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(do użytku wewnętrznego) 
 

  

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców 
 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi ka-
mieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na 
co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalo-
ny». 
Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to 
się dziać zacznie?» 
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu 
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” 
oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy 
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się stać”, ale 
nie zaraz nastąpi koniec». 
Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” i króle-
stwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami 
głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześla-
dować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego 
imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was 
sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie 
obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mą-
drość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się 
oprzeć ani sprzeciwić. 
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i nie-
których z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia bę-
dziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. 
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie». 
 



STRZEŻCIE SIĘ, ŻEBY  

WAS NIE ZWIEDZIONO 
 

Wezwanie do czujności jest na-

stępstwem wiary w Boga praw-

dziwego, Który przyjdzie, aby 

sprawiedliwie osądzić dzieje 

świata i poszczególnego człowie-

ka. Postawa czujności jest natu-

ralną cechą życia chrześcijań-

skiego. Winniśmy rozpoznawać 

znaki czasu, które dzieją się na 

niebie i na ziemi. Niech się nam 

nie zdaje, że my jesteśmy lepsi 

od innych pokoleń. Przyznajmy, 

że lękamy się słów ostrzeżeń 

Chrystusa: „A wydawać was bę-

dą nawet rodzice i bracia, krewni 

i przyjaciele i niektórych z was  

o śmierć przyprawią. I z powodu 

mojego imienia będziecie w nie-

nawiści u wszystkich”. Te słowa 

przestrogi każdy z nas musi 

wziąć jak swój własny krzyż od-

powiedzialności wiary.  
 
 

 

Minęły już pierwsze dni listopada 

w których udajemy się na groby 

naszych bliskich. Kwiaty już więd-

ną, znicze i świece dopalają się, 

sztuczne wiązanki i elektroniczne 

gadżety żyją swoim życiem. Mamy 

świadomość, że na zatłoczonych 

cmentarzach 1 listopada nie ma po-

trzebnej przestrzeni i spokoju 

na refleksje nad życiem i śmiercią, 

trudno też wspominać zmarłych 

kiedy wokół jest dawno niewidzia-

na rodzina. Warto więc, nie tylko  

w pierwszych dniach listopada, po-

szukać sobie cichego i spokojnego 

miejsca, by wspomnieć naszych 

bliskich zmarłych a także zastano-

wić się chwilenad życiem, śmiercią 

i wiecznością. Warto w tych dniach 

na nowo zaprosić Jezusa do nasze-

go życia tu i teraz. Myślę, że nie 

trzeba czekać na kolejne święta - 

Boże Narodzenie, aby korzystać  

z sakramentów i pewną drogą wia-

ry kroczyć ku wieczności.  

         Niestety, poza kilkoma dnia-

mi w ciągu roku - śmierć jest na-

dal tematem tabu. W wielu 

z naszych rodzin nie umiemy roz-

mawiać na ten temat. Boimy się jej 

i wiemy, że dotknie ona każdego 

z nas a jednak wciąż uciekamy 

od mówienia o niej. Jest to jednak 

niezwykle ważne ponieważ to jak 

żyjemy zależny także w jaki spo-

sób myślimy o śmierci. Jeżeli 

uciekamy od tematu śmierci, 

wieczności, sądu ostatecznego, to 

unikamy także głównej prawdy na-

szej wiary – ZMARTWYCH-

WSTANIA JEZUSA CHRYSTU-

SA.  
 

Drodzy Parafianie Kochani Bracia  

i Siostry pozwólcie, że w tym miej-

scu zacytuję słowa pielęgniarki 

Bronnie Ware, która opiekowała 

się z osobami, które wiedziały, 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



że niedługo ich życie się zakończy. 

Wspomniana pielęgniarka rozma-

wiała z tymi osobami aby złagodzić 

ich ból i przygotować do nadcho-

dzącej śmierci. Odchodzący do 

wieczności zwierzali się jakich rze-

czy najbardziej żałują i najczęściej 

wymieniali:  

-  Żałuję, że nie miałem więcej od-

wagi żyć życiem prawdziwym dla 

mnie, a nie życiem, którego ocze-

kiwali ode mnie inni. 

-  Żałuję, że pracowałem tak cięż-

ko. 

-  Żałuję, że nie miałem odwagi wy-

rażać swoich uczuć. 

-  Żałuję,  że   nie pozostawałem   

w kontakcie ze swoimi przyjaciół-

mi. 

-  Żałuję, że nie pozwoliłem sobie 

być szczęśliwszy. 

Wolność i piękno życia jakie daje 

nam wiara niemalże nam nakazuje 

żyć pełnią życia. Kochaj Boga  

z całego serca, z całych swoich sił,  

a bliźniego swego jak siebie same-

go. Żałuj tyko za grzechy, nie żałuj 

żyć pełną życia chrześcijańskiego. 

Wszak nasze życie należy  

tylko do nas i tylko my jesteśmy 

za nie odpowiedzialni. Wybieraj 

ten świat, jego pośpiech, egoizm, 

zagubienie, albo wybieraj Jezusa  

z Jego przykazaniem MIŁOŚCI  

i DOBRĄ NOWINĄ. Wybierz peł-

nię życia w Chrystusie tu i teraz  

i nie bój się wieczności.  

 

Wasz Proboszcz 

JEZU UFAM TOBIE 
 

Pan Jezus miłuje 

nas więcej, aniżeli 

jakikolwiek syn 

kocha matkę i niż 

jakakolwiek mat-

ka miłuje syna - 

do tego stopnia, że chętnie 

umarłby za każdą duszę zagrożo-

ną potępieniem, gdyby tylko była 

godna przyjęcia daru odkupienia. 

O mój Jezu, Tyś moją Miłością, 

Tyś wszystkim dla mnie. Udziel 

mi łaski wytrwania w dobrem. 

Jezu, ufam Tobie! 

 

 

 

 

 

XIV DZIEŃ SOLIDARNOŚCI 

Z KOŚCIOŁEM  

PRZEŚLADOWANYM 
 

Dzisiejsza niedziela jest dniem 

Solidarności z Kościołem Prze-

śladowanym obchodzonym w 

tym roku pod hasłem "Solidarni  

z Ukrainą". Zebrane dzisiaj fun-

dusze zostaną przekazane na 

wsparcie chrześcijan w tym kra-

ju. Sercem ofiarnym chciejmy 

tam dotrzeć, aby miejscowym 

księżom i siostrom zakonnym 

dać do ręki chleb, którym podzie-

lą się z potrzebującymi. 

 



 

13 listopada 2022 r. obchodzi-

my w Kościele VI Światowy 

Dzień Ubogich pod hasłem 

"Chrystus dla Was stał się ubo-

gim". "Tymi słowami Apostoł 

Paweł zwraca się do pierw-

szych chrześcijan w Koryncie, 

aby utwierdzić ich działania na 

rzecz potrze-bujących braci. 

Światowy Dzień Ubogich rów-

nież w tym roku staje się na 

nowo swego rodzaju pozytyw-

ną prowokacją, która ma nam 

pomóc w refleksji nad naszym 

stylem życia oraz nad wieloma 

wymiarami ubóstwa, które po-

jawiają się w tym obecnym 

momencie dziejowym" Niech 

ten VI Światowy Dzień Ubo-

gich stanie się okazją łaski, aby 

uczynić rachunek sumienia 

osobisty oraz wspólnotowy  

i zapytać się, czy ubóstwo Jezu-

sa Chrystusa jest naszym wier-

nym towarzyszem życia.   
 

(papież Franciszek) 
 

 

14 LISTOPADA 
św. Wawrzyniec,  

biskup 
św. Józef Pignatelli, 

prezbiter 

15 LISTOPADA 
św. Albert Wielki,  

biskup i doktor Kościoła 
św. Leopold III 

bł. Magdalena Morano, 
dziewica 

16 LISTOPADA 
św. Małgorzata Szkocka 

św. Grtruda,  
dziewica 

św. Agnieszka z Asyżu, 
dziewica 

17 LISTOPADA 
św. Elżbieta Węgierska 
św. Grzegorz z Tours,  

biskup 

18 LISTOPADA 
bł. Karolina Kózkówna, 
dziewica i męczennica 

19 LISTOPADA 
bł. Salomea,  
dziewica 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

INTENCJA ZA MIASTO  
STALOWA WOLA 

 

listopad: Za wszystkich wier-
nych zmarłych. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO TO JEST CHRZEST? 
 

Chrzest to brama 

prowadząca ze 

śmierci do życia; to 

wejście do Kościoła 

i początek trwałej 

komunii z Bogiem. 

[KKK 1213 – 1216, 

1267 – 1287] 
 

Sakrament chrztu jest podstawą 

zbawienia. Jest tak ważny, że  

w razie konieczności może go 

udzielić każdy, nawet osoba nie-

ochrzczona. Chrzest udzielany 

przez prawosławnych, anglika-

nów i przez prawie wszystkich 

protestantów jest ważny. Przede 

wszystkim jednak chrzest jest da-

rem. Jest to szczególnie wyraźne 

przy chrzcie niemowląt, który 

istnieje od pierwszych wieków 

chrześcijaństwa; człowiek otrzy-

mując chrzest może się otworzyć 

na Boże zbawienie, sam nie może 

tego dokonać. Nie jest dobrze, 

gdy rodzice zwlekają z chrztem 

dziecka aż do chwili, gdy będzie 

ono na tyle duże, aby mogło 

„wszystko zrozumieć”. Czy nie 

jest piękniej, gdy ochrzczone 

dziecko powoli wzrasta w wie-

rze? „Kto nie przyjmuje króle-

stwa Bożego jak dziecko, ten nie 

wejdzie do niego” (Mk 10, 15). 

Jezus traktuje dzieci poważnie.  

I Kościół tak je traktuje, gdy 

udziela im chrztu. Tak jak w wie-

lu innych sytuacjach, rodzice po-

dejmują tu ważną decyzję  

w imieniu dziecka. Rodzice, ro-

dzice chrzestni i wszyscy człon-

kowie wspólnoty parafialnej 

przyjmują na siebie wielką od-

powiedzialność, dlatego wszyscy 

musimy odnawiać nasze przyrze-

czenia chrzcielne.  

(ks. Dariusz Kielar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W KATOLICKIM  
KALENDARZU 

 

Deszcz w Marka, 
ziemia w lecie jak skwarka. 

(16.11) 
 

Od świętej Salomei 
zima jest w nadziei.  

(19.11) 

 
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (52) 

) 
 

 

 

 

INTENCJA PAPIESKA 
 

listopad: Aby dzieci, które cier-
pią, które żyją na ulicy, ofiary 
wojen, sieroty ‐ miały dostęp do 
edukacji i mogły na nowo za-
znać uczucia ze strony rodziny.  

 
 



 

W jesienne wieczory wpatrujmy 

się w Jezusa Obecnego w Naj-

świętszym Sakramencie. Jezus 

Chrystus jest Światłością świata. 

Każda codzienna obecność  

w Obecności Jezusa Euchary-

stycznego jest zapowiedzią wiecz-

nej obecności w Najświętszej 

Obecności Boga w Trójcy Jedy-

nego w niebie. – Lecz nie widzia-

łem w tym Mieście żadnej świąty-

ni. Jego świątynią jest bowiem 

sam Pan Bóg Wszechmogący oraz 

Baranek. A Miastu niepotrzebne 

ani słońce, ani księżyc, żeby je 

oświetlały. Rozjaśnia je bowiem 

majestat Boga, a jego lampą jest 

Baranek. To w jego blasku będą 

chodziły narody, a królowie ziem-

scy wprowadzą doń swój prze-

pych. Jego bramy będą otwarte 

przez cały dzień, bo już nie będzie 

tam nocy – to jeden z najpiękniej-

szych opisów nieba, zapisany  

w Księdze Apokalipsy przez świę-

tego Jana Ewangelistę. W jesienne 

wieczory tak bardzo potrzebujemy 

każdej codziennej adoracji w na-

szym parafialnym kościele. – 

bramy będą otwarte przez cały 

dzień, bo już nie będzie tam nocy 

– przychodźmy codziennie bo tak 

ważna jest nasza obecność  

w Obecności Jezusa Euchary-

stycznego. BK    

SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

W roku jubileuszu 35 lecia kon-

sekracji naszego kościoła, za-

chęcamy Parafian do wsparcia 

modlitewnego i do aktywnego 

włączenia się w „Sztafetę modli-

twy”. Dar wzajemnej modlitwy 

umacnia, wydaje obfite owoce  

i jednoczy parafialną wspólnotę. 

W tym tygodniu módlmy się  

w intencjach mieszkańców ulicy 

ks. Popiełuszki 41. 

 

 

 

 

 

RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH 
 

Różaniec za zmarłych wy-

szczególnionych w wypomin-

kach w naszym kościele jest 

odmawiany w: 

 
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, 

PIĄTEK I SOBOTĘ 

O GODZ. 17.30. 
 

 

 

W JESIENNE WIECZORY 

) 
 

 

 



NIEDZIELA  

INWESTYCYJNA 
 

Za tydzień „nie-

dziela inwesty-

cyjna”. Składa-

my serdeczne 

Bóg zapłać za ofiarność i wszelką 

pomoc. 

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.  

 

 

 

 

 

OAZA MODLITWY 2022 
 

OM 2022 odbędzie się od 9-11 

grudnia 2022 r. w parafii Matki 

Bożej Królowej Aniołów w War-

szawie.  

Prowadzącym będzie ks. Emil Ku-

rek CSMA. Konferencję wygłosi 

ks. Mateusz Szerszeń.  

Sobotni wieczór zakończy koncert 

"Wyrwanych Z Niewoli". Zapisy 

trwają do 1 grudnia.  

 

 

 

 

 

Zachęcamy do lektury najnow-

szego wydania dwumiesięcznika  

„Któż jak Bóg”!  

w którym min. 

 

Terapia muzyką sakralną?  

– o korzyściach słuchania mu-

zyki sakralnej opowiada Michał 

Niemiec. 

 

REFLEKSJE KAPŁANA, Z 

NOTATNIKA GRZESZNIKA:  

Jak pomagać osobom z my-

ślami samobójczymi? 

 

POSZUKUJĄC BOGA:  

Duchowość w jesieni życia – 

jakie wyzwania stawia przed 

wiarą starość? 

 

EGZORCYSTA  

ODPOWIADA:  

Co zrobić z lękiem przed spo-

wiedzią? – odpowiada  

ks. Zbigniew Baran 

 

JAK ŻYĆ ZDROWO?:  

Czy wiara pomaga w utrzy-

maniu dobrego zdrowia?  

– dr n. med. Beaty Brożek 

 

 



SŁOWA  

ŚWIĘTYCH  

PRZED ŚMIERCIĄ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Osiągnęłam punkt,  
w którym nie jestem  
już w stanie cierpień,  
ponieważ wszystkie  

cierpienia są dla mnie  
słodkie…  

Boże mój, kocham Cię.  
 

Św. Teresa Lisieux 
 

Kochajcie się nawzajem  
jak bracia. Czyńcie dobro 

wszystkim, nikomu  
nie wyrządzajcie krzywdy…  
Powiedzcie moim chłopcom, 

że czekam na nich  
wszystkich w raju.  

 

Św. Jan Bosko  
 

Jezu, kocham Cię.  
Jezu, kocham Cię.  

 

Św. Teresa z Kalkuty  
 

 

Wydłuża się lista osób, których 

już nie ma z nami. Tak wielu na-

szych bliskich i znajomych ode-

szło już do wieczności. Wśród 

nich są ci, za którymi tęsknimy 

bo promieniowali miłością, ale  

i ci którzy jej nie znali. Każdy  

z nas ma swoją długą listę nieo-

becnych, ale przyjdzie czas, kie-

dy i my zostaniemy do niej do-

pisani. „Spieszmy się kochać lu-

dzi” i wybaczajmy sobie nawza-

jem, by znaleźć się na liście bło-

gosławionych, świętych – zba-

wionych. Oby to była coraz 

dłuższa lista.  

(p-Q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZ DŁUŻSZA LISTA 

) 
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 parafia.sw@gmail.com;  

 

Wszyscy w Kościele są powołani do 

świętości i mogą ją osiągnąć, po-

nieważ wszyscy posiadają wszczepio-

ną przez Boga zdolność miłowania 

Go oraz braci, niezależnie od wyko-
nywanego zawodu i stanowiska.  

(KKK) 

 
 


