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(do użytku wewnętrznego) 
 

 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzech świata 
 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedzia-
łem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, 
gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przy-
szedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba 
jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, 
który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, 
nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, 
jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świa-
dectwo, że On jest Synem Bożym». 
 

OTO BARANEK BOŻY 
 

W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel widząc podchodzącego ku 

niemu Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 

świata”. Mogło to dziwić i szokować słuchających. Dawało do zrozu-

mienia, że oczekiwany Mesjasz jest podobny do paschalnego baranka 

prowadzonego na zabicie. Mówił, że Jezus przewyższył go godnością, 

gdyż był przed nim. Jan Chrzciciel, który został posłany przez Boga, 

aby przygotować ludzi na przyjście Mesjasza, wskazuje ludziom Me-

sjasza, Syna Bożego i wzywa do pokuty i nawrócenia.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie. 

Wizyta kolędowa 

Dla nas kapłanów, duszpasterzy  

a zwłaszcza dla mnie proboszcza 

czas wizyty duszpasterskiej jest 

czasem intensywnego wysiłku,  

a zarazem dobrym czasem spo-

tkania z Parafianami. Kolęda, 

czas rozmów, dialogu ale przede 

wszystkim czas wspólnej modli-

twy i błogosławieństwa zarówno 

dla Parafian jak i dla duszpaste-

rzy. Wizyta w domach mieszkań-

ców, to też okazja do spotkania 

się nie tylko z tymi Parafianami, 

który uczęszczają do naszego  

kościoła, ale także z chorymi  

i starszymi mieszkańcami naszej 

Parafii.  

Spotkanie w miejscu zamieszka-

nia, odpoczynku i często także 

pracy, jest okazją do osobistej 

rozmowy na temat duszpaster-

stwa w kościele parafialnym. 

Formuła modlitwy jest tak zbu-

dowana, aby objąć intencją mo-

dlitewną całą rodzinę, mieszkań-

ców danego miejsca, parafię, Ko-

ściół i w końcu świat. Modlitwa 

wspólna ma wielką siłę i moc. 

Nie ogranicza się tylko do miej-

sca kultu – kościoła parafialnego 

czy kaplicy. Wspólna modlitwa 

jest też zachętą do codziennej, 

regularnej modlitwy razem z całą 

rodziną nie tylko we własnych 

intencjach, ale także za bliskich, 

sąsiadów, potrzebujących, w in-

tencjach Papieża Franciszka  

i Kościoła. Jest to też wspaniała 

okazja, aby pomodlić się wspól-

nie za Ojczyznę i na nowo podjąć 

odpowiedzialność za wartości 

chrześcijańskie w życiu osobi-

stym, małżeńskim, rodzinnym, 

społecznym i ojczyźnianym. 

Wielce chwalebną i pożyteczną 

rzeczą w życiu Kościoła, jako 

wspólnoty ludzi wierzących, jest 

łączenie cierpienia i trudów życia 

parafian starszych i schorowa-

nych z całym zasobem łask jakie 

ma w sobie Mistyczne Ciało 

Chrystusa, czyli Kościół Po-

wszechny. Cierpienie przyjęte  

w imię wiary w Chrystusa i tak 

ofiarowane Bogu Ojcu przynosi 

wiele łask potrzebującym nawró-

cenia, będących w kryzysach, 

pokusach i zwątpieniu.   

Drodzy Parafianie, Kochani Bra-

cia i Siostry. Warto przy tej oka-

zji podjąć odpowiedzialność mo-

dlitewną za cały Kościół, za ka-

płanów, za wszystkich parafian  

i za siebie nawzajem. Niech więc 

codzienna, wytrwała modlitwa  

i postawa życia chrześcijańskiego 

stanie się naszym zadaniem na 

Nowy Rok kalendarzowy. Modli-

twa i postawa życia chrześcijań-

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



skiego niech zastąpi narzekanie, 

bierne oglądanie seriali, rzucanie 

odpowiedzialności na innych, 

pozwalanie młodemu pokoleniu 

na niekontrolowane bez żadnych 

roztropnych granic (niemalże na-

łogowe) korzystanie z Internetu  

i portali społecznościowych, mil-

cząca zgoda na życie bez sakra-

mentów… Niech wizyta duszpa-

sterska będzie owocna we wzrost 

gorliwości życia według przyka-

zań Dekalogu i miłości Boga  

i bliźniego. To my wszyscy, ra-

zem, tworzymy Kościół i stano-

wimy o jego sile, żywotności  

i młodości, albo jego słabości  

i upadku. Niech codzienna modli-

twa OJCZE NASZ łączy nasze 

serca, siły i wiarę, a Kościół 

zwrasta i będzie święty.  

Wasz Proboszcz.  

 

 

 
 
 

 

BARANEK PASCHALNY 
 

Do obrzę-

du Mszy 

św. akla-

mację 

„Baranku 

Boży" wprowadził papież Ser-

giusz I (687-701). Słowa tego 

wezwania wskazują na Chrystu-

sa jako prawdziwego Baranka 

Paschalnego. Jego zapowiedzią 

była ofiara baranka, złożona  

w czasie wyjścia Izraela z nie-

woli egipskiej pod przewodnic-

twem Mojżesza. Krew baranka 

na odrzwiach domów i posiłek 

przed wyruszeniem w drogę – 

ocaliły życie Ludu wybranego.  
 

 

 

 

 

ZASADY 

PRAWDZIWEJ WIARY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naszym zadaniem jest okazać na 

sobie zasady prawdziwej wiary 

we wszystkich formach ludzkie-

go życia i tym sposobem spro-

wadzić na ziemię braterstwo lu-

dów. My bowiem mamy swoją 

własną cywilizację, filozofię  

i pedagogię, które dały wspania-

łe wyniki. Jest to system, który 

wydał bohaterów spod Grun-

waldu, który dał nam Kopernika 

i wielkich mężów ze złotego 

okresu. Fundamentem naszego 

systemu są zasady wiary kato-

lickiej. 

 

 



 

16 STYCZNIA 
św. Marceli I,  

papież i męczennik 
św. Joanna z Balneo, 

dziewica 
święci Bernard  
i Towarzysze, 

pierwsi męczennicy  
franciszkańscy 

 

17 STYCZNIA 
św. Antoni, opat 

 

18 STYCZNIA 
św. Małgorzata Węgierska, 

dziewica 
bł. Regina Protmann, 

dziewica 
 

19 STYCZNIA 
św. Józef Sebastian  

Pelczar,  
biskup 

św. Henryk,  
biskup i męczennik 

św. Mariusz, męczennik 
 

20 STYCZNIA 
św. Fabian,  

papież i męczennik 
św. Sebastian, męczennik 
św. Eustachia Calafato, 

dziewica 
 

21 STYCZNIA 
św. Agnieszka,  

dziewica i męczennica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pasterze mili, coście widzieli – 

tak zaczyna się jedna ze znanych 

kolęd. I śpiewając ją warto pa-

miętać, że w czasie gdy narodził 

się Jezus pasterze wcale nie byli 

uważani za miłych ludzi. Pasterze 

byli wówczas w powszechnej 

pogardzie. Byli uważani za ludzi 

nieczystych, nie zasługujących na 

miejsce w świątyni, w sądzie,  

w mieście, czy w jakimkolwiek 

miejscu publicznym. I tacy wła-

śnie niemili i nieporządni, pogar-

dzani i odsuwani na margines ży-

cia ludzie słyszą słowa Boga 

przekazane przez anioła. To 

wszystko, co się wydarzyło pa-

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 
 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 
 

Gdy na Małgorzaty mróz, 
jeszcze długo  

nie pojedzie wóz.  
(18.01) 

 
Fabian i Sebastian  
gdy mróz dadzą 

srogą zimę przyprowadzą. 
(20.01) 

 

 

PASTERZE MILI 
 

 



sterzom całkowicie burzy cały 

poukładany porządek ludzkiego 

świata. Trzeba mieć serce i duszę 

prostą i czystą, żeby chociaż tro-

chę zrozumieć że Jezus Chrystus 

najpierw wzywa do siebie ludzi 

uważanych za niemiłych i niepo-

rządnych. Pamiętam jasełka, 

przygotowywane i grane w małej, 

zimnej kaplicy. Byłem tam za-

zwyczaj wśród gromady chłop-

ców, przebranych za pastuszków. 

Niewiele z tego rozumiałem, ale 

wiedziałem prostym i szczerym 

sercem dziecka, że tak jak potra-

fię uczestniczę w niezwykłym 

Bożym Narodzeniu. Panie Jezu 

Chryste proszę uzdrów i prze-

mień moje serce, niech staje się 

sercem prostym i czystym. Ser-

cem otwartym na Miłosierną Mi-

łość Jezusa Chrystusa. BK 

 

 

Co czyni nas 

Ciałem Chry-

stusa i Ludem 

Bożym? 

 

Tak to cały 

Kościół okazu-

je się jako lud 

zjednoczony jednością Ojca  

i Syna, i Ducha Świętego  

(Konstytucja dogmatyczna o Ko-

ściele – Lumen Pentium, 4). 

 

Nauczanie Kościoła Katolickie-

go wyróżnia następujące cechy 

Ludu Bożego: 
 

• Jesteśmy chrześcijanami nie  

z urodzenia, lecz dzięki temu, 

że narodziliśmy się powtórnie  

w wodach chrztu i przez 

wiarę w Jezusa Chrystusa. 

• Jesteśmy ludem Mesjańskim. 

Jezus Chrystus, Mesjasz jest 

głową Kościoła. 

• Należymy do Boga i dzięki 

temu jesteśmy wolni i obda-

rzeni godnością. 

• Duch Święty mieszka w nas. 

Jesteśmy świątynią Ducha 

Świętego. 

• Naszym najwyższym prawem 

jest nowe przykazanie wza-

jemnej miłości na wzór 

miłości Chrystusa. 

• Naszym zadaniem jest być 

solą ziemi i światłością 

świata. 

• Naszym przeznaczeniem jest 

Królestwo Boże, które Bóg 

zapoczątkował tu, na ziemi,  

i które będzie powiększać się 

aż do czasu, kiedy On sam 

doprowadzi je do dosko-

nałości. 

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

CZYTAM KATECHIZM (59) 
 

 

 



... ABYM ZOSTAŁ ŚWIĘTYM 
 

 

 

 

 

 

21 stycznia rozpoczynamy no-

wennę przed 111 rocznicą 

śmierci Założyciela Michalitów, 

bł. Ks. Bronisława Markiewicza, 

który duchowych synów i córki 

prosił: „Módlcie się za mnie, 

abym został świętym. Patrząc na 

świętych sami zapalamy się do 

świętości i wiemy, że jest ona 

możliwa i pozostaje w naszym 

zasięgu, mimo wszelkich na-

szych słabości i ułomności”. 

Módlmy się o dar kanonizacji bł. 

Bronisława i łaskę świętości dla 

nas, przez Jego wstawiennictwo.  
 

 

 

 

 

PRZY MICHALICKIM STOLE 
 

Po epide-

mijnej prze-

rwie powra-

camy do tra-

dycji, gdy 

wspólnota parafialna wraz z ks. 

Proboszczem zasiada do stołu, 

by wspominając postać Błogo-

sławionego Ojca Markiewicza – 

założyciela zgromadzeń micha-

lickich ubogacać się Jego du-

chowością, umacniać parafialną 

wspólnotę, a także spożywać 

smaczny żur, podawany uczest-

nikom przez Michalitów. 

Wszystkich Parafian już dzisiaj 

serdecznie zapraszamy do udzia-

łu w tym niezwykłym wydarze-

niu. Spotkanie przy sercu Ojca 

odbędzie się w sobotę 28 stycz-

nia 2023 roku po Mszy św. wie-

czornej w sali teatralnej. 
 

 

 

 

 

SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

 

W jubileuszowej  „Sztafecie 

modlitwy” wspierajmy modlitwą 

w tym tygodniu mieszkańców 

ulicy: 
 

 

 

STAFFA  

I GAŁCZYŃSKIEGO. 
 

 

 

 

 



NIEDZIELA 

INWESTYCYJNA 
 

 

 

 

 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać 

za wszelką pomoc i za złożone 

dzisiaj ofiary. 

Zbieramy fundusze na ołtarz św. 

Michała Archanioła oraz bł. ks. 

Markiewicza.  

W zakładce internetowej naszej 

parafii możemy złożyć ofiarę 

„on-line” na parafialne konto: 

 

NADSAŃSKI  

BANK SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006  

0040 9092 2000 0001 

 

Dziękujemy wszystkim 

Parafianom i dobroczyńcom  

za składane ofiary  

na konto i tacę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA  

W TYM TYGODNIU: 
 

16 STYCZNIA 2023R.  

 PONIEDZIAŁEK OD GODZ. 16.00 
ul. Siedlanowskiego 6  

cały blok oprócz kl. I, III i V 

Siedlanowskiego 8 

cały blok oprócz kl. VII, IX,X 
 

17 STYCZNIA 2023  

 WTOREK OD GODZ. 16.00 
Siedlanowskiego 8  

kl. VII, IX, X 

Siedlanowskiego 10  

oraz uzupełnienia  
 

 

 

ANIOŁOWIE W BIBLII 
 

Pismo Święte pełne jest anielskich 

objawień. Centrum Duchowości 

Michalickiej zaprasza w dniach: 

20 – 22 stycznia do Miejsca Pia-

stowego na rekolekcje pt. „Anio-

łowie w Biblii”, które mają przy-

bliżyć uczestnikom, co Biblia 

mówi o aniołach i pomóc wejść  

w anielską duchowość biblijną. 

Rekolekcje prowadzi Ks. dr hab. 

Wojciech Węgrzyniak wykładow-

ca Pisma Świętego na UPJPII  

w Krakowie, ceniony duszpasterz, 

kaznodzieja i rekolekcjonista. Za-

proszenie jest skierowane do 

wszystkich, którzy chcą się za-

przyjaźnić z aniołami.  

 

 

INTENCJA ZA MIASTO 

 STALOWA WOLA 
 

styczeń:  

Za rodziny, osoby samotne  

i starsze. 

 



 

21 stycznia obchodzimy Dzień 

Babci, a dzień później Dziadka. 

Dziękując naszym Babciom  

i Dziadkomcałujemy z szacun-

kiem ich dłonie, polecamy ich 

opiece świętych Joachima i An-

ny. 

Za Janem Pawłem II prosimy 

„aby wyjednali nam dar mądrej 

miłości do ludzi starszych, aże-

by w naszym społeczeństwie 

każda rodzina i wszyscy jej 

członkowie umieli strzec, obja-

wiać i przekazywać miłość”.  

A dusze naszych Dziadków, któ-

rzy już odeszli do wieczności 

polecamy Miłosierdziu Bożemu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeni alarmują, że do katastro-

fy naszej planety, poza dwutlen-

kiem węgla, doprowadzić ma 

nadmierna emisja gazów wytwa-

rzana przez…  ludzi. Nawet taki 

absurd bywa inspirujący. Prze-

cież niektórzy ludzie „emitują”... 

gaz rozweselający. Oni emanują 

udzielającą się naturalną i zdro-

wą radością. Inni gaz łzawiący, 

ale przeważnie narzucają nam 

swój łzawy obraz świata. Do-

brze być blisko tych, którzy emi-

tują czysty tlen, dający wy-

tchnienie i trzeźwe myślenie, ale 

bezwzględnie należy unikać 

tych, którzy są jak – czad. Oni 

niewyczuwalnie i podstępnie nas 

zatruwają.  

Uczeni mogą mówić swoje, ale 

globalne ocieplenie przydałoby 

się wszystkim ludzkim sercom. 

  (p-Q) 
 

 

GLOBALNA EMISJA 
 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 

 

 


