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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Ewangelia powodem rozłamu 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już 
zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to 
stanie. 
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam 
wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych 
w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw 
trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw 
córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a syno-
wa przeciw teściowej». 
 

 

PRZYSZEDŁEM OGIEŃ RZUCIĆ NA ZIEMIĘ 
 

Życie ucznia Chrystusa nie jest przebywaniem, jak u Pana Boga za 

piecem”, lecz mężną i codzienną walką.   

Gorliwy i konsekwentny chrześcijanin nie uniknie konfliktów ze swym 

otoczeniem, bo sam Jezus Chrystus był i na zawsze pozostanie „zna-

kiem sprzeciwu”. Albo opowiem się za Jezusem, odrzucając kompro-

misy i przeciętność, albo Go odrzucę. Nie ma „trzeciej drogi”.  

 



 

Drodzy Parafianie.  

Jutro przeżywać będziemy piękny 

dzień – Uroczystość Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny. Dla nas 

– katolików – jest to jedno z naj-

piękniejszych świąt. Doskonale 

wiemy, że przenajświętsza i pełna 

tajemnicy Boska Trójca została 

wsławiona przez ludzi najbardziej  

i najpełniej przez Maryję. To Bogu-

rodzica, Niepokalana Maryja, 

Wniebowzięta Pani, przybliża ry-

chły tryumf Boskiej Trójcy w Ko-

ściele i świecie. Albowiem, jak 

przez Maryję Syn Boży przyszedł na 

świat, tak również przez Nią będzie 

Ona królować w świecie. To dzięki 

Najświętszej Maryi Pannie „Błogo-

sławionym” nazywany jest Ten, 

„który przychodzi w Imię Pańskie” 

– Jezus Chrystus.  

Nieskończona Dobroć Boga już od 

początku świata gwałtownie była 

odrzucana przez grzechy ludzi.  

W Maryi, w Jej Niepokalanym Ser-

cu Miłosierdzie, Boże wypełniło się 

całkowicie. To Ona nie popełniła 

żadnego grzechu. To w Jej Sercu 

znajdujemy nieogarnione morze ła-

ski Bożej, co  jest zapowiedzią  

i gwarantem niebywałego tryumfu 

właśnie Niepokalanego Serca Naj-

świętszej Maryi Panny w świecie,  

w Kościele i we wszystkich, którzy 

wierzą w Jezusa Chrystusa i dziś  

pośród wielkiego ucisku niosą krzyż 

Chrystusowy codziennej wierności 

Bogu. 

Radując się z Wniebowzięcia Naj-

świętszej Marii Panny, uświada-

miamy sobie, że Mądrość Przed-

wieczna uczyniła sobie z Matki Bo-

żej godne Siebie mieszkanie, aby 

stała się Ona dla nas Matką wiary, 

nadziei i miłości. Maryja w swoim 

dziewiczym łonie zamknęła Nie-

skończonego. Dlatego dzięki Matce 

Bożej Trójca Przenajświętsza do-

znaje czci i chwały na całej ziemi; 

dzięki Maryi po całym świecie 

Krzyż otaczany jest miłością i sza-

cunkiem; dzięki Pannie Najświętszej 

radują się niebiosa, weselą się anio-

łowie i archaniołowie.  

Co to oznacza dla nas – wierzących 

- w praktyce? 

Jeżeli jest w nas pobożność maryj-

na?! Tzn.: codziennie odmawiamy 

różaniec - rozważając tajemnice 

zbawienia, modlimy się tekstami li-

tanii loretańskiej, słowami modlitwy 

„Anioł Pański”, z wiarą wypowia-

damy modlitwę „Pod Twoją obronę” 

i przede wszystkim całym sercem 

staramy się osiągnąć świętość, we-

dług wskazać Maryi: uczyńcie 

wszystko co wam powie mój Syn, 

korzystamy z sakramentów – to 

uciekają przed nami demony, diabeł 

kusiciel zostaje strącony z Nieba,  

a my otrzymujemy udział w niebie-

skiej chwale. Uroczystość Wniebo-

wzięcia staje się dla nas niemalże 

bramą do NIEBA, a Jezus Chrystus 

w naszej codzienności staje Panem 

mojego życia.  

Z kapłańskim błogosławieństwem - 

Wasz Proboszcz. 
 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



 

15 SIERPNIA 
Wniebowzięcie  

Najświętszej Maryi Panny 
 

16 SIERPNIA 
św. Stefan Węgierski, 

król 
św. Roch 

 

17 SIERPNIA 
św. Jacek,  
prezbiter 

 

18 SIERPNIA 
bł. Sancja Szymkowiak, 

zakonnica 
św. Helena,  
cesarzowa 

 

19 SIERPNIA 
św. Jan Eudes,  

prezbiter 
 

20 SIERPNIA 
św. Bernard,  

opat i doktor Kościoła 
 

 

1. Dziś uciekamy się do wsta-

wiennictwa św. Maksymiliana 

Kolbego prosząc o potrzebne łaski 

dla naszego narodu - szczególnie  

o trzeźwość. Jutro Uroczystość 

Wniebowzięcia Najświętszej Ma-

ryi Panny. Błogosławieństwo 

kwiatów i ziół będzie podczas 

każdej Mszy św. w porządku nie-

dzielnym. W środę wspominamy 

św. Jacka, w sobotę św. Bernarda.  

2. Za tydzień niedziela inwesty-

cyjna. Składamy serdeczne Bóg 

zapłać za wszelkie ofiary składane 

na cele remontowe otoczenia na-

szego kościoła. Prace przy scho-

dach dobiegają już końca.  

3. Za tydzień o godz. 15.00 adora-

cja Najświętszego Sakramentu 

prowadzona przez Bractwo Ado-

racyjne. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy.   

4. W sierpniu Kościół zachęca do 

podejmowania zobowiązań trzeź-

wościowych w intencji naszej Oj-

czyzny i osób uzależnionych od 

alkoholu.  

5. Dziękujemy mieszkańcom ul. 

Dmowskiego z bl. 4 i 5 za ofiarę 

na kwiaty i sprzątanie kościoła. 

Msza św. o Boże błogosławień-

stwo będzie we wtorek o godz. 

18.00. W następnym tygodniu  

prosimy o pomoc mieszkańców bl. 

6 przy ul. Dmowskiego. 

6. Do wieczności w tym tygodniu 

odeszli: śp. Antoni Stańko i Danu-

ta Pańczyk. Polećmy naszych 

zmarłych Bożemu miłosierdziu….  
 

Wszystkim Parafianom  

i gościom życzymy  

błogosławionej niedzieli  

oraz nowego tygodnia. 
 
 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 



 

 

14 SIERPNIA2022 R. – NIEDZIELA 

7.00 – za śp. Krystynę Janik w rocz. śmierci 

9.00 – o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Józefa z okazji urodzin 

10.30 – za parafian 

10.30 – w intencji Ojczyzny za przyczyną św. 

Andrzeja Boboli 

10.30 – o Boże Bł., opiekę NMP, opiekę Anio-

łów Stróżów dla Zosi w dniu urodzin 

12.00 – o Boże Bł., opiekę Matki Bożej i Anio-

łów Stróżów dla Igi w dniu 1. urodzin 

18.00 – za śp. Koletę Baska – od Pana i Pani Na-
czelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli 

15 SIERPNIA2022 R. – PONIEDZIAŁEK 

7.00 – za śp. Karolinę i Mikołaja Mospan 

9.00 – o Boże Bł. i opiekę Matki Najświętszej 

dla członkiń Róży Różańcowej 13 i ich rodzin 

10.30 – o Boże Bł.i opiekę Matki Bożej dla Jo-

anny i Bogusława z okazji rocznicy ślubu 

10.30 – za śp. Marię Bajek 

10.30 – za śp. Marię, Józefa Ścibor, Feliksa 

Butryna 

12.00 – za śp. Mariana Cala – od syna Piotra  

z rodziną 

18.00 – o dar nieba dla śp. Jadwigi Łoin 

16 SIERPNIA 2022 R. – WTOREK 

6.00 – za śp. Kazimierza Oraczewskiego – od 

Marty z rodziną 

7.00 – za śp. Jana Oleksak – od sąsiadów z ul. 

Żeromskiego nr 8 klatki 3 i 4 

18.00 – o Boże Błogosławieństwo dla miesz-

kańców bloku przy ul. Dmowskiego 4 i 5 

18.00 – za śp. Józefa Rąpałę – uczest. pogrzebu 

18.00 – za śp. Stanisławę i Leona (w 2 rocz. 

śmierci) Ferdek – od córki Teresy Szabłowskiej 

z rodziną  

18.00 – o Boże Bł. dla Małgorzaty i Wiktora  

z okazji 36.rocz. ślubu i o potrzebne łaski dla 

córki Zofii  

17 SIERPNIA2022 R. – ŚRODA 

6.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące 

7.00 – za śp. Jana Nienajadło – od uczestników 

pogrzebu 

18.00 – o Boże Bł. dla czcicieli MBNP 

18.00 – za śp. Małgorzatę Żelichowską – od 

syna z rodziną 

18.00 – za śp. Stanisławę i Tadeusza Biłka 

18 SIERPNIA2022 R. – CZWARTEK 

6.00 – za śp. Marię Siusta – od uczest. pogrzebu 

7.00 – za śp. Bożenę Surmacz – od dawnych 

sąsiadów z ul. Metalowców  

18.00 – za śp. Zofię Gawryl – od sąsiadów 

18.00 – za śp. Małgorzatę Pliszka – od koleża-

nek i kolegów z pracy z firmy Andor  

18.00 – za śp. Czesławę Rzeszutek – od wnu-

czek Ani, Karoliny, Małgorzaty, Katarzyny  

z rodzinami 

19 SIERPNIA2022 R. – PIĄTEK 

6.00 – za śp. Franciszka i Zofię 

7.00 – za śp. Józefa Rąpałę – uczestników po-

grzebu 

18.00 – za śp. Koletę Baskę – od pracowników 

Działu córki Anny z Urzędu Skarbowego  

w Stalowej Woli 

18.00 – za śp. Elżbietę Burdzy – od koleżanek  

i kolegów z pracy z Celfast 

18.00 – za śp. Marka Waścińskiego – od rodzi-

ny Laskowskich 

20 SIERPNIA2022 R. – SOBOTA 

6.00 – za śp. Sylwię Szymańską – od mamy  

z rodziną 

7.00 – za śp. Czesławę Rzeszutek – od Akcji 

Katolickiej 

18.00 – za śp. Alicję, Sebastiana i zmarłych  

z rodziny 

18.00 – za śp. Małgorzatę Pliszka – od kolegów 

Łukasza  

18.00 – za śp. Kazimierza Oraczewskiego – od 

Marty Stec z rodziną 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE 
 

 

 

 

Przypominamy o stosownym stro-

ju, o który należy zadbać przycho-

dząc w czasie letnim do kościoła.  

Dotyczy to zarówno kobiet jak  

i mężczyzn.  
 

 

INTENCJA ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

sierpień: Za uzależnionych i ich rodziny 

 
 

 

 
 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 


