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Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej 
 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. 
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło 
wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». 
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy 
jeszcze nie nadeszła godzina moja?» 
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie». 
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 
Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. 
Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 
weselnemu». Ci więc zanieśli. 
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie 
wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – 
przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia 
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre 
wino aż do tej pory». 
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją 
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 
 

ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE 
 

W Kanie nastąpiła epifania, czyli objawienie chwały, bóstwa Jezusa. Dzięki niej 

uczniowie uwierzyli i zaufali. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój 

Syn. Są to jedyne słowa skierowane przez Maryję do ludzi w całym Nowym 

Testamencie. Maryja nie mówi nic od siebie. Ona tylko kieruje nasz wzrok na 

Jezusa. Nasze życie często przypomina skostniałe stągwie. Przemiana duchowa 

wymaga ludzkiej codziennej cierpliwej pracy, ale także cudownej mocy Jezusa. 

By życie nabrało smaku dobrego wina potrzeba współpracy z Bogiem.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry. 

W czasie tradycyjnej kolędy – 

wizyty duszpasterskiej zbieramy 

się w kościele parafialnym, aby 

dziękować Panu Bogu za łaski 

otrzymane w minionym roku  

i z głęboką wiarą prosić Pana  

o Jego błogosławieństwo na nowy 

rok 2022. Jest to także okazja do 

spotkania się z duszpasterzami, 

sąsiadami i szerszą wspólnotą 

wierzących i praktykujących 

katolików.  

Spotykamy się na modlitwie, 

adoracji, Mszy św. i błogo-

sławieństwie w kościele – jako 

budynku świątyni parafialnej ale  

i także w Kościele jako wspólnocie 

ludzi ochrzczonych i  wierzących. 

Jednym z poruszanych tematów 

jest oczywiście dobro duchowe 

parafian, życie sakramentalne  

i poczynania duszpasterskie. Nie 

brakuje jednak tematu PANDEMII 

– wszak, właśnie pandemia 

„uniemożliwiła” na spotkania, 

modlitwy oraz błogosławieństwa 

w domach i mieszkaniach 

rodzinnych.  

W kontekście wiary w Boga 

Wszechmogącego i tego co dzieje 

się wokół nas poddaję osobistej 

refleksji tekst napisany w roku 

1942 przez C.S. Lewisa ("Listy 

starego diabła do młodego''):  

"Jeden młody diabeł zapytał 

starego : Jak ci się udało 

zaprowadzić do piekła aż tyle 

dusz? Stary diabeł odpowiedział : 

Wzbudziłem w nich strach! 

Odpowiedział młody: Super 

robota! A czego się bali? Wojen? 

Głodu? Odpowiedział stary: Nie, 

bali się choroby!  Na to młody : czy 

to znaczy, że nie zachorowali? Nie 

umarli? Nie było dla nich ratunku? 

Stary odpowiedział: ależ nie,... 

zachorowali, umarli, a ratunek był. 

Młody diabeł zdziwiony 

odpowiedział: to w takim razie nie 

rozumiem??? Stary odpowiedział: 

Wiesz oni wierzyli, że jedyną 

rzeczą, którą muszą zatrzymać 

każdym kosztem przy sobie jest ich 

życie. Przestali się przytulać, witać 

ze sobą. Oddalili się od siebie. 

Zrezygnowali ze wszystkich 

kontaktów społecznych i z 

wszystkiego co było ludzkie! 

Później skończyły im się 

pieniądze, stracili pracę, ale to był 

ich wybór, bo bali się o swoje 

życie, dlatego zrezygnowali  

z pracy nie mając nawet chleba. 

Wierzyli ślepo we wszystko, to co 

słyszeli i czytali w gazetach. 

Zrezygnowali z wolności, nie 

wychodzili z własnych domów 

dosłownie nigdzie. Przestali 

odwiedzać rodzinę i przyjaciół. 

Świat zamienił się w taki obóz 

koncentracyjny bez przymuszania 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



ich do niewoli. Zaakceptowali 

wszystko!!!  

Tylko dlatego, by przeżyć chociaż 

jeszcze jeden mizerny dzień....  

I tak żyjąc, umierali każdego 

dnia!!! I właśnie w taki oto sposób 

było mi bardzo łatwo zabrać ich 

mizerne dusze do piekła ..... 

-  „Jezus Chrystus jest naszym 

Panem i Zbawicielem. Niech On 

będzie uwielbiony.  

W czas kolędowania i wspólnej 

modlitwy wołajmy razem JEZU 

UFAM TOBIE.  

Niech nasz kościół parafialny  

i Kościół Powszechny wypełni się 

wiernymi Chrystusowi 

parafianami. 

Wasz Proboszcz 
 

 

 

 

 

 

NAPEŁNIJCIE  

STĄGWIE WODĄ 
 

 

Dlaczego 

Jezus kazał 

nosić wodę 

sługom? 

Przecież mógł 

bez wody 

napełnić stągwie winem. Cud 

przemiany wody w wino, 

symbolizuje wewnętrzną prze-

mianę człowieka. Wymaga 

ludzkiej pracy, ale i cudownej 

mocy Jezusa.  

Aby nasze życie miało smak 

dobrego wina, konieczny jest 

wytrwały i cierpliwy wysiłek. 

Przecież człowiek, sam nie potrafi 

wody przemienić w wino. By 

ludzka praca stała się winem, 

potrzebna jest głęboka wiara  

i pełne zaufanie w moc Jezusa.  
 

 

 

 

 
BÓJ NADLUDZKI 

 
Jeszcze nigdy 
moce piekielne 
nie występowały 
z taką zacie-
kłością, zuchwa-
lstwem i przebi-

egłością przeciw Panu Bogu  
i Jego Kościołowi, jak właśnie 
obecnie. Złość tych potęg 
wrogich dosięgła takiej miary, że 
walka przez nie toczona nosi na 
sobie wyraźne znamiona boju 
nadludzkiego. Tajne towa-
rzystwa opasały całą kulę 
ziemską i wcisnęły się na 
najwyższe i najbardziej 
wpływowe stanowiska, aby 
wywrócić ołtarze i trony. 
Wypada zatem zwrócić się ze 
szczególnym nabożeństwem do 
św. Michała Archanioła, wodza 
wojsk  niebieskich i pogromcę 
złych duchów. 

 

 



POSŁANI 

W POKOJU CHRYSTUSA (6) 
 

Bez uczestnictwa  

w Eucharystii — i to 

pełnego, czyli z 

przyjęciem Komunii 

św. — nie można 

mówić o żywej 

relacji z Chrystusem, 

a tym samym  

o rozwoju życia duchowego. Jeśli 

nie przystępujemy do „stołu 

Pańskiego”, stawiamy siebie  

w kategorii biernych widzów 

wspaniałej uczty, którzy nie robią 

tego, co w takiej sytuacji jest jak 

najbardziej naturalne, wręcz 

najważniejsze — nie jedzą,  

a jedynie się przyglądają. Gdy Pan 

Jezus daje nam do spożywania 

swoje Ciało, gwarantujące 

nieśmiertelność, pozwólmy Mu 

przerwać stan grzechu ciężkiego, 

w którym tkwimy, a który oddziela 

nas od Niego, i skorzystajmy  

z sakramentu pojednania.  
 

 

 

Na dnie upadku rodzi się łaska 

głębokiego zawierzenia Jezusowi 

przez Maryję. Z dołu zagłady 

wydobywa się z głębi serca  

i duszy krzyk zawierzenia 

Opatrzności Boga. Dno upadku i 

dół zagłady. Staliniści trzymający 

naród w śmiertelnym uścisku  

i prowokujący do beznadziejnego 

powstania. Bolszewicy u wrót 

Warszawy. Prusacy gotowi 

zdobyć Warszawę i zniewolić 

naród. Szwedzi okupujący  

i niszczący Rzeczpospolitą. 

Protestanci rozjeżdżający zgodę 

narodów Rzeczypospolitej. 

Upadłe Królestwo, nie istniejące 

od ponad 180 lat. Opatrzność 

Boga przez Maryję ratuje naród  

i Rzeczpospolitą z dna upadku  

i dołu zagłady. Śluby 

Jasnogórskie Narodu Polskiego. 

Matka Boża Łaskawa w Cudzie 

nad Wisłą. Maryja Różańcowa  

w Gietrzwałdzie. Maryja Królowa 

Polski w ślubach lwowskich. 

Maryja Różańcowa i Jasnogórska. 

Maryja Wiślicka, Łokietkowa  

i Uśmiechnięta. Maryjo Królowo 

Polski i Matko ratuj nas. Maryjo 

Matko zawierzenia prowadź do 

Jezusa. Jezu ufamy Tobie.  
 

BK         
 

 

 
 

INTENCJA MODLITWY ZA 

MIASTO STALOWA WOLA 
 
 
 
 
 

styczeń:  Za rodziny, osoby 
samotne i starsze 

 

 

NA DNIE 
 

 



MINĄŁ ROK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mija rok, gdy 17 stycznia 2021 r. 

nastąpiło uroczyste wprowadzenie 

relikwii św. Rity do naszego 

kościoła. 

Wtedy to augustianin ks. Beniamin 

Kuczała przybliżył nam niezwykłą 

postać tej świętej.  

 

Święta Rito,  
Patronko spraw trudnych,  
Orędowniczko  
w sytuacjach beznadziejnych,  
cudna gwiazdo świętego 
Kościoła naszego,  
zwierciadło cierpliwości, 
pogromicielko szatanów,  
lekarko chorych,  
pociecho strapionych,  
wzorze prawdziwej świętości,  
ukochana Oblubienico 
Chrystusa Pana  
naznaczona cierniem  
z korony Ukrzyżowanego.  
Z głębi serca czczę Ciebie  
i błagam módl się za mną,  
o uległość woli Bożej  
we wszystkich 
przeciwnościach mojego życia.  

22 dnia każdego miesiąca, po Mszy 

św. Wieczornej, w naszym 

kościele odprawiamy nabożeństwo 

do św. Rity wraz poświęceniem róż 

i błogosławieństwem relikwiami 

Świętej.  
 

 

 

 

 

 

KOLĘDA 2022 
 

Zapraszamy parafian do naszego 

kościoła na nabożeństwo 

kolędowe, błogosławieństwo Naj-

świętszym Sakramentem, Mszę 

św. i spotkanie duszpasterskie. 

Niech będzie to czas spotkania  

z Bogiem, duszpasterzami i ze 

sobą wzajemnie. 

Na kolędowe spotkania o 17.00 

zapraszamy Parafian z ulicy: 
 

17 STYCZNIA – PONIEDZIAŁEK 
ul. Popiełuszki cała ulica 

 

18 STYCZNIA – WTOREK 
Ofiar Katynia bloki i domki 

 

19 STYCZNIA – ŚRODA 
ul. Metalowców  

i Żeromskiego bl. od 1 do 7 
 

20 STYCZNIA – CZWARTEK 
ul. Żeromskiego bl. 8  

i Orzeszkowej bloki i domki 
 

21 STYCZNIA – PIĄTEK 
ul. Tuwima, Gałczyńskiego, 

Staffa, Asnyka,  

Słowackiego i Sienkiewicza 
 

 



 

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 
 

22 STYCZNIA 
św. Wincenty,  

diakon i męczennik 
św. Wincenty Pallotti, 

prezbiter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie znaczenie 

ma Misterium 

Paschalne 

Jezusa? 

 

 

Misterium Paschalne Jezusa, 

które obejmuje Jego mękę, 

śmierć, zmartwychwstanie  

i uwielbienie, znajduje się  

w centrum wiary chrześcijańskiej, 

ponieważ zbawczy zamysł Boga 

wypełnił się raz na zawsze przez 

odkupieńczą śmierć Jego Syna 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 

ZE STARYCH  

KALENDARZY 
 

 

Jaka pogoda  
w Świętego Marcela 

będzie pogodna  
Wielka Niedziela.  

(16.01) 
 

Gdy na Małgorzaty mróz, 
jeszcze długo  

nie pojedzie wóz.  
(18.01) 

 

 
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (20) 
 

 

 



Jezusa Chrystusa. Przez śmierć  

i zmartwychwstanie Jezus zbawił 

ludzkość. Jego całkowite 

posłuszeństwo woli Ojca zniosło 

skutki nieposłuszeństwa Adama. 

Adam sprzeciwił się Bogu i w ten 

sposób grzech i śmierć przyszły 

na świat. Jezus, posłuszny aż do 

śmierci, gładzi skutki grzechu, 

łamie jego władzę i zwycięża 

śmierć. 

Kościół w ślad za Apostołami 

naucza, że Chrystus umarł za 

wszystkich ludzi bez wyjątku: Nie 

ma, nie było i nie będzie żadnego 

człowieka, za którego nie 

cierpiałby Jezus (Synod  

w Quierzy, rok 853). 

Jezus głosił ludziom zbawienie,  

a ludzie Go odrzucili. Zatwa-

rdziałość ich serc nie mogła 

jednak udaremnić Bożego planu. 

W ten sposób śmierć Jezusa stała 

się zbawieniem dla wszystkich. 

Jezus nie musiał umrzeć jako 

"kozioł ofiarny", skazany przez 

okrutnego sędziego. Jego śmierć 

jest raczej ostatecznym znakiem 

miłości Boga do ludzi. Syn Boży 

zjednoczył się również z tymi, 

którzy są odrzuceni i opuszczeni. 

Kiedy nosisz na szyi krzyżyk, 

pomyśl nieraz, że jest to pewien 

gest, słowo Boga skierowane do 

nas. Brzmi ono: "kocham cię". 
   

 

(ks. Dariusz Kielar) 

 

– Zdrowaś 

Maryjo dobrze 

odmawiane, 

czyli uważnie,  

z nabożeństwem 

i pokorą, jest 

według świadectwa świętych 

nieprzyjacielem szatana, którego 

zmusza do ucieczki, jest młotem, 

który go miażdży, jest uświę-

ceniem duszy, radością aniołów,  

śpiewem wybranych, pieśnią 

Nowego Testamentu, radością 

Maryi i chwałą Trójcy 

Przenajświętszej – to słowa 

świętego Ludwika Marii Grignion 

de Montfort z Traktatu  

o prawdziwym nabożeństwie do 

Najświętszej Maryi Panny. 

Każde Zdrowaś Maryjo odma-

wiane sercem jest terapią dla serca 

i duszy, dla uczuć, pamięci  

i całej tożsamości. Pozdrowienie 

Anielskie jest przesłaniem Boga 

wypowiedzianym przez Archa-

nioła Gabriela, na które Maryja 

odpowiada – tak!  

Każde Zdrowaś Maryjo, wypo-

wiadane uważnie jest mówieniem 

Bogu – tak!  

Każde Zdrowaś Maryjo jest zgodą 

na Miłosierną Miłość Boga. 

Codzienna, zwykła zgoda na 

ZDROWAŚ MARYJO  

DOBRZE ODMAWIANE 
 

 



Miłość Boga jest najgłębszym 

sensem modlitwy, prowadzącym 

do uzdrowienia serca i duszy.  

Każde Zdrowaś Maryjo jest 

uwielbieniem Trójcy Przena-

jświętszej. Maryja jest w sercu 

Trójcy Przenajświętszej, a codzie-

nne i wytrwałe powtarzanie 

Pozdrowienia Anielskiego może 

stać się drogą do życia  

w zjednoczeniu z Bogiem.  

BK          
 

 

 

 

 

 

NOWENNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

W piątek 21 stycznia 

rozpoczynamy dziewięcio-

dniowe nabożeństwo przed 

kolejną - 110 rocznicą śmierci 

Założyciela Michalitów, bł. Ks. 

Bronisława Markiewicza, który 

zachęcał swoich duchowych 

synów i córki: „Módlcie się za 

mnie, abym został świętym, gdyż 

tych potrzeba wszędzie,  

a zwłaszcza Polakom”.  
 

NIEDZIELA  

INWESTYCYJNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać 

za wszelką pomoc i za złożone 

dzisiaj ofiary. 

Zebrane fundusze przeznaczymy 

na ułożenie kostki wokół 

kościoła.  

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 Para-

fianom i dobroczyńcom za 

składane ofiary na konto i tacę. 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

 

 


