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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania 
 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się 
modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego 
odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało  
z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili  
o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem 
Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego 
chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. 
Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, 
że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy 
jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli 
w obłok. 
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchaj-
cie!» W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. 
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowie-
dzieli o tym, co zobaczyli. 
 

CZAS PRZEMIANY 
 

Łaska Boża na tym polega, że to Bóg pierwszy występuje z niewiarygodną 

wprost inicjatywą, by z człowiekiem grzesznym zawrzeć przymierze, które 

go przekształci do głębi. Bóg zstępuje do takiego poziomu, w jakim znalazł 

się człowiek z własnej winy. Bóg odsłania mu swój zbawczy zamiar. Ten 

zamiar trwa i czeka na naszą odpowiedź, aby się przemieniać stale na wzór 

Chrystusa, który dokonał już dla nas swego przejścia ku chwale przyjąwszy 

naszą naturę.  

Z Chrystusem mamy, wbrew pokusom zanurzenia się w przyziemnych dą-

żeniach, zmierzać wytrwale do niebieskiej ojczyzny, tak jak do tego wzywa 



 

Drodzy Bracia i Siostry. 
 

Przyszło nam, jakie wielu innym 

pokoleniom w ciągu dziejów 

świata i naszej Ojczyzny, żyć  

w czasie wojny i doznać pośrednio 

jej skutków w naszym otoczeniu. 

Patrząc na Wschód, Ukrainę, Rosję 

i wiele miejsc, w których toczy się 

wojna, często słyszymy pytanie: 

gdzie jest Bóg skoro dzieją się ta-

kie straszne rzeczy? Gdzie jest Bóg 

skoro tak bardzo cierpią dzieci?. 

Odpowiedź nie jest łatwa, ale dla 

nas, chrześcijan zdecydowanie 

możliwa: Bóg stał się człowie-

kiem. Był jednym z nas i, co wię-

cej, poniósł na sobie to, czego naj-

bardziej nie chcemy - cierpienie. 

Umarł za nas na krzyżu. Poniósł 

śmierć, On na Golgocie dokonał 

naszego zabawienia. Patrząc na 

wojnę, cierpienie, śmierć zapro-

śmy właśnie teraz Boga do swo-

jego życia. Czyńmy to często roz-

poczynając od PORANNEGO PA-

CIERZA: Zapraszajmy Boga Ojca 

do naszej codzienności.  
 

W imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 

święć się imię Twoje, przyjdź kró-

lestwo Twoje, bądź wola Twoja 

jako w niebie, tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj 

nam dzisiaj i odpuść nam nasze 

winy jako i my odpuszczamy na-

szym winowajcom i nie wódź nas 

na pokuszenie, ale nas zbaw ode 

złego. Amen. 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan 

z Tobą. Błogosławionaś Ty między 

niewiastami i błogosławiony owoc 

żywota Twojego, Jezus. Święta 

Maryjo, Matko Boża, módl się za 

nami grzesznymi, teraz i w godzinę 

śmierci naszej. Amen. 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmo-

gącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 

i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego je-

dynego, Pana naszego, który się 

począł z Ducha Świętego, narodził 

się z Maryi Panny, umęczon pod 

Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, 

umarł i pogrzebion. Zstąpił do pie-

kieł, trzeciego dnia zmartwych-

wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi 

po prawicy Boga Ojca wszechmo-

gącego. Stamtąd przyjdzie sądzić 

żywych i umarłych. Wierzę w Du-

cha Świętego, święty Kościół po-

wszechny, świętych obcowanie, 

grzechów odpuszczenie, ciała 

zmartwychwstanie, żywot wie-

czny. Amen. 
 

Jam jest Pan, Bóg Twój, który cię 

wywiódł z ziemi egipskiej, z domu 

niewoli. 
 

1. Nie będziesz miał bogów cu-

dzych przede mną. 

2. Nie będziesz brał imienia Pana 

Boga twego nadaremno. 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



3. Pamiętaj, abyś dzień święty 

święcił. 

4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 

5. Nie zabijaj. 

6. Nie cudzołóż. 

7. Nie kradnij. 

8. Nie mów fałszywego świadec-

twa przeciw bliźniemu swemu. 

9. Nie pożądaj żony bliźniego 

swego. 

10. Ani żadnej rzeczy, która jego 

jest. 
 

Będziesz miłował Pana Boga 

twego, z całego serca swego, z ca-

łej duszy swojej i ze wszystkich sił 

swoich, a bliźniego swego, jak sie-

bie samego. 
 

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zaw-

sze przy mnie stój. Rano, wieczór, 

we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku 

pomocy. Strzeż duszy, ciała mego 

i zaprowadź mnie do żywota 

wiecznego. Amen. 
 

Wzbudzenie dobrej intencji 

Weź, Panie, moją pamięć, rozum, 

wolę. Cokolwiek mam, Ty mi to 

dałeś. To wszystko oddaję Tobie  

i zgadzam się z Twoją wolą. Po-

móż mi przeżyć dzień dzisiejszy  

w Twojej miłości, naucz mnie czy-

nić dobrze Tobie w bliźnich moich.  
 

W imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen.  
 

Nie pytajmy gdzie jest Bóg ale 

zapraszajmy Go do naszej co-

dzienności i prośmy o pokój na 

całym świecie i o nasze nawróce-

nie. 

KTÓRYŚ ZA NAS 

CIERPIAŁ RANY 
 

Nabożeństwo 

Drogi Krzyżo-

wej ma wyjąt-

kowy charak-

ter. Poza naj-

ważniejszym 

rozważaniem, 

jakim jest roz-

pamiętywanie 

zbawczej męki Jezusa, budzi się  

w nas świadomość własnej 

śmierci. Na co dzień staramy się  

o tym nie myśleć. Jednak przeży-

wanie Drogi Krzyżowej skłania 

do refleksji nad śmiercią, do spoj-

rzenia na nią jak na bramę, która 

otwiera nam drogę do innego ży-

cia. To próba zrozumienia i doce-

nienia poświęcenia Chrystusa, 

zwrócenie uwagi na nasze słabo-

ści, wady i szansa na zmianę. 

Wielki Post jest wyjątkową okazją 

na zrobienie rachunku sumienia  

i rozliczenie dotychczasowego 

życia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

marzec: Za kobiety, matki, żony 

i córki 

 
 



WZÓR  

MĘŻCZYZNY I OJCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

św. Józef z Nazaretu jest patro-

nem mężów i ojców. Rodzina, 

jaką stworzył z Maryją i Jezu-

sem, jest wzorem dla współcze-

snych rodzin, ale też obrazem 

Kościoła jako wspólnoty wierzą-

cych ludzi. Ojcowie Kościoła 

podkreślają, że nieprzypadkowo 

Bóg wybrał Józefa. Był on najpo-

korniejszym mężczyzną na 

ziemi, a jego prawdziwie czysta 

miłość stała się najdoskonalszą 

cnotą. O św. Józefie mówi się, że 

jest pierwszym spośród wszyst-

kich świętych mężczyzn. Święta 

Teresa z Avila pisała, że o cokol-

wiek modliła się do Pana Boga za 

jego wstawiennictwem, zawsze 

to otrzymywała. Módlmy się, za 

wstawiennictwem św. Józefa za 

mężczyzn i ojców w naszej Oj-

czyźnie, w naszym mieście i na-

szej parafii.  
 

„OKRUSZKI” 
SŁÓW KS. MARKIEWICZA 

 

Żeby na każdym miejscu po 
mnie pozostały ślady dobrych 

uczynków i przykładów,  
jak po soli dobrej zostają. 

 

*   *   * 
 

Miłość Boga jest pierwszym i 
najważniejszym przykazaniem 
dla człowieka. Kto ją osiągnie, 
ten osiągnie z nią wszystko. 

Bez miłości żaden czyn, żadna 
cnota nie są zbawienne. 

 

*   *   * 
 

Nasze zbawienie zależy głów-
nie od modlitwy błagalnej 

o łaskę w Imię Pana Jezusa,  
to znaczy przez Jego zasługi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 

Gdy na Gertrudę  
zjawią się bociany, 

to wiosna już rychło nastanie. 
(17.03) 

 

Na świętego Józefa pięknie, 
zima prędko pęknie.  

(19.03) 
 



 

14 MARCA 
św. Matylda 

 

15 MARCA 
św. Klemens Maria 
Hofbauer, prezbiter 

św. Ludwika de Marillac, 
zakonnica 

 

16 MARCA 
św. Gabriel Lalemant,  
zakonnik i męczennik 

 

17 MARCA 
św. Patryk, biskup 
św. Gertruda, ksieni 

 

18 MARCA 
św. Cyryl Jerozolimski, 
biskup i doktor Kościoła 
św. Edward, męczennik 

 

19 MARCA 
św. Józef, Oblubieniec 
Najświętszej Maryi Panny 

 

 

Co to znaczy, że 

Kościół jest "Lu-

dem Bożym"? 

Określenie to 

oznacza lud, 

który Bóg sobie 

upodobał: "Wy 

zaś jesteście 

wybranym plemieniem, królew-

skim kapłaństwem, narodem 

świętym, ludem Bogu na wła-

sność przeznaczonym..." (1 P 2, 

9). 

Bóg nie powołuje nas pojedynczo. 

Tam, gdzie działa Jego łaska, po-

wstaje wspólnota. Kościół nie po-

wstaje jak jakieś stowarzyszenie. 

On nas poprzedza. Możemy do 

niego wejść i stać się jego człon-

kami. Wskazuje na to już Stare 

Przymierze, które Bóg zawarł  

z Izraelem. Bóg powołuje swój 

lud i jest wśród niego. Izraelici na-

leżą do ludu wybranego bez żad-

nej zasługi ze swej strony. Nowe 

Przymierze jest jeszcze szersze: 

Bóg powołuje wszystkie ludy do 

swojego Kościoła. Pochodzenie 

czy rasa nie są ważne. Członkami 

Kościoła nie stajemy się z urodze-

nia, lecz przez wiarę i chrzest. 

Kiedy się zbieramy, nasze zgro-

madzenie jest czymś znacznie 

więcej, niż tylko zebraniem grupy 

osób - pośrodku nas jest Bóg. Na-

leżymy do Niego i dziękujemy 

Mu. Jednocześnie stajemy się 

wspólnotą. I tak, jak lud Izraela, 

jesteśmy w drodze do wiecznego 

zbawienia. Musimy wyruszać 

wciąż na nowo. 

Kościół, mimo, że napełniony Du-

chem Świętym, jest także instytu-

cją pełną ludzkich niedoskonało-

ści i grzechów. Oczywiście, 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (28) 

) 
 

 

 



spodziewamy się po Kościele naj-

wyższej świętości, ale nie powin-

niśmy dziwić się, odkrywając  

w nim zniszczenia spowodowane 

grzechem. Kościół prosi o łaskę 

przebaczenia w tym samym stop-

niu, w jakim i my spodziewamy 

się od niego odpuszczenia grze-

chów.  

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

– Gdzie skarb twój, tam serce 

twoje – mówi Jezus w Ewangelii 

świętego Łukasza. Jezus jest naj-

większym skarbem Kościoła  

i przenika cały skarbiec Ko-

ścioła. W skarbcu Kościoła od-

najdujesz Eucharystię i sakra-

menty, Słowo Boga i tradycję, 

pomnażaną przez pokolenia. Od-

najdujesz Maryję Matkę Ko-

ścioła i wielu świętych, wiele 

dróg duchowości, nabożeństw  

i modlitw. Cały skarbiec Ko-

ścioła jest po to, abyś wybrał  

z niego to co jest potrzebne  

w twojej drodze codziennego ży-

cia w zjednoczeniu z Jezusem 

Chrystusem. Życie w zjednocze-

niu z Jezusem Chrystusem jest 

jedynym celem duchowości. 

Wybieraj własną drogę zjedno-

czenia z Jezusem przez co-

dzienne życie w stanie łaski 

Boga. Na własną, codzienną 

drogę życia w zjednoczeniu z Je-

zusem nie zabierzesz wszyst-

kiego co jest w skarbcu Kościoła. 

Nie udźwigniesz aż tylu skar-

bów: dróg duchowości, nabo-

żeństw i modlitw. Wybierz twoją 

drogę duchowości, nabożeństwo 

i modlitwę, która prowadzi ciebie 

do zjednoczenia z Jezusem. Jezus 

jest twoim największym skar-

bem, jest drogą, prawdą i życiem. 

Jezus jest Obecny w Eucharystii 

i odpuszcza twoje grzechy w spo-

wiedzi świętej. – Gdzie skarb 

twój, tam serce twoje – mówi do 

ciebie Jezus Obecny w Najświęt-

szym Sakramencie w ciszy ado-

racji.  

BK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W SKARBCU KOŚCIOŁA 

) 
 

 

 
Nigdy więcej wojny, 

nigdy więcej zgiełku broni, 
nigdy więcej cierpienia! 

Nie przestawajmy się modlić, 
wręcz jeszcze usilniej  

błagajmy Boga. 
Przyjdź Panie, Książę Pokoju, 

uczyń nas narzędziami 
i odblaskiem  

Twojego pokoju! 
 

(papież Franciszek) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STICH, NIEMCY 
 

9 czerwca 1970 roku kapłan 

przygotowywał się do odprawia-

nia Mszy Świętej w kaplicy  

w Stich. 

 W czasie Mszy Świętej, zaraz po 

Konsekracji, zauważył maleńką 

plamę krwi na korporale.  

Po odprawieniu Mszy Świętej 

kapłan schował płótna w bez-

pieczne miejsce i udał się natych-

miast do chorego proboszcza,  

w którego zastępstwie odprawiał 

Mszę Świętą. Obaj kapłani posta-

nowili odesłać płótna do labora-

torium.   

Badania, bez ujawniania skąd 

płótna są, wykazały, że plamy 

pochodzą od ludzkiej krwi. 

Eksperci laboratorium klinicz-

nego zgodnie stwierdzili, że krew 

pochodziła od mężczyzny cier-

piącego agonię.  
 

 

 
 
 

Przyjdę prosić o poświęce-
nie Rosji mojemu Niepoka-
lanemu Sercu oraz o Ko-
munię św. wynagradza-
jącą, w pierwsze soboty 
miesiąca.  
Jeżeli moje prośby zostaną 
wysłuchane, Rosja nawróci 
się i nastanie pokój.  
Jeżeli nie, [kraj ten] rozpo-
wszechni swe błędy po 
świecie, wywołując wojny  
i prześladowania Kościoła 
Świętego. Dobrzy będą 
umęczeni, Ojciec Święty 
będzie musiał wiele wy-
cierpieć, różne narody 
będą unicestwione.  
Na koniec moje Niepoka-
lane Serce zatriumfuje.  
Ojciec Święty poświęci mi 
Rosję, która się nawróci  
i będzie dany światu na pe-
wien czas pokój.  
 

(Maryja  
w Orędziu Fatimskim) 

 

 

 

CUDA EUCHARYSTYCZNE (6) 

) 
 

 

 



DROGA KRZYŻOWA 
(piątek) 

 

DLA DZIECI O 16.30 

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

 O 7.30 I 17.15. 
 

Rozważania Drogi Krzyżowej 

przygotowują: 
 

18 MARCA 

Akcja Katolicka 
 

25 MARCA 

Kościół Domowy 
 

1 KWIETNIA 

Róże Różańcowe 
 

8 KWIETNIA 

Bractwo Adoracji Najświętszego 

Sakramentu 

 

GORZKIE ŻALE 

(Niedziela) 
 

GODZ. 17.00 
 

 

 

 

 

ŻYCZENIA I MODLITW 

19 marca jest 

dniem imienin ks. 

Józefa Gibały, Dy-

rektora „Orato-

rium”, spowied-

nika i kaznodziei. Życzymy bło-

gosławieństwa Bożego, opieki 

Maryi i Patrona – św. Józefa. Pa-

miętajmy w swoich modlitwach  

o Solenizancie.       

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. 
 

 

 

 

PARAFIALNY TEATR  

„CZWARTA SCENA”  

zaprasza  

na premierę spektaklu pt. 

STACJA PIĄTA 
 

To opowieść o niełatwych decy-

zjach, i o ich nieprzewidywalnych 

skutkach. Spektakl jest przezna-

czony dla widzów powyżej 10 roku 

życia.„ Stację piątą” zaprezentu-

jemy trzy razy; 
 

w sobotę 12 marca g. 19.00 

w niedzielę 13 marca g. 19.00 

w niedzielę 20 marca g. 19.00 
 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

Ofiar Katynia 57, 37-450 Stalowa Wola; 

  


