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(do użytku wewnętrznego) 
 

  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Niewdzięczność uzdrowionych z trądu 
 

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez 
pogranicze Samarii i Galilei. 
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trę-
dowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mi-
strzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, po-
każcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. 
Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga 
donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to 
Samarytanin. 
Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie 
jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę 
Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, 
twoja wiara cię uzdrowiła». 
 

 

IDŹCIE, POKAŻCIE SIĘ KAPŁANOM 
 

Scena z dzisiejszej Ewangelii przypomina nam, że grzech ciężki ma nie-

widzialny, a przecież realny, wymiar społeczny. Grzech jak trąd wyłą-

cza grzesznika z żywej wspólnoty wiernych. Nasza wdzięczność ma wy-

miar szczególny, bo dobra duchowe udzielane nam przez Boga, zaczy-

nając od praźródła, jakim jest Odkupienie, a nakaz Pana Jezusa: Idźcie, 

pokażcie się kapłanom! brzmi nader aktualnie i odnosi się do sakra-

mentu pojednania z Bogiem i Kościołem.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie. 

Trwamy w modlitewnym czasie 

październikowych nabożeństw ró-

żańcowych.  W tym miejscu i cza-

sie warto więc wspomnieć o pięk-

nie i sile różańca św. Otóż Święty 

Ludwik Grignion de Montfort mó-

wił, że słowa modlitwy „Zdrowaś 

Maryjo” są najpiękniejszymi gra-

tulacjami, jakie Archanioł Gabriel 

złożył Maryi. Te słowa wciąż spra-

wiają, że zmuszamy diabła do 

ucieczki: są młotem, które go 

miażdży. Trzeba  podkreślić zna-

czenie usystematyzowanej modli-

twy różańcowej – 50 „Zdrowaś 

Maryjo” z rozważaniem tajemnic 

historii zbawienia. Niech poniższa 

historia rozpali w nas pragnienie 

modlitwy oddającej cześć i uwiel-

bienie Bogu i przyzywa opieki 

Matki Bożej dla nas, dla naszych 

bliskich i dla całego Kościoła. 

- Pewien młody mężczyzna miał 

tylko jedno zajęcie w ciągu dnia. 

Codziennie plótł wieniec z róż i oz-

dabiał nim figurę Matki Bożej.  

W pewnym momencie swojego ży-

cia rozeznał w sercu, że chce wstą-

pić do zakonu. Jak rozeznał, tak 

zrobił. Gdy wstąpił do klasztoru 

nie mógł codziennie zbierać kwia-

tów i robić wieńca na Maryi. Tęsk-

nota za tą czynnością zrodziła 

znowu w jego sercu myśl, by 

opuścić mury klasztorne. Nosząc 

się z zamiarem podjęcia tej decyzji 

trafił na swojego współbrata – mni-

cha, który gdy tylko wysłuchał 

jego historii doradził mu, żeby za-

miast codziennie zrywanych róż 

Matce Bożej, którą tak bardzo uko-

chał, ofiarował modlitwę różań-

cową. Od tej chwili młody zakon-

nik codziennie odmawiał 50 razy 

„Zdrowaś Maryjo”. W XIII wieku 

na określenie wieńca róż znajdu-

jemy nazwę różaniec. 

Jeśli kochasz, to pragniesz obdaro-

wywać ukochaną osobę darami mi-

łości bezinteresownej, miłości 

pięknej i czułej, chcesz często po-

wtarzać słowem i czynem: KO-

CHAM CIĘ. Wierność Bogu, bliź-

niemu i wartościom chrześcijań-

skim jest dziś wystawiona na 

wielką próbę. Wydaje się, że 

wszystko jest płynne. Nie sły-

szymy kazań o grzechu i o piekle. 

Nie chcemy mówić i słuchać  

o Krzyżu, cierpieniu, śmierci i są-

dzie ostateczny. Różaniec jest dla 

nas darem odważnego rozważania 

o życiu doczesnym i życiu wiecz-

nym. Różaniec jest odważnym 

wprowadzaniem Ewangelii i Do-

brej Nowiny w codzienne życie. 

Jest to bardzo trudne, wymaga wy-

siłku i samozaparcia – ale jest moż-

liwe. Odmawiajmy w małżeń-

stwach i w rodzinach, domach  

i w kościele wspólnie RÓŻANIEC. 

Wasz Proboszcz 
 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



NIE TRAĆMY UFNOŚCI 
 

Niech nikt nie 

traci ufności ani 

odwagi, choćby 

mu ciążyły naj-

liczniejsze i naj-

większe winy na 

sumieniu; albowiem Jezus Chry-

stus dzisiaj jest ten sam, co wczo-

raj, jak czasów swojego przeby-

wania na ziemi. Zatem każdy 

człowiek i w czasach obecnych, 

byle tylko chciał, może otrzymać 

odpuszczenie wszelkich grze-

chów, a oprócz tego może osią-

gnąć największe łaski na tej 

ziemi, a następnie w niebie naj-

większą godność.  
 

 

 

 

 

XXII DZIEŃ PAPIESKI 
 

16 paździer-

nika będziemy 

obchodzić 

XXII Dzień 

Papieski. Te-

goroczne ob-

chody prze-

biegną pod ha-

słem „Blask Prawdy – Veritatis 

Splendor”, które nawiązuje do 

tytułu encykliki papieża Polaka, 

której głównym przesłaniem 

było przypomnienie nauczania 

moralnego Kościoła w atmosfe-

rze kultury relatywizującej war-

tość ludzkiego sumienia.  

Przed kościołem zbierane będą 

ofiary na Fundację „Dzieło No-

wego Tysiąclecia”, które wspiera 

program stypendialny dla zdolnej 

i niezamożnej młodzieży z ma-

łych miejscowości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W KATOLICKIM  
KALENDARZU 

 

Na świętego Franciszka 
odlatuje pliszka.  

(10.10) 
 

Na świętego Edwarda 
jesień bywa twarda.  

(13.10) 
 
 

 

INTENCJA  

ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

 

PAŹDZIERNIK: 
Za wychowawców, uczniów, 

studentów, szkoły i uczelnie. 

 
 



 

10 PAŹDZIERNIKA 
święci męczennicy  
Dionizy, biskup,  

i Towarzysze 
św. Jan Leonardi,  

prezbiter 
bł. Maria Angela  

Truszkowska,  
dziewica 

 

11 PAŹDZIERNIKA 
św. Aleksander Sauli,  

biskup 
bł. Jan XXIII, papież 

 

12 PAŹDZIERNIKA 
bł. Jan Beyzym, prezbiter 

bł. Carlo Acutis 
 

13 PAŹDZIERNIKA 
bł. Honorat Koźmiński, 

prezbiter 
 

14 PAŹDZIERNIKA 
św. Kalikst I,  

papież i męczennik 
św. Małgorzata Maria  

Alacoque,  
dziewica 

bł. Radzim Gaudenty,  
biskup 

 

15 PAŹDZIERNIKA 
św. Teresa od Jezusa, 

dziewica  
i doktor Kościoła 

 
 

 

CO TO JEST  

SĄD OSTATECZNY? 
 

Sąd Ostateczny 

odbędzie się na 

końcu czasów, 

przy ponownym 

przyjściu Chry-

stusa. "Ci, którzy czynili do-

bro, zmartwychwstaną do ży-

cia, ci natomiast, którzy czynili 

zło, zmartwychwstaną na sąd" 

(J 5, 29). 
 

Kiedy Chrystus przyjdzie po-

wtórnie w chwale, całkowicie 

oświeci nas Jego światłość.  

Prawda wyjdzie na jaw: nasze 

myśli, nasze czyny, nasza relacja 

z Bogiem, nasze postępowanie  

w stosunku do ludzi - nic już nie 

będzie tajne. Poznamy osta-

teczny sens stworzenia, poj-

miemy cudowne drogi prowa-

dzące do naszego zbawienia  

i wreszcie otrzymamy odpo-

wiedź, dlaczego zło jest tak po-

tężne, skoro Bóg jest wszechmo-

gący.  

Sąd Ostateczny jest również cza-

sem rozliczenia się z nami. Tu 

decyduje się, czy powstaniemy 

do życia wiecznego, czy na zaw-

sze będziemy oddzieleni od 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (47) 

) 
 

 

 



Boga. Wobec tych, którzy wy-

brali życie, Bóg raz jeszcze za-

działa stwórczo.  

W "nowym ciele" (por. 2 Kor 5), 

będą na zawsze żyć w chwale 

Bożej i wychwalać Go duszą  

i ciałem. 

Natomiast Sąd szczegółowy czy 

też indywidualny czeka każdego 

z nas w momencie śmierci. "Pod 

wieczór życia będziemy sądzeni 

z miłości" (św. Jan od Krzyża). 

 ks. Dariusz Kielar 
 

 

ZAWSZE 
 

– Zawsze będę miał oczy skiero-

wane na Jezusa. Tam moje bogac-

two, rozkosz i mądrość – to słowa 

błogosławionego księdza Broni-

sława Markiewicza założyciela 

Zgromadzeń Michalickich. Bar-

dzo praktyczne słowa jak postępo-

wać i jak się zachować w każdej 

życiowej sytuacji. Jezus Chrystus 

jest zawsze na pierwszym miejscu 

w całym moim życiu. Jezus Chry-

stus jest Źródłem całej mojej mą-

drości, wszystkiego mojego bo-

gactwa i każdej życiowej przy-

jemności i zadowolenia. W Jezu-

sie Chrystusie są wszystkie moje 

życiowe spełnienia i cele. To bar-

dzo praktyczne słowa, które 

kierują całą moją osobę w stronę 

wieczności, w stronę mojej wiecz-

nej obecności w Najświętszej 

Obecności Boga w Trójcy Jedy-

nego. Słowa księdza Bronisława 

są umieszczone na kubkach, które 

są w codziennym użyciu w moim 

domu od kilku lat. Wykonanie 

kubków z tym napisem to był po-

mysł naszego księdza proboszcza 

opiekuna Bractwa Adoracji Naj-

świętszego Sakramentu im. bł. ks.  

B. Markiewicza i superiora na-

szego Bractwa. Jesteśmy obecni 

w Najświętszej Obecności Jezusa 

Chrystusa w Najświętszym Sakra-

mencie w naszym kościele para-

fialnym od poniedziałku do piątku 

od 15 do 22. Przyjdź i bądź jed-

nym z nas.  

BK 
 

 

 
 

NASZ KOŚCIÓŁ 
 

 

 

 

 

 

Kontynuujemy publikacje prac 

nadesłanych na konkurs jubileu-

szowy. Poniżej pierwsza część 

tekstu, który zdobył pierwsze 

miejsce w kategorii uczestników 

dorosłych.  

 

DUCHOWOŚĆ MICHALICKA 

) 
 

 

 



POCZĄTKI  

BUDOWY (1) 
 

Zaczęło się w piątek - 3 kwietnia 

1981 roku, przygotowaniem 

placu pod budowę. Tego dnia 

nasz proboszcz ks. Józef Ciaciek 

podwinął spodnie i chwycił za 

siekierę. Razem z nim praco-

wało, na razie tylko dwóch po-

mocników; Bolek Kopała, pra-

cownik huty, z zawodu elektryk, 

który w późniejszym czasie 

czynnie uczestniczył w zakłada-

niu instalacji elektrycznej w ko-

ściele i ja – Adam Wójcik z osie-

dla domków. Zaczęliśmy wyci-

nać krzaki i drobne drzewka. 

Pracował z nami jeszcze Antek 

Drozdowski, który siekierą wy-

cinał grubsze sosenki w innej 

części placu. Roboty było na 

parę dni, a robotników mało, bo 

ludzie jeszcze nie wiedzieli, że 

będzie budowany kościół. Wy-

cięte karczunki pozbierali i zała-

dowali na wóz z koniem. Mój 

kolega z pracy Marian Bąk  

z Pysznicy chętnie zgodził się 

pomóc i musiał dwa razy nawra-

cać, bo tyle tego było.  

(c.d.n.)  

 

Adam Wójcik 
 

JUBILEUSZOWE  

ARCHIWUM 
 

1976 
Ordynariusz diecezji prze-
myskiej powierza michali-
tom misję utworzenia para-
fii w Stalowej Woli.  

 

1977 
Do Stalowej Woli przybyli 
pierwsi Michalici; ks. Jó-
zef Ciaciek i Jan Sereda, 
którzy przez cztery ko-
lejne lata podejmowali 
starania o pozwolenie na 
budowę kościoła  i groma-
dzili materiały budowlane. 

 

1980 
Wydział do spraw Wyznań 
Urzędu Wojewódzkiego wydał 
pozwolenie na budowę ko-
ścioła, a prezydent miasta 
na ogrodzenie terenu. Wy-
budowano kaplicę i dom ka-
techetyczny. 

 

1981 
3 kwietnia rozpoczęło się 
przygotowanie placu pod 
budowę. Na oczyszczony 
plac wjechały maszyny bu-
dowlane, wypożyczone przez 
Hutę. W ciągu 75 dni po-
wstała kaplica z segmentów 
drewnianych. Pierwszą mszę 
odprawiono w niej 25 sierp-
nia 1981 r.  
 

 



1982 
16 czerwca rozpoczęto wy-
kopy pod fundamenty ko-
ścioła i przygotowanie 
blatów pod szalunki.  
5 lipca zaczęto szalowanie 
i zbrojenie kanałów na 
ławy.  
Do 26 lipca zalewane były 
ławy betonem.  
20 sierpnia rozpoczęto mu-
rowanie ścian kościoła.  
28 października rozpoczę-
cie zalewania stropów.  

 

1983 
24 września Biskup Przemy-
ski ks. Ignacy Tokarczuk 
poświęcił kamień węgielny.  

 

1987 
27 września Ksiądz biskup 
Ignacy Tokarczuk na zakoń-
czenie misji parafialnych 
uroczyście poświęcił ko-
ściół Trójcy Przenajświęt-
szej.  
 

 

 

 

SZTAFETA MODLITWY 
 

W roku jubileuszu 35 lecia konse-

kracji naszego kościoła, zachę-

camy Parafian do aktywnego włą-

czenia się w „Sztafetę modlitwy”. 

W tym tygodniu módlmy się w in-

tencjach mieszkańców ulicy Ks. 

Popiełuszki bl. 28 i 29. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10 października 2021 r. odbyło 

się uroczyste wprowadzenie do 

naszego kościoła relikwii  

bł. Carlo Acutisa.  

Ceremonii przewodniczył ks. 

Paweł Opioła – kombonianin.  

Liturgiczne wspomnienie bł. 

Carlo obchodzone jest 12 paź-

dziernika.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
„Naszym celem powinna 
być wieczność, a nie docze-
sność.  
Wieczność jest naszą ojczy-
zną. Niebo czeka na nas od 
zawsze”.  

 
(bł. Carlo Acutis) 

 



PARAFIALNY RÓŻANIEC 

2022 

 

 

 

 

 
 

 

W tym tygodniu Różaniec pro-

wadzą: 

 

10 PAŹDZIERNIKA  
PONIEDZIAŁEK 

Akcja Katolicka 
 

11 PAŹDZIERNIKA  
WTOREK 

Parafialny Klub Seniora 
 

12 PAŹDZIERNIK 
ŚRODA 

Wspólnota Kościoła Domowego 
 

13 PAŹDZIERNIKA  
CZWARTEK 

Oratorium  
 

14 PAŹDZIERNIKA  
PIĄTEK 

Wspólnota Neokatechumenalna 
 

15 PAŹDZIERNIKA  
SOBOTA 

Wszyscy wierni 
 

16 PAŹDZIERNIKA  
 NIEDZIELA 

wszyscy wierni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA  

INWESTYCYJNA 
 

Za tydzień „niedziela inwesty-

cyjna”. Składamy serdeczne Bóg 

zapłać za ofiarność i wszelką po-

moc.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 składane 

ofiary na konto i na tacę na utrzy-

manie i funkcjonowanie Parafii  

i domu zakonnego.  
 

 

 

 
13 października 2019  
Generał Michalitów  

ks. Dariusz Wilk  
poświęcił figurę  

świętego Michała Archanioła  
oraz zawierzył mu całą  

Stalową Wolę.  
 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 parafia.sw@gmail.com;  


