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(do użytku wewnętrznego) 
 

  

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedli-
wość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, 
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się 
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każ-
dy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. 
Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powia-
dam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim 
sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz 
fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja 
wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa bę-
dzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». 
 

 

TAK, TAK; NIE, NIE. 
 

Uczeń Jezusa Chrystusa zawsze ponosi odpowiedzialność za to co po-

wie. I za codzienne świadectwo życia, które nie może być fałszywe, 

ale zawarte w prostym: tak, tak. Nie, nie. Chodzi o to, żeby na co dzień 

mówić i wyznawać prawdę. Tak – to znaczy tak. Nie – to znaczy nie. 

Coraz częściej ulegamy rozdwojeniu. Boimy się, albo wstydzimy jed-

noznaczności. Ulegamy złudnej pokusie „neutralności”. Trzeba się za 

czymś opowiedzieć. Tak albo nie. A co nadto jest, od złego pochodzi.  

 



 

Drodzy Bracia i Siostry.  

Kochani Parafianie.  

K a t e c h e z a  zawiera w sobie 

konieczność ciągłej formacji  

i w tym f o r m a c j i    m o r a l n e 

j. Jaki cel ma taka formacja? For-

macja moralna stawia sobie za cel 

przekazanie katechizowanym 

i ukształtowanie w nich postawy Je-

zusa-Nauczyciela. Katecheza po-

winna wyrażać w sposób bardzo ja-

sny radość i wymagania (trud i wy-

siłek) drogi Chrystusa, dlatego też 

winna stać się katechezą nowego ży-

cia w Chrystusie. Wychowanie mo-

ralne polega przede wszystkim na 

formacji sumienia, bowiem sama 

tylko wiedza o tym, co jest moralnie 

dobre, a co złe, nie wystarcza. Nie 

ma także odpowiedzialności zbio-

rowej – ktoś za mnie podejmie de-

cyzję i weźmie odpowiedzialność. 

Sumienie właściwie uformowane 

odpowiada w sposób wolny 

i odpowiedzialny na Boże wezwanie 

i na normy zawarte w przykaza-

niach.. Ponieważ współczesna kultu-

ra i otaczający nas świat niejedno-

krotnie wystawia sumienie wierzą-

cego na próbę, dlatego wychowanie 

moralne winno z jednej strony 

otwierać człowieka na łaskę 

i miłosierdzie, kształtując w ten spo-

sób postawę pokuty i pojednania,  

z drugiej - winno ukazywać związek 

pomiędzy wolnością i prawdą, która 

pochodzi o Boga Stwórcy – naszego 

Ojca. Tak rozumiane wychowanie 

moralne domaga się podkreślenia 

nie tylko elementu nadprzyrodzone-

go – Boże objawienie zawarte w Bi-

blii i Tradycji ale i elementu natu-

ralnego – nauki przyrodnicze, histo-

ria itp. Łaska bowiem buduje na na-

turze. K a t e c h e z a ze swej natury 

skoncentrowana jest na akcie wiary  

i nie pomijając osiągnieć współcze-

snej wiedzy kieruje całego człowie-

ka na CHRYSTUSA – Zbawiciela  

i Odkupiciela. To w Chrystusie Bo-

gu i Człowieku odnajdujemy fun-

dament wierności Bogu Stworzycie-

lowi i człowiekowi, który został 

stworzony na wzór Boga samego. 

Stąd wychowanie moralne w trakcie 

katechezy winno również zakładać  

i pogłębiać formację ludzką na fun-

damencie Bożego Objawienia. Od 

Boga pochodzimy do Boga powra-

camy.  

Katecheza szkolna tak naprawdę 

wspiera tylko proces wychowawczy 

rodziny i środowisko życia. Kate-

cheza katolicka ma prowadzić do 

bycia świętym a nie tylko do bycia 

„dobrym człowiekiem” - nic złego 

nie uczyniłem, nikogo nie skrzywdzi-

łem…. Chrześcijanin nie może być 

tylko miernym i przeciętnym do-

brym obywatelem – chrześcijanin 

ma być Ś W I Ę T Y M. 

Podstawową normą moralną dla nas 

powinno być przykazanie miłości, 

bowiem człowiek nie może żyć bez 

miłości. Człowiek pozostaje dla sie-

bie istotą niezrozumiałą i jego życie 

pozbawione jest sensu, gdy nie ob-

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



jawi mu się Miłość, jeśli nie spotka 

się z Miłością, jeśli jej nie dotknie  

i nie uczyni w jakiś sposób swoją, 

jeśli nie znajdzie w niej żywego 

uczestnictwa w Bożej Miłości. Dla-

tego też nie wolno zapominać, że to 

właśnie katecheza rodzinna zakłada 

fundament pod proces wychowania 

moralnego, a jest nim świadectwo 

rodzinnej miłości opartej o żywą  

i czynną wiarę oraz sakramenty – 

widzialny znak Bożej miłości w na-

szym życiu.  

Wasz Proboszcz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Proszę, aby w niedzielę ( 12 lute-

go) na wszystkich Mszach św. od-

prawianych w Polsce, dołączono 

do modlitwy wiernych specjalne 

wezwanie w intencji ofiar i po-

szkodowanych w wyniku trzęsie-

nia ziemi na terenie Turcji i Syrii. 

Niech dobry Bóg ma w swojej 

opiece wszystkie ofiary tej trage-

dii. Niech zmarłych obdarzy ży-

ciem wiecznym, a tym, którzy 

ocaleli, da nadzieję i duchowe 

umocnienie”  (abp Stanisław 

Gądecki-  przewodniczący Kon-

ferencji Episkopatu Polski). 

DOCZESNOŚĆ I WIECZNOŚĆ 
 

 

 

 

 

 

 

Musimy się ćwiczyć do w „po-

wściągliwości i pracy”, w duchu 

pierwszych chrześcijan, którzy 

żyli trzeźwo i umiarkowanie. 

Nie palili tytoniu, nie używali 

tabaki. Unikali wszelkiego ro-

dzaju hazardu i wszystkiego, co 

trąciło zbytkiem. Przeżywanie 

szczęścia zachowywali dopiero 

na wieczność. I my w tym do-

czesnym życiu cierpimy i pracu-

jemy, aby w przyszłym życiu 

zmartwychwstać na wzór Chry-

stusa i z Nim cieszyć się przez 

całą wieczność. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

INTENCJA PAPIESKA 
 

luty: 
 

By parafie, stawiając w cen-
trum komunię, stawały się 
coraz bardziej wspólnotami 
wiary, braterstwa i otwartości 
wobec najbardziej potrzebu-
jących.  
 

 



 

13 LUTEGO 
bł. Jordan z Saksonii, 
zakonnik, prezbiter 

14 LUTEGO 
święci Cyryl, mnich,  
i Metody, biskup,  
patroni Europy 
św. Walenty,  

biskup i męczennik 

15 LUTEGO 
św. Klaudiusz  

de la Colombiere,  
prezbiter 

bł. Michał Sopoćko,  
prezbiter 

16 LUTEGO 
św. Daniel, męczennik, 

św. Juliana,  
dziewica i męczennica 
bł. Piotr z Castelnau, 

mnich i męczennik 

17 LUTEGO 
Siedmiu Świętych  

Założycieli  
Zakonu Serwitów  

Najświętszej Maryi Panny 

18 LUTEGO 
bł. Jan z Fiesoli  
(Fra Angelico),  

prezbiter 
św. Teotoniusz, zakonnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym są znaki, 

symbole i gesty 

liturgiczne? 
 

W czasie liturgii 

świętej stajemy 

niejako w obec-

ności Boga.  

Wszystkie święte znaki, symbo-

le i gesty liturgiczne służą zbli-

żeniu wiernych do Boga.  

Wszystkie one należą do nasze-

go świata, ale wskazują na 

Obecność Boga wykraczającą 

poza rzeczywistość ziemską  

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 
 
 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 

Jak Walenty nie poleje, 
to na wiosnę masz nadzieję. 

(14.02) 
 

Od Tłustego Czwartku 
aż do Zmartwychwstania 

- ścisły post się kłania.  
(16.02) 

 

Kto w Tłusty Czwartek  
nie zje pączków kopy, 

temu myszy zniszczą pole 
i będzie miał pustki w stodole. 
 

 

CZYTAM KATECHIZM (62) 
 

 

 



(Wiara dla przyszłości. Nowy ka-

techizm wiary katolickiej, War-

szawa 1998). 
 

Od wieków celem symboli litur-

gicznych było uobecnianie osób  

i tajemnic ważnych dla Kościoła.  

Pierwszymi symbolami chrześci-

jańskimi były: krzyż oraz ryba, 

oba wskazujące na Chrystusa.  

Litery greckiego słowa ichtis 

(ryba) to akrostych pierwszego 

wyznania wiary: „Jezus Chrystus, 

Syn Boży, Zbawiciel” (Jesou 

Christou Hiou Theou Soter), po-

chodzącego z początkowego 

fragmentu Ewangelii według św. 

Marka.  

Znak to działanie lub przedmiot, 

któremu przypisuje się szczegól-

ne znaczenie religijne, np. krucy-

fiks i księgi na ołtarzu uznajemy 

za znaki, ponieważ wskazują na 

rzeczywistość niewidzialną, sy-

gnalizowaną przez nie same.  

Gesty to znaki wykonywane 

przez nas samych. Czynimy znak 

krzyża, przyklękamy, klęczymy  

i wstajemy. Jeżeli te czynności 

wykonujemy z należytym sza-

cunkiem i skupieniem, mogą po-

móc nam w zbliżaniu się do Bo-

ga. Jeżeli wykonujemy je po pro-

stu z przyzwyczajenia, machinal-

nie, pozostają tylko przyzwycza-

jeniem.  

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

Modlitwa serca – modlitwa Je-

zusowa o pokój może połączyć 

ludzi z tak  wielu narodów i kul-

tur. Wzywanie Najświętszego 

Imienia Jezus z prośbą o pokój 

może być nieustannie wypowia-

dane w tak wielu językach. Mo-

dlitwa serca – modlitwa Jezuso-

wa cierpliwa i wytrwała może 

uleczyć poranione serca i dusze, 

pokaleczoną pamięć i emocje, 

prowadząc do przebaczenia i po-

jednania. Modlitwa serca – mo-

dlitwa Jezusowa może przekra-

czać granice uprzedzeń i mury 

wrogości, strachu i nieufności. 

Wytrwała modlitwa Jezusowa – 

modlitwa serca może prowadzić 

do uzdrawiania mojego i twoje-

go serca, uzdrawiania i pojedna-

nia rodzin i społeczności, naro-

dów i państw. Modlitwa serca – 

modlitwa Jezusowa może pro-

wadzić do nawrócenia i pokuty, 

do przemiany serca i życia.  

BK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA SERCA 
 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO 
 STALOWA WOLA 

 

luty:  

Za chorych  

i pracowników służby zdrowia 

 



SZTAFETA  

MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

 

 

W jubileuszowej  „Sztafecie 

modlitwy” w tym tygodniu 

wspierajmy modlitwą miesz-

kańców bloku przy ulicy:  
 

METALOWCÓW 15 

 

 

 

 

 

JESTEM KOŚCIOŁEM 

 

 

 

 

 

 
Zapraszamy do udziału w Oazie 

Modlitwy, która odbędzie się  

w dniach 10-12 marca 2023r.  

w parafii Trójcy Przenajświęt-

szej w Stalowej Woli. Uczest-

nikom towarzyszyć będzie ha-

sło: "Jestem Kościołem".  

Prowadzącym będzie ks. Mak-

symilian Michcik - michalita. 

Specjalnymi gośćmi będą; 

Aleksandra Maciejewska woka-

listka zespołu NiemaGOtu oraz 

dr. Anna Krogulska - świecka 

misjonarka. Zapraszamy mło-

dzież od VII klasy szkoły pod-

stawowej. Zapisy potrwają  

do 1 marca. Koszt uczestnictwa 

zapewniający nocleg i wyży-

wienie wynosi 70 zł.  Zaintere-

sowanych prosimy o zapisanie 

się przez formularz:  

 

https://tiny.pl/wl4d2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalowowolska Policja nadal 

odnotowuje przypadki przeka-

zywania przestępcom przez star-

sze osoby swoich oszczędności. 

Przestępcy działający metodą 

„na wnuczka”, „na policjanta” 

lub „pracownika instytucji po-

mocowych” oszukują głównie 

osoby starsze. Wyłudzają pie-

niądze i kosztowności, które 

często stanowią dorobek całego 

życia.  

Bądźmy ostrożni i pamiętajmy: 

* Jeśli nie mamy pewności, kto 

do nas dzwoni, nie podejmujmy 

rozmowy i nie przekazujmy 

żadnych informacji o sobie. 

* W żadnym wypadku nie ule-

gajmy telefonicznej prośbie  

o natychmiastową pożyczkę  

i nie przekazujmy pieniędzy. 

* Policja nigdy nie prosi o prze-

kazanie komuś pieniędzy czy 

przelanie ich na konto. 
 

 

BĄDŹMY OSTROŻNI  

I NIE DAJMY SIĘ NABRAĆ! 
 

NIEDZIELA INWESTYCYJNA 
 

 

 

 

 

 

 

Za tydzień „niedziela inwesty-

cyjna”.  

Zbieramy fundusze na ołtarz  

św. Michała Archanioła oraz  

bł. ks. Markiewicza.  

Ofiarę można złożyć na tacę lub 

„on-line” na parafialne konto: 
 

NADSAŃSKI BANK 

SPÓŁDZIELCZY 
 

68 9430 0006 0040 

9092 2000 0001 
 

Wszystkim ofiarodawcom -  za 

życzliwe wsparcie serdeczne 

dziękujemy. „Bóg zapłać”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Miłość jest siłą, która nie 
narzuca się człowiekowi od 
zewnątrz, lecz rodzi się  
w jego wnętrzu, w jego ser-
cu, jako jego najbardziej 
wewnętrzna własność.” 

 (Jan Paweł II) 
 



TŁUSTY CZWARTEK 

Tłusty Czwartek, który w tym 

roku przypada 16 lutego, to 

zgodnie z naszą tradycją ostatni 

czwartek przed Środą Popielco-

wą, który otwiera ostatni tydzień 

karnawału – tak zwane ostatki, 

zapusty. Dawniej hucznie ob-

chodzono cały Tłusty Tydzień. 

Współcześnie Tłusty Czwartek 

został sprowadzony do wątków 

kulinarnych i estetycznych, jed-

nakże trzeba pamiętać, że jest to 

dzień, w którym możemy odstą-

pić od umiarkowania w jedzeniu 

i piciu po to, żeby odpowiednio  

i należnie wejść w okres wiel-

kiego postu.  
 

 

 

 

 

W życiu każde-
go chrześcijani-
na Walentynki 
powinny być 
codziennie, nie 

tylko raz w roku. Każdego 
dnia powinien okazywać mi-
łość i szacunek ukochanej 
osobie. „Miłość jest tym, co 
stanowi o doskonałości mo-
ralnej człowieka, jego podo-
bieństwie do Boga”. 

 (Jan Paweł II) 

PĄCZKI  

Z NADZIENIEM 
 

 

 

 

 

 

 

Tłusty czwartek nie może koja-

rzyć się z czymś, co nie jest… 

pączkiem. Niektórzy będą de-

lektować się smakiem pączków 

nadziewanych marmoladą, cze-

koladą, advocatem… .  Fa-

chowcy będą pouczać jak pącz-

ki się „robi”, dietetycy będą li-

czyć kalorie i radzić, jak nie 

przytyć. Mimo to, warto w tym 

dniu kupić i ofiarować komuś 

pączka nadziewanego... miło-

ścią. Wysokokaloryczną, do-

skonale usmażoną, na dobrym 

ogniu. I niech się dietetycy  

o kalorie nie martwią, bo nad-

miar miłości jeszcze nikomu 

nie zaszkodził.  

(p-Q) 
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 
 

www.stalowawola-michalici.pl 

www.stalowawola.michalici.pl 

 

 


