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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Radość z nawrócenia grzesznika 
 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby 
Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten 
przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dzie-
więćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znaj-
dzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; 
sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znala-
złem owcę, która mi zginęła”. 
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego 
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu spra-
wiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, 
czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją 
znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie 
się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. 
Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z po-
wodu jednego grzesznika, który się nawraca». 
 

ZAGINĄŁ, A ODNALAZŁ SIĘ 
 

Ewangeliczny ojciec szanuje wolę swego młodszego syna żądającego części 
przyszłego dziedzictwa, którą roztrwoni żyjąc rozrzutnie. Jego upadek i degra-
dację ilustruje głód i pasienie świń. Wtedy uznając swoje poniżenie i nędzę 
rozpoczyna proces metanoi, żalu za winy, zakończony postanowieniem po-
wrotu do domu ojca.  Ojciec ujrzawszy go wzruszył się głęboko i każe ucztować 
na znak radości z tego, że syn zaginął, a odnalazł się.  
Wolą Ojca jest, by wszyscy wrócili do Jego domu i byli szczęśliwi.  
 



 

Drodzy Parafianie.  

Kochani Bracia i Siostry  
 

Trwa miesiąc wrzesień – wyjątkowy 

czas w naszej Parafii – wspominamy św. 

Michała Archanioła przemożnego Pa-

trona, szczególne na czasy wojny, tej du-

chowej i tej, która jest tuż za naszą gra-

nicą. Ciągle trwa walka między dobrem 

a złem. Dla nas, uległym temu co sączą 

codziennie media, telewizja, radio, inter-

net i społecznościowe portale, powoli 

zatraca się granica między tym co dobre 

i tym co złe. Prawo Boże – DEKALOG 

– przestaje być wykładnią prawości 

serca, czystości sumienia i zasadą postę-

powania. Za tym idzie wielki bałagan  

w myśleniu i wartościowaniu. W tym 

chaosie informacji nasza wola jest zagu-

biona i osłabiona, a zatem często nie jest 

już zdolna – (nie)kierowana chrześcijań-

skim sumieniem – prowadzić nas przez 

życie według zasad Ewangelii i przyka-

zań. Obrazy, filmiki, treści, informacje, 

muzyka, wrzucane komentarze i fake 

newsy wprowadzają nas dorosłych, 

dzieci i młodzież w zamęt tego świata. 

Potrzeba nam więc ostoi, fundamentu. 

Potrzeba nam potężnego PATRONA – 

jest nim niewątpliwie św. Michał Archa-

nioł.  Któż jak Bóg! zawołanie na dzisiej-

sze czasy. Stąd konieczność modlitwy 

do św. Michała i postanowienie naślado-

wania tego wiernego Bogu Archanioła. 

Dobrym przykładem bezwarunkowego 

posłuszeństwa prawu Bożemu jest dla 

nas bł. Stefan Wyszyński. Święty kardy-

nał powiedział nie będę służył złu, je-

dyne co chcę czynić, to pragnę pełnić 

wolę Boga samego. Prośmy więc Boga 

przez wstawiennictwo św. Michała 

Archanioła o odwagę bycia wiernym 

chrześcijaninem. Modlitwa za wstawien-

nictwem św. Michała Archanioła to po-

tężna broń duchowa! Jego imię najlepiej 

wyraża pokorę wobec Stworzyciela,  

a prorok Daniel stwierdza, że tylko on 

może skutecznie pomóc w walce z wro-

giem, dlatego warto zaopatrzyć się w du-

chową amunicję:  

Święty Michale Archaniele! Wspoma-

gaj nas w walce,a przeciw niegodziwo-

ści i zasadzkom złego ducha bądź na-

szą obroną. Oby go Bóg pogromić ra-

czył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wo-

dzu niebieskich zastępów, szatana  

i inne duchy złe, które na zgubę dusz 

ludzkich po tym świecie krążą, mocą 

Bożą strąć do piekła. Amen. 
 

Codziennie ramo warto zanieść taką  

modlitwę: 

Święty Michale Archaniele, który  

w brzasku swego istnienia wybrałeś 

Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu 

Jego świętej woli. Wstaw się za mną do 

Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przy-

kładem, na początku nowego dnia, 

otwierając się na działanie Ducha Świę-

tego, w każdej chwili dawał się Bogu, 

wypełniając z miłością Jego świętą wolę. 

Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: 

Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana na-

szego. Amen. 
 

Niech te modlitwy staną się naszym co-

dziennym udziałem w walce duchowej  

i trwaniu przy Chrystusie. Dzień 13 

września jest także 3 rocznicą zawierze-

nia naszego miasta – Stalowej Woli – św. 

Michałowi Archaniołowi. Trwajmy przy 

Bogu w towarzystwie tego wielkiego Pa-

trona.  
 

Wasz Proboszcz.  
 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



PODWYŻSZENIE 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
 

Obchodzone 14 

września święto 

Podwyższenia 

Krzyża Świętego, 

wiąże się z odnale-

zieniem drzewa 

krzyża, na którym 

umarł Jezus Chry-

stus. Istotą święta jest ukazanie ta-

jemnicy Krzyża jako ceny zbawie-

nia człowieka. Początki święta 

związane są z odnalezieniem przez 

św. Helenę relikwii krzyża na po-

czątku IV wieku i poświęceniem  

w Jerozolimie bazyliki ku jego czci 

w 335 r.  "Krzyż Pana naszego Je-

zusa Chrystusa, a nie cokolwiek in-

nego, zwyciężył śmierć, zgładził 

grzech praojca, pokonał piekło, da-

rował nam zmartwychwstanie”. 
 

 

 

 

 

 

NIEZAWODNA MIARA 

WIELKOŚCI 
 

Pokora jest jedyną 

drogą do wielkości 

prawdziwej, je-

dyną bezpieczną 

podstawą wszel-

kiej cnoty chrze-

ścijańskiej, nieza-

wodną miarą wielkości człowieka, 

pierwszym zadatkiem łask i darów 

Bożych, głównym i niezawodnym 

warunkiem skutecznego udziału  

w wielkiej sprawie odkupienia ro-

dzaju ludzkiego, a zatem pierwszą 

potęgą w dziedzinie duchowej oraz 

w sprawach doczesnych.  
 

 

 

 

 

 

NAJŚWIĘTSZE IMIĘ 

- MARYJA 
 

12 września to w 

Kościele wspo-

mnienie Najświęt-

szego Imienia Ma-

ryi. Imię Maryi 

czcimy w Kościele 

w sposób szcze-

gólny, ponieważ należy ono do 

Matki Boga, Królowej nieba  

i ziemi, Matki miłosierdzia. „Imie-

niny” Matki Bożej – przypominają 

nam o przywilejach nadanych Ma-

ryi przez Boga i wszystkich ła-

skach, jakie otrzymaliśmy od Boga 

za Jej pośrednictwem i wstawien-

nictwem, wzywając Jej Imienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

WRZESIEŃ: 

Za służby mundurowe. 

 
 



 

Co następuje za-

raz po śmierci? 

Zaraz po śmierci 

każdy człowiek  

w swej nieśmier-

telnej duszy 

otrzyma wieczną 

odpłatę za swe 

czyny na podsta-

wie sądu szcze-

gółowego, którego dokona 

Chrystus, sędzia żywych  

i umarłych. 

Nauka Kościoła na ten temat nie-

raz spotyka się z niezrozumie-

niem. Niektórzy mówią: co mają 

znaczyć takie pojęcia, jak: śmierć, 

sąd, niebo, piekło, czyściec, zmar-

twychwstanie umarłych, sąd osta-

teczny? Nasza nadzieja nie opiera 

się na tym, że możemy dokładnie 

przewidzieć to, co się wydarzy. 

Apostoł Tomasz pyta Jezusa: Pa-

nie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak 

więc możemy znać drogę?  W od-

powiedzi Jezus nie daje mu opisu 

drogi, lecz mówi: Ja jestem 

drogą, prawdą i życiem (J 14,  5-

6).  To jest istota rzeczy. Podstawą 

naszej nadziei nie jest „znajomość 

szlaku”, lecz fakt, że Jezus zmar-

twychwstał. Jesteśmy z Nim zjed-

noczeni przez wiarę i chrzest. 

Uczestniczymy zatem również  

w Jego zwycięstwie nad światem 

i przemijalnością. Nie musimy 

udawać, że nie zauważmy śmierci 

– ona jest prawem tego świata. 

Pewnego dnia każdy z nas umrze, 

ale myśl o śmierci ma też dobrą 

stronę: przypomina nam, że każda 

chwila życia jest cenna i że jeste-

śmy w drodze. Oczywiście śmierć 

widzimy jako bezsensowne prze-

rwanie życia, dlatego czujemy 

strach i niepokój. Jednak Bóg pra-

gnie życia, a nie śmierci. Przez 

śmierć Jezusa na krzyżu śmierć 

każdego człowieka została prze-

mieniona: stała się przejściem do 

życia wiecznego.  

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

Dziewięć dni – od święta Prze-

mienienia Pańskiego do wigilii 

święta Wniebowzięcia Najświęt-

szej Maryi Panny.  

To czas, w którym dzięki inter-

wencji Opatrzności Boga, wy-

trwałej walce i modlitwie prze-

mieniła się w sierpniu 1920 roku 

beznadziejna sytuacja Polski. So-

wieci byli o kilka godzin marszu 

od Warszawy i zamierzali podzie-

lić się z Niemcami podbitą Polska. 

Niezwykłe przemienienie w Cu-

dzie nad Wisłą uratowało naród  

i ojczyznę.  

 

CZYTAMY KATECHIZM (44) 

) 
 

 

 

PRZEMIENIENIE 

) 
 

 



Przemienienie i odwrócenie na-

wet wyjątkowo trudnej, czy nawet 

beznadziejnej sytuacji zawsze jest 

możliwe dzięki Opatrzności 

Boga, wytrwałości w działaniu  

i modlitwie.  

BK         
 

 

12 WRZEŚNIA 
Najświętsze Imię Maryi 

 

13 WRZEŚNIA 
św. Jan Chryzostom,  

biskup i doktor Kościoła 
 

14 WRZEŚNIA 
Podwyższenie  

Krzyża Świętego 

św. Albert,  

biskup 
 

15 WRZEŚNIA 
Matka Boża Bolesna 

św. Katarzyna Genueńska 
 

16 WRZEŚNIA 
św. Korneliusz, papież,  

i Cyprian, biskup, 

męczennicy 
 

17 WRZEŚNIA 
św. Robert Bellarmin, 

 biskup i doktor Kościoła 

św. Zygmunt  

Szczęsny Feliński,  

biskup 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZTAFETA MODLITWY 
 

 
 

 

 

 

W roku jubileuszu 35 lecia konse-

kracji naszego kościoła, zachę-

camy Parafian do wzajemnego 

wsparcia modlitewnego i  aktyw-

nego włączenia się w „Sztafetę 

modlitwy”. Niech nasza modlitwa 

i świadomość, że ktoś modli się za 

nas  umocni nas, wyda obfite 

owoce i zjednoczy naszą parafialną 

wspólnotę. W tym tygodniu 

módlmy się w intencjach miesz-

kańców ulicy Dmowskiego 12 i 13. 
 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 
 

W KATOLICKIM 
KALENDARZU 

 

Na Podwyższenie  

Świętego Krzyża 

jesień się przybliża.  

(14.09) 

 

Nikodem gdy suchy, 

rozprasza jesienne pluchy. 

(15.09) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ KOŚCIÓŁ 

 

 

 

 

 
 

Od roku 2017 w dniu liturgicz-

nego wspomnienia Założyciela 

Michalitów bł. Ks. Bronisława 

Markiewicza, wspólnota para-

fialna wraz z ks. Proboszczem 

spotyka się „Przy sercu Ojca”, by 

ubogacać się duchowością zało-

życiela Michalitów, umacniać mi-

chalicką więź, a także wspólnie 

spożywać smaczny żur, poda-

wany uczestnikom przez naszych 

duszpasterzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W 2015 roku, w dolnym kościele 

swoje podwoje otworzyła „Sta-

lowa Galeria”. Przez kolejne lata 

odbywały się tu wystawy, werni-

saże, spotkania z twórcami i arty-

stami, konkursy plastyczne i fo-

tograficzne. Wielkim zaintereso-

waniem cieszyła się inicjatywa 

warsztatów pisania ikon, której 

owocem była niezwykła wy-

stawa. 

 

Rok temu - 12 września 2021 
odbyła się beatyfikacja 

kard. Stefana Wyszyńskiego 
i Matki Róży Czackiej. 

 

Bóg nigdy nie rezygnuje  
ze swoich dzieci,  
nawet z takich,  

które stoją plecami do Niego.  
(bł. Kard Stefan Wyszyński) 

 

Pan Jezus nic więcej  
od nas nie wymaga,  

tylko tego,  
byśmy na każdy dzień  
krzyż nasz codzienny  

cierpliwie dźwigali  
z miłości ku Niemu.  

(bł. Matka Róża Czacka) 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

JUBILEUSZ 
 

Za dwa tygodnie przeżywać bę-

dziemy uroczystości jubileu-

szowe 35 lecia poświęcenia na-

szego kościoła.  

Wszystkich Parafian i wiernych 

związanych z naszą parafią ser-

decznie zapraszamy do uczest-

nictwa w jubileuszowych wyda-

rzeniach. 

 

24 WRZEŚNIA 2022  

(sobota) 

16.30 

Spotkanie wspólnot  

(sala teatralna) 

19.15 

Spektakl „Redaktor naczelny” - 

teatr „Czwarta Scena” 

(sala teatralna) 

20.30 

Dziękczynna adoracja 

Najświętszego Sakramentu 

(kościół) 
 

25 WRZEŚNIA 2022 R.  

(niedziela) 

11.30 

Koncert parafialnego chóru 

„Soli Deo” 

(kościół) 

12.00 

Msza święta jubileuszowa 

pod przewodnictwem  

bpa Krzysztofa Nitkiewicza 

16.00 

Rodzinne  

świętowanie jubileuszu 
(przed domem duszpasterskim) 

19.00 

Wieczór autorski Izabeli Zubko  

i Karoliny Ludwin  

„Gdy Anioł przychodzi” 

(Stalowa Galeria)  
 

Jubileuszowe kazania  

na wszystkich Mszach  

głosi Asystent Generalny  

ks. Krzysztof Poświata 

 

 



KONKURS  

JUBILEUSZOWY 
 

Już tylko osiem dni pozostało, aby 

wziąć udział w konkursie „Jubileusz 

35 lecia konsekracji”. Prace  

w formie; wspomnień pisanych 

prozą, zapisków pamiętnikowych, 

poezji, fotografii, wycinków praso-

wych, pamiątkowych gadżetów, ry-

sunków, wycinanek i prac malar-

skich należy składać w kancelarii 

parafialnej, w zakrystii i u naszych 

duszpasterzy do poniedziałku - 19 

września 2022r. Serdecznie zapra-

szamy do podzielenia się wspo-

mnieniami. 
 

 

 

 

 

KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! 
 
Chłopców, którzy 

odczuwają pragnie-

nie służenia Panu 

Bogu przy ołtarzu 

jako ministranci - 

zapraszamy do 

wstępowania w sze-

regi Liturgicznej Służby Ołtarza. To 

wyjątkowy zaszczyt i szansa na po-

głębienie wiedzy, wiary i  duchowo-

ści poprzez liturgiczną formację  

i przynależność do wspaniałej mini-

stranckiej wspólnoty. Zaintereso-

wani mogą się zgłaszać do ks. Ra-

fała Chorobika i ks. Grzegorza 

Paszkowskiego. 

NIEDZIELA INWESTYCYJNA 
 

Za tydzień „niedziela inwesty-

cyjna”. Składamy serdeczne Bóg 

zapłać za ofiarność i wszelką po-

moc.  
 

Wszystkim Parafianom i dobro-

czyńcom dziękujemy za składane 

ofiary na konto i na tacę na utrzy-

manie i funkcjonowanie Parafii  

i domu zakonnego.  
 

 

 

 

 

ANIOŁ JESIENI 
 
 
 
 
 

 
Tworzysz witraże 

na szarzejącej Ziemi 
ściskając w dłoni przemijanie 

jak czterolistną koniczynę 
Stworzony przez Ciebie obraz 

odsłania nostalgię 
wkołysaną w liście 
opadające z drzewa 

przedwcześnie 
 

Izabela Zubko 
 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 


