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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

 
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Na-
uczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowie-
dział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miło-
wał Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją 
mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». Jezus 
rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył». Lecz on, 
chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» Jezus, 
nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha 
i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali  
i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą 
pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to 
miejsce i zobaczył go, minął. 
Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go 
zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewa-
jąc je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody  
i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi  
i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy 
będę wracał”. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który 
wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosier-
dzie». Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!» 
 

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 

MIŁOSIERNY SAMARYTANIN 
 

Każdego dnia na swej drodze spotykamy ludzi poranionych na ciele  

i duszy. Czy budzi się w nas, jak w dobrym Samarytaninie, współczucie i pra-

gnienie okazania pomocy? Ta pomoc może przybrać kształt przyjaznego spoj-

rzenia, uśmiechu, dobrego słowa, aktu strzelistego posłanego wprost do Boga 

Ojca, ofiarowania swoich trudów i cierpień za tych, którzy cierpią bardziej niż 

my... Czy w pewnych sytuacjach gotowi bylibyśmy zdobyć się na takie czyny 

jak Samarytanin? Tak konkretne i tak kosztowne.  

 



 

Drodzy Bracia i Siostry 
 

W kolejnych numerach „Naszego 

Słowa”, które przypadają na waka-

cje zadamy sobie pytania i spróbu-

jemy na nie odpowiedzieć: 

Co nam daje relacja z Bogiem? 

Dlaczego warto trwać w wierze? 

Czemu warto przynależeć do Ko-

ścioła? 

Czym jest bycie we wspólnocie ze 

zmartwychwstałym Chrystusem? 

Po co nam praktyki religijne i sa-

kramenty? 
 

W odpowiedzi na te pytania posił-

kować się będziemy tekstami ks. 

Roberta Skrzypczaka. Zatem, jeśli 

zależy Ci na zbawieniu i chcesz za-

inwestować w życie wieczne, warto 

przez okres wakacyjny zaintereso-

wać się głębiej fundamentami wiary 

i religii chrześcijańskiej w której zo-

stałeś ochrzczony i wejść w głęboką 

więź z Chrystusem w Kościele. Nie 

możemy więc pochopnie podejmo-

wać decyzji o odejściu od wiary ku 

doczesnym, hedonistycznym i libe-

ralnych praktykom. Czas poświęco-

ny na budowanie relacji z Chrystu-

sem, z całą pewnością, będzie do-

skonałą inwestycją, możliwe że na 

miarę wieczności i zbawienia Two-

jej duszy. Zatem  zaczynamy:  

- Człowiek jest istotą, która ma  

w sobie potrzebę naśladowania, aby 

przeżyć w gronie własnego gatunku 

– moda jest tego najlepszym przy-

kładem. Przetrwanie jako próba zna-

lezienia poczucia bezpieczeństwa  

i sensu życia przynależy do czło-

wieka jako istoty rozumnej i wolnej. 

Współczesny świat powie Ci: nie 

wychylaj się, bądź podobny do in-

nych i z tego czerp korzyści, przy-

jemność i dobrostan… Naśladowa-

nie celebrytów i wielkich tego świa-

ta prowadzi do zniewolenia modą  

i trendami ale daje złudne poczucie 

wolności i bezpieczeństwa. Wydaje 

się, że modnym staje się teraz życie 

na „własną rękę”, według praw  

i norm ustanawianych przez czło-

wieka bez odniesienia do Boga 

Stwórcy. Człowiek mówi: to ja je-

stem panem świata, to ja stanowię 

co dobre a co złe, wobec tego 

wszystko mi wolno. To poczucie 

fałszywej wolności każe realizować 

własną wizję dobra i zła wbrew 

wszystkim zasadom etycznym  

i prawom nadanym nam przez Boga 

Ojca. Rewolucja technologiczna  

i współczesne media odarły nas  

z relacji międzyludzkich w małżeń-

stwie, rodzinie, domu i Ojczyźnie. 

Idee zaś chrześcijańskie ukazują ja-

ko złe i ograniczające wolność 

człowieka. Okradają nas z Boga 

osobowego. Urządzony tak świat 

bez Boga kusi do porzucenia wiary. 

Dlaczego jednak warto pozostać 

przy Bogu w Jego Kościele? Przede 

wszystkim dlatego, że życie na zie-

mi jest tylko chwilowym przystan-

kiem, a żaden człowiek nie posiada 

mocy, która otworzy mu bramy nie-

ba. Tą bramą jest Chrystus! 
 

Wasz Proboszcz 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



 

11 LIPCA 
św. Benedykt, opat 

12 LIPCA 
św. Brunon  

Bonifacy z Kwerfurtu,  
biskup i męczennik 

13 LIPCA 
święci Andrzej Świerad  
i Benedykt, pustelnicy 

14 LIPCA 
św. Kamil de Lellis,  
prezbiter i zakonnik 

św. Henryk,  
bł. Jakub de Voragine,  

biskup 
15 LIPCA 

św. Bonawentura,  
biskup i doktor Kościoła 

16 LIPCA 
Najświętszej Maryi Panny  

z góry Karmel 
 

 

1. W sobotę w Rozwadowie w kościele far-

nym odpust parafialny ku czci Najświętszej 

Maryi Panny z Góry Karmel – MB Szka-

plerznej, natomiast w poniedziałek święto 

św. Benedykta Opata – Patrona Europy, we 

wtorek wspomnienie św. Brunona Bonifa-

cego z Kwerfurtu, w środę wspomnienie 

świętych pustelników Andrzeja Świerada  

i Benedykta, w piątek św. Bonawentury. 

Wszystkim solenizantom i solenizantkom 

całego tygodnia życzymy Bożego błogosła-

wieństw, opieki Matki Najśw. i ich świętych 

Patronów.  

2. W środę - 13 lipca w naszym kościele 

różaniec fatimski po Mszy św. wieczornej. 

Serdecznie Zapraszamy do wspólnej modli-

twy. 

3. W następną niedzielę o godz. 14.45 ado-

racja Najświętszego Sakramentu prowadzo-

na przez Bractwo Adoracyjne. Zapraszamy 

do wspólnej modlitwy. 

4. Przyszła niedziela jest niedzielą inwesty-

cyjną. Składamy serdeczne Bóg zapłać za 

każdą ofiarę składaną na cele remontu scho-

dów i kostki wokół kościoła. 

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać w imie-

niu zespołu redakcyjnego Radia Maryja  

w Kijowie i Siostry Lucyny za ofiary pie-

niężne. Kwota 9.580 zł. jest wkładem na-

szych parafian w dzieło ewangelizacji i po-

koju na Ukrainie.  

6. Przypominamy, że przez cały lipiec  

i sierpień w niedziele i święta nie ma Mszy 

św. o godz. 16.00. Kancelaria parafialna  

w okresie wakacji czynna w poniedziałki, 

środy i piątki od godz. 16.00 do 17.30. 

7. Trwają wakacje i czas urlopów. Życząc 

dobrego odpoczynku przypominamy o obo-

wiązku niedzielnej i świątecznej  Mszy św., 

a także o stosownym stroju w miejscach sa-

kralnych. 

8. Jak co roku - 4 sierpnia wyrusza Stalo-

wowolska piesza pielgrzymka na Jasną Górę  

w formule z przed pandemii, Jest też możli-

wość pielgrzymowania w formie sztafeto-

wej. Zapisy od 28 lipca w kancelarii para-

fialnej. 

9. Intencje pogrzebowe - od uczestników 

pogrzebu, z racji długich terminów oczeki-

wania w naszym kościele - w części bę-

dziemy odprawiać w kaplicy Świętego Mi-

chała Arch. przy DPS-ie. Terminy Mszy św. 

podawane będą najbliższej rodzinie.  

10. Jutro o 18.00 modlimy się za mieszkań-

ców bl. 2 przy ul. Niezłomnych w podzię-

kowaniu za pomoc w sprzątaniu kościoła.  

W tym tygodniu o wsparcie prosimy miesz-

kańców ul Niezłomnych 2 b i 2 c.  
 

Wszystkim Parafianom i gościom  

życzymy błogosławionej  

niedzieli i nowego tygodnia. 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

 



 

10 LIPCA 2022 r. – NIEDZIELA 

7.00 – za śp. Michalinę i Stanisława Kosiór 

oraz śp. Jerzego Leszczyńskiego 

9.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 10) 

10.30 – za parafian 

10.30 – w intencji ojczyzny za przyczyną 

Św. Andrzeja Boboli 

10.30 – za śp. Józefa Rąpałę – od wnuka 

Marcina z rodziną 

12.00 – za śp. Zofię Polnicką – od wnuczek  

z rodzinami 

18.00 – za śp. Bolesława Szelesta w 30. 

rocz. śmierci 

11 LIPCA 2022 r. – Poniedziałek 

6.00 – za śp. Leokadię Mazur-Dobosz – od 

kuzyna Marka z rodziną  

7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 11) 

18.00 – o Boże Błogosławieństwo dla 

mieszkańców bloku 2. przy ul. Niezłomnych 

18.00 – o Boże Błogosławieństwo, opiekę 

NMP oraz Aniołów Stróżów dla Stanisława 

w dniu urodzin 

18.00 – za śp. Józefa Rąpałę – od sąsiadów  

z Żeromskiego 1 

18.00 – za śp. Teresę Kida – od rodziny 

12 LIPCA 2022 r. – Wtorek 

6.00 – za śp. Ks. Władysława Skowrona  

7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 12) 

18.00 – za śp. Helenę Petroniec – od 

Apostolstwa Dobrej Śmierci 

18.00 – za śp. Elżbietę Turańską – od 

kolegów i koleżanek z Klubu Seniora 

"Jarzębina”  

18.00 – za śp. Elżbietę Turańską – od 

współpracowników z Urzędu Skarbowego 

13 LIPCA 2022 r. – Środa 

6.00 – za śp. Zdzisława Świstackiego – od 

sąsiadów 

7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 13) 

18.00 – o Boże Błogosławieństwo dla 

czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00 – za śp. Stanisławę Ferdek – od 

Malwiny, Wiktorii, Jakuba 

18.00 – za śp. Czesławę Rzeszutek – od 

Jana i Krystyny Szyszka 

14 LIPCA 2022 r. – Czwartek 

6.00 – za śp. Zofię Gawryl – od córki  

z rodziną 

7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 14) 

18.00 – za śp. Zofię Polnicką – od 

prawnucząt 

18.00 – za śp. Józefa Rąpałę – od sąsiadów  

z Żeromskiego 1 

18.00 – za śp. Barbarę Bałuch – od Pauliny 

Charemskiej z rodziną 

15 LIPCA 2022 r. – Piątek 

6.00 – za śp. Aldonę Rąpała – od 

uczestników pogrzebu 

7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 15) 

18.00 – za śp. Stanisławę Ferdek – od 

rodziny Szabłowskich z Przemyśla 

18.00 – za śp. Małgorzatę Pliszka  – od ko-

leżanek i kolegów z pracy z firmy Andor 

18.00 – za śp. Kazimierza Oraczewskiego – 

od żony, syna i wnuków 

16 LIPCA 2022 r. – Sobota 

6.00 – za śp. Annę Wakuła – od uczestni-

ków pogrzebu 

7.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 16) 

7.00 – za śp. Ks. Władysława Skowrona  

18.00 – za śp. Elżbietę Turańską – od 

współpracowników z Urzędu Skarbowego 

18.00 – za śp. Józefa Rąpałę – od wnuka 

Wojtka z rodziną 

18.00 – o zdrowie Boże Błogosławieństwo  

i opiekę Matki Bożej dla Teresy w dniu 

urodzin 
 
 

 
 
 
 

 

INTENCJA MODLITWY  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

lipiec: Za dzieci i młodzież. 
 

 

 

INTENCJE MSZALNE 
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  


