierzony. Niczym dla 

mnie jest jakiekolwiek zadanie. 

Daj mi, Panie, łaskę wykonania 

tego zadania. Bogu jedynie mamy 

służyć. Jego Wolę mieć jedynie 

we wszystkim na względzie.  

 

 



 

 
Ten, kto w cierpliwości trwa 

przed milczącym Bogiem  
– a może trzeba będzie trwać 

bardzo długo 
– modli się prawdziwie. 

 
* * * 

 

Człowiek, który nie stawia 
czoła cierpieniu,  

nie akceptuje życia.  
Ucieczka przed cierpieniem 
jest ucieczką przed życiem.  

 
* * * 

 

Święci są największymi  
dobroczyńcami ludzkości!  

 
* * * 

 

Cierpliwość jest codzienną 
formą miłości.  

 
Benedykt XVI 

 

 

 

9 STYCZNIA 
św. Adrian,  

opat 
św. Julian,  
męczennik 

 

10 STYCZNIA 
św. Grzegorz z Nyssy,  

biskup 
św. Wilhelm z Bourges, 

biskup 
 

11 STYCZNIA 
św. Honorata,  

dziewica 
 

12 STYCZNIA 
św. Elred z Rievaulx, 

opat 
św. Bernard z Corleone, 

zakonnik 
św. Marcin z León,  

prezbiter 
św. Arkadiusz,  

męczennik 
 

13 STYCZNIA 
św. Hilary, biskup  
i doktor Kościoła 

bł. Weronika Nagroni, 
mniszka 

 

14 STYCZNIA 
bł. Odoryk z Pordenone, 

prezbiter 
św. Feliks z Noli,  

prezbiter 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak celebruje się 

liturgię? 

Celebracja li-

turgiczna składa 

się ze znaków  

i symboli. Nie-

które odnoszą 

się do stworze-

nia (światło, woda, ogień, chleb, 

wino, olej); inne do życia ludz-

kiego (obmywanie, namaszcze-

nie, łamanie chleba); inne jesz-

cze do historii zbawienia Stare-

go Przymierza (obrzędy Paschy, 

ofiary, nakładanie rąk, konse-

kracje). Te znaki przejęte przez 

Chrystusa, stają się nośnikami 

zbawczego i uświęcającego dzia-

łania (por. KKK 1189). 
 

Człowiekowi, który nigdy nie od-

wiedzał kościoła, celebrowanie li-

turgii może wydawać się dzi-

waczne i pozbawione związku  

z codziennym życiem. Bierze się 

to z faktu, że nowoczesne społe-

czeństwa zatraciły wiele ze swo-

ich tradycji liturgicznych, chociaż 

ciągle spotykamy się z ich ślada-

mi, na przykład śpiewając Sto lat  

i zdmuchując świeczki na torcie 

urodzinowym. Liturgia przemawia 

do nas w symbolach i znakach. 

Wykorzystuje przy tym wszystkie 

ludzkie zmysły: wzrok, słuch, do-

tyk i węch. Ze znakami i symbo-

lami spotykamy się codziennie. Są 

to przedmioty, które wskazują na 

coś, co jest poza nimi. Na przy-

kład znak drogowy wskazujący 

drogę do Stalowej Woli jest czymś 

więcej, niż tylko kawałkiem meta-

lu z wymalowanymi czarnymi li-

terami. Ten płat blachy wskazuje 

poza siebie i mówi o czymś, czym 

sam nie jest. Informuje nas: „Do 

Stalowej Woli jedziemy tędy”. 

Rozumiemy, o czym mówi znak, 

ponieważ znamy kod: umiemy 

przeczytać nazwę „Stalowa Wo-

la”. Znaki i symbole spełniają 

swoją rolę tylko wtedy, gdy je ro-

zumiemy. Podobnie jest ze zna-

kami i symbolami w liturgii Ko-

ścioła.  

(ks. Dariusz Kielar) 

 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 
 

Święta Honorata 
figle płata.  

(11.01) 
 

Weronika chustkę zrzuci 
wiosna od nas się odwróci. 

(13.01) 
 

Ciepła izba marzeń szczytem 
i tak jakoś mija styczeń. 

 

 

CZYTAM KATECHIZM (58) 
 

 

 



SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

Trwamy w jubileuszowej  „Szta-

fecie modlitwy”. Wzajemna 

modlitwa umacnia, wydaje obfi-

te owoce i jednoczy parafialną 

wspólnotę. W tym tygodniu 

módlmy się w intencjach miesz-

kańców domów przy ulicy:  
 

TUWIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAFIALNE  

KOLĘDOWANIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Po dwuletniej przerwie powraca-

my do tradycji, gdy parafianie 

spotykają się na wspólnym śpie-

waniu kolęd i pastorałek. Zapra-

szamy do parafialnego kolędowa-

nia, które odbędzie się dzisiaj –  

8 stycznia 2023 r. o godzinie 

19.00 w sali teatralnej. Na uczest-

ników czekają śpiewniki i słodki 

poczęstunek. Zapraszamy wszyst-

kich Parafian. Niech salę teatralną 

wypełni radosny śpiew i radość 

bycia wspólnie wraz z naszym Pa-

sterzem ks. Proboszczem.  
 

 

 

 

 

 

 

PRZY SERCU OJCA 
 

Już dziś zapraszamy Parafian na 

spotkanie  

„Przy Sercu Ojca”  

w dniu 28.01  

z okazji  

wspomnienia liturgicznego  

bł. ks. Bronisława Markiewicza. 

 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO 

 STALOWA WOLA 
 

styczeń:  

Za rodziny, osoby samotne  

i starsze. 

 

 
 

INTENCJA PAPIESKA 
 

styczeń: 

Aby wychowawcy byli wiary-

godnymi świadkami, ucząc bra-

terstwa zamiast rywalizacji 

wspierali przede wszystkim 

wrażliwych młodych ludzi.  

 



NIEDZIELA INWESTYCYJNA 

 

 

 

 

 

 

Za tydzień „niedziela inwesty-

cyjna”. Składamy serdeczne Bóg 

zapłać za ofiarność i wszelką 

pomoc. 

Ofiarę „on-line” możemy złożyć 

na parafialne konto: 

 

NADSAŃSKI  

BANK SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 0040  

9092 2000 0001 

 

Wszystkim Parafianom i dobro-

czyńcom dziękujemy za składa-

ne ofiary na konto i na tacę.  
 

 

 

 

 

 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA  

W TYM TYGODNIU: 
 

9 STYCZNIA 2023 R.  
- PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 16.00 

 

ul. Bema, Okrzei,  

Kilińskiego bl. 2 i domki  

Podleśna 1, 2, 3  

 

10 STYCZNIA  

– WTOREK OD GODZ. 16.00 
 

ul. Podleśna 5, 17, 19,  

Dmowskiego 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18,19  

 

11 STYCZNIA  

– ŚRODA OD GODZ. 16.00 
 

ul. – Popiełuszki 40a od 33 - 65, 

Popiełuszki 40b,  

Podleśna domki,  

Piwna domki,  

Komunalna domki,  

Przemysłowa,  

Ciemny Kąt,  

Niezłomnych domki 

 

12 STYCZNIA  

– CZWARTEK OD GODZ. 16.00 
 

ul. Dmowskiego bl. 5, 6, 7, 8a  

 

13 STYCZNIA  

– PIĄTEK OD GODZ. 16.00 
 

ul. Dmowskiego bl.2,4,3  

Siedlanowskiego 1 i 1a,  

Siedlanowskiego 2, 

 

14 STYCZNIA 2023R.  

– SOBOTA OD GODZ. 10.00 
 

ul. Siedlanowskiego 2 kl. VII, 

IX, X  

Siedlanowskiego 4  

Siedlanowskiego 6 kl. I, III, V  
 

 

 



ZIMOWISKA 

Z MICHALITAMI 
 

Szaleństwo na stoku, niezapo-

mniane wycieczki przez mroźne 

tereny Beskidu Żywieckiego, 

kuligi i ognisko na zimowej po-

lanie, baseny termalne, gry i za-

bawy. Poranna Msza Święta  

i słówka wieczorne.  

Czyli i do tańca i do różańca, 

wszystko w jednym! 

 

Zimowiska odbędą się 

w Rycerce Górnej, w terminach: 

15-21 stycznia 2023 

(województwa: lubelskie, łódz-

kie, podkarpackie, pomorskie, 

śląskie) 

 

Zapisy przez stronę: 

obozy.michalici.pl/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARDIOGNOZA 
 

 

 

 

 

 

Kardiognoza to nie choroba, ale 

dar czytania w sercu drugiej 

osoby. Tylko Pan Jezus 

„wszystkich znał i nie potrze-

bował niczyjego świadectwa  

o człowieku”. Dar czytania  

w sercu posiadali też święci ka-

płani i spowiednicy (o. Pio).  

Ileż to razy z ciekawości, może 

troski nurtowało nas pytanie: co 

też ten człowiek w sercu nosi?  

Są sposoby na uzyskanie odpo-

wiedzi. Zjeść z nim beczkę soli, 

ale to ciężkostrawne i wymaga 

czasu. Można też pójść za radą 

wieszcza, który pisał „miej serce 

i patrzaj w serce”. A o łaskę 

kardiognozy warto Pana Boga 

pokornie i cierpliwie prosić. 

Choćby po to, by umieć odczy-

tać własne serce.  

(p-Q) 
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 

 


