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(do użytku wewnętrznego) 
 

  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Wytrwałość w modlitwie 
 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze po-
winni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który 
Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. 
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego  
z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas 
nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani  
z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, 
wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała 
mnie”». 
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, 
czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wo-
łają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że 
prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę 
na ziemi, gdy przyjdzie?» 
 

 

 

NIESKOŃCZONA WYTRWAŁOŚĆ MODLITWY 
 
W dzisiejszej Ewangelii widzimy ubogą i bezbronną wdowę i cynicz-
nego sędziego. Bronią kobiety jest upór i cierpliwość. Kto potrafi cze-
kać i nalegać jak ona, zostanie wysłuchany, choćby z tego względu, by 
się już nie naprzykrzał i nie zawracał głowy. Przypowieść Pana Jezusa 
ukazuje tajemniczą siłę modlitwy. Nawet jeśli wyczerpiemy wszystkie 
możliwości, pozostaje wytrwałość modlitwy. Tajemnica wiary jest 
ukryta w nieskończonej cierpliwości.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry 

Odmawiamy w miesiącu paź-

dzierniku różaniec w naszej 

wspólnocie parafialnej z doro-

słymi i z dziećmi. Czynimy to 

chętnie i z wiarą, że zostaniemy 

wysłuchani. Błagamy Boga o po-

kój na świecie, o nawrócenie 

świata i za nas samych. Zadajmy 

sobie jednak pytanie: dlaczego ró-

żaniec? Jaką się ma w sobie ta mo-

dlitwa? 

Różaniec od początku stał się mo-

dlitwą, która została zaaprobo-

wana, ale przede wszystkim umi-

łowana w Kościele. Widzimy to  

w życiu i historii świętych,  

a szczególnie założycieli zako-

nów czy zgromadzeń zakonnych, 

ale też w życiu prostych i zwy-

czajnych ludzi. Do odmawiania 

różańca nawoływała sama Maryja 

podczas wielu swoich objawień  

i dała obietnicę, że kto będzie się 

modlił w taki sposób, będzie oca-

lony i ocali świat od nieszczęść 

spowodowanych przez grzech. 

Święty proboszcz Jan Maria Vian-

ney mawiał, że jedno „Zdrowaś 

Maryjo” wypowiedziane dobrze  

i z wiarą, potrząsa całym pie-

kłem. Warto pomyśleć, co się tam 

dzieje, gdy odmawiamy cały róża-

niec, gdy modli się nim całe grono 

ludzi, czy też gdy modli się tymi 

słowami cały Kościół.  Wielu 

świętych mawiało, że różaniec 

niszczy każde dzieło szatana. 

Święty Ludwik Grignion de 

Montfort zaleca w całkowitym za-

wierzeniu siebie Jezusowi przez 

ręce Maryi, codzienną wytrwałą 

modlitwę różańcową. Słowa mo-

dlitwy „pozdrowienia aniel-

skiego„ wciąż sprawiają, że zmu-

szamy diabła do ucieczki: te 

słowa są młotem, które go miaż-

dży, uświęceniem duszy, radością 

aniołów i śpiewem wybranych. 

Pięknie to ujął również św. Fran-

ciszek z Asyżu: Gdy wymawiam 

„Zdrowaś Maryjo” wtedy uśmie-

cha się do mnie całe niebo, cieszą 

się aniołowie, ziemia się weseli  

i drżą szatani. Jednym z ważnych 

momentów w historii świata czy 

Kościoła jest bitwa morska pod 

Lepanto w 1571 roku, która oka-

zała się zwycięska – jak wierzono 

dzięki mocy modlitwy różańco-

wej. Intencją tej modlitwy była 

obrona chrześcijaństwa, a w tym 

Kościoła. Nie była wymierzona 

przeciwko człowiekowi, ale prze-

ciwko temu, co zagraża człowie-

czeństwu – przeciwko wrogości 

zrodzonej przez grzech.  

W naszym, zabieganym świecie,  

w zapracowanej codzienności, 

kiedy to brakuje nam czasu na 

spotkanie, rozmowę i dialog  

w małżeństwie, rodzinie czy  

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



w sąsiedztwie, różaniec uczy nas 

nie tylko mówienia ale i słuchania 

– cierpliwego, ze zrozumieniem 

całego życia człowieka od poczę-

cia do śmierci przez ciąg radości, 

trudów, cierpienia, śmierci aż do 

przyszłego zmartwychwstania.  

W modlitwie różańcowej wypra-

szamy łaski u Boga ale także 

uczymy się czynnej miłości bliź-

niego. Dlatego różaniec jest taki 

ważny. Bardzo ważny.  

Wasz Proboszcz  

 
 

 

 

 

MODLITWA 
 

Modlitwa, którą 

zanosimy do 

Boga, zadaje Mu 

niejako pewien 

gwałt i zmusza Go 

do udzielenia nam 

tego, o co pro-

simy; ale jest to gwałt bardzo Mu 

miły, którego On wielce pożąda. 

Chce bowiem udzielić nam wię-

cej swych darów, niż my ich pra-

gniemy. Modlitwa! W słodkim 

Sercu Jezusa nadzieja i otucha 

moja. Wielka Jego moc i potęga 

oraz dobroć nieskończona! On 

niby śpi, ale zaraz przy mnie,  

i wie o wszystkim, aby na pierw-

sze zawołanie być mi ku pomocy. 

XXII DZIEŃ PAPIESKI 
 

 

 

 

 

 

Dzisiaj obchodzimy XXII Dzień 

Papieski pod hasłem „Blask 

Prawdy – Veritatis Splendor”. 

Przed kościołem zbierane są 

ofiary na Fundację „Dzieło No-

wego Tysiąclecia”, które wspiera 

program stypendialny dla zdolnej 

i niezamożnej młodzieży z ma-

łych miejscowości. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłości bez krzyża 
nie znajdziecie, 

a krzyża bez Miłości 
nie uniesiecie. 

 
(św. Jan Paweł II) 

 
 
 

W KATOLICKIM  
KALENDARZU 

 

Od świętej Urszuli 
chłop się kożuchem otuli.  

 

(21.10) 
 

 
 



 

 

17 PAŹDZIERNIKA 
św. Ignacy Antiocheński, 

biskup i męczennik 
 

18 PAŹDZIERNIKA 
św. Łukasz,  
Ewangelista 

 

19 PAŹDZIERNIKA 
św. Jan de Brebeuf,  

Izaak Jogues, 
prezbiterzy,  

oraz Towarzysze  
męczennicy 

św. Paweł od Krzyża,  
prezbiter 

bł. Jerzy Popiełuszko, 
prezbiter i męczennik 

 

20 PAŹDZIERNIKA 
św. Jan Kanty,  

prezbiter 
 

21 PAŹDZIERNIKA 
św. Urszula,  

dziewica i męczennica 
bł. Jakub Strzemię,  

biskup 
 

22 PAŹDZIERNIKA 
św. Donat,  
biskup 

bazylika katedralna  
w Sandomierzu 

 

 

 

 

CO TO JEST ODPUST? 
 

Odpust jest to da-

rowanie przed Bo-

giem kary docze-

snej za grzechy, 

zgładzone już co 

do winy. 
 

Angielski biskup Jonas Wheeler 

tak zwykł wyjaśniać naukę o od-

pustach: pewien chłopiec stłukł 

cegłą szybę w drzwiach na we-

randę. Nic dziwnego, że ojciec 

rozgniewał się. Kiedy syn prze-

prosił, ojciec mu przebaczył. 

Znów zapanowały przyjaźń  

i zgoda. Lecz ojciec dodał: „Aby 

naprawić szkodę, co tydzień bę-

dziesz oddawał  ze swojego kie-

szonkowego 10 pensów, aż ku-

pimy nową szybę”. Zawarto 

umowę. A kiedy chłopiec wpłacił 

pierwszą ratę, wówczas ojciec 

sięgnął do kieszeni i powiedział: 

„Cieszę się, że się starasz. Masz 

tu dodatkowe 20 pensów, żebyś 

mógł szybciej spłacić swój dług”. 

Odpust wiąże się właśnie z „dłu-

giem”, który pozostaje po szko-

dach wyrządzonych przez nasze 

grzechy. Podobnie jak chłopiec  

z opowiadania, możemy zwrócić 

się do krewnych o pomoc. 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (48) 

) 
 

 

 



Możemy sięgnąć do skarbca, któ-

rym są Jezus i święci. Kiedy 

otrzymujemy odpust, możemy 

zadośćuczynić za nasze grzechy, 

korzystając z zasług Chrystusa  

i Jego świętych.  
 

 

Oddaj swoje uczucia Jezusowi. 

To początek drogi codziennego 

zawierzenia Jezusowi przez Ma-

ryję.  

Trzeba oddawać codziennie Jezu-

sowi wszystkie uczucia. Szcze-

gólnie uczucia niekochane i czę-

sto wypierane ze świadomości  

i pamięci: lęk i wstyd, złość  

i gniew, smutek i zniechęcenie. 

Wszystkie uczucia są świadec-

twem pełni życia i trudu codzien-

nego życia. Dźwigane samotnie 

mogą stawać się brzemieniem 

trudnym do uniesienia. Dlatego 

trzeba codziennie oddawać Jezu-

sowi wszystkie trudne uczucia. 

Trzeba oddawać Jezusowi całą 

codzienną radość życia, składać 

wszystko co przeżywamy w Sercu 

Jezusa i Sercu Maryi.  Codzienne 

oddawanie wszystkich uczuć Je-

zusowi przez Maryję jest począt-

kiem drogi zawierzenia. Potem 

przychodzi czas na codzienne od-

dawanie Jezusowi swojej pamięci, 

woli i rozumu. BK 

NASZ KOŚCIÓŁ 
 

 

 

 

 

POCZĄTKI BUDOWY (2) 
 

Wkrótce na oczyszczony plac 

wjechały maszyny budowlane, 

wypożyczone przez Hutę. Wtedy 

już licznie pracowali na budowie 

parafianie. Przychodzili, kiedy 

tylko mogli; po pracy lub przed 

pracą. W ciągu 75 dni powstała 

kaplica z segmentów drewnia-

nych. Pierwszą mszę odprawiono 

w niej 25 sierpnia 1981 r.  Jedno-

cześnie nadal trwały prace przy 

budowie kościoła: gaszenie palo-

nego wapna, składowanie cegły  

i magazynowanie cementu.  

W ciągu dwóch dni – 19 i 20 

stycznia 1982 r. rozładowaliśmy 

106 tysięcy sztuk cegły i zaczęli-

śmy przygotowywać deski i belki 

stropowe. Razem z dwoma pra-

cownikami tartaku w Racławi-

cach przywiozłem drewno. 16 

czerwca 1982 r. rozpoczęto wy-

kopy pod fundamenty kościoła  

i przygotowanie blatów pod sza-

lunki. Prace nadzorował mój są-

siad z ulicy Tuwima – Józef 

Komsa. (c.d.n.)  

Adam Wójcik 

 

ODDAJ SWOJE UCZUCIA 

) 
 

 

 



SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

W roku jubileuszu 35 lecia kon-

sekracji naszego kościoła, zachę-

camy Parafian do aktywnego 

włączenia się w „SZTAFETĘ MO-

DLITWY”. W tym tygodniu 

wspierajmy modlitwą mieszkań-

ców ulicy ks. Popiełuszki bl. 30  

i 31. 
 

 

 

 

PAMIĘTAMY 
 

21 października 

mija pierwsza 

rocznica śmierci 

długoletniego 

duszpasterza na-

szej parafii, ka-

znodziei i spo-

wiednika  śp. ks. Władysława 

Skowrona - michality.  

Pamięć o Zmarłym kapłanie 

okażmy w naszych modlitwach  

i w obecności przy Jego grobie na 

naszym cmentarzu.  
 

„Dobry Jezu, a nasz Panie – 

daj Mu wieczne spoczywanie”. 

PARAFIALNY RÓŻANIEC 

2022 

 

 

 

 

 
W tym tygodniu Różaniec pro-

wadzą: 
 

17 PAŹDZIERNIKA  
PONIEDZIAŁEK 

Rada Parafialna 
 

18 PAŹDZIERNIKA  
WTOREK 

Róże Różańcowe  

I, II, III, IV i V 
 

19 PAŹDZIERNIKA   
ŚRODA 

Róże Różańcowe  

VI, VII, VIII, IX i X 
 

20 PAŹDZIERNIKA  
CZWARTEK 

Róże Różańcowe  

XI, XII, XIII, XIV i XV 
 

21 PAŹDZIERNIKA  
PIĄTEK 

Róże Różańcowe  

XVI, XVII, XVIII, XIX 
 

22 PAŹDZIERNIKA  
SOBOTA 

Apostolstwo Dobrej Śmierci 
 

23 PAŹDZIERNIKA  
 

NIEDZIELA 
wszyscy wierni 

 

 

 



KRÓTKA HISTORIA  

RÓŻAŃCA 
 

 

 

 

 

 

 

Około r. 1350 ukształtowało się 

„Zdrowaś Maryjo” w takiej po-

staci, w jakiej znamy je dzisiaj. 

Stało się to dzięki zakonowi kar-

tuzów, który połączył pozdro-

wienie Archanioła Gabriela  

z pozdrowieniem św. Elżbiety 

oraz dodał „teraz i w godzinę 

śmierci naszej. Amen”. Około 

połowy XIV wieku Enrico Kal-

kar, kartuz z Kolonii, wprowa-

dził Ojcze nasz przed każdą 

dziesiątką „Zdrowaś Maryjo”. 

Ten sposób odmawiania różańca 

szybko rozpowszechnił się  

w całej Europie. Bł. Alan de la 

Roche – dominikanin, ograni-

czył modlitwę różańcową do 

piętnastu tajemnic podzielonych 

na radosne, bolesne i chwalebne 

i dopiero Jan Paweł II, wielki 

apostoł modlitwy różańcowej,  

w liście apostolskim Rosarium 

Virginis Mariae wprowadził ta-

jemnice światła streszczające 

publiczne życie Jezusa.  

BAZYLIKA KATEDRALNA 

W SANDOMIERZU 
 

 

Pierwsza, romańska świątynia 

maryjna w Sandomierzu po-

wstała ok. 1120 r. z inicjatywy  

i fundacji Bolesława Krzywous-

tego. Diecezję sandomierską 

utworzył w 1818 r. Pius VII. Li-

czyła ona wówczas ok. 370 tys. 

ludności. Pochodził stąd m.in. 

św. Andrzej Bobola, patron Pol-

ski, bł. Wincenty Kadłubek, bł. 

Czesław, bł. Sadok i Towarzysze 

i inni. Ordynariuszem diecezji 

jest bp Krzysztof Nitkiewicz. Na 

terenie diecezji mieszka ok. 680 

tys. osób. Pracuje tu ok. 620 ka-

płanów diecezjalnych i ok. 70 za-

konnych w 242 parafiach podzie-

lonych na 24 dekanaty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

INTENCJA ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

 

PAŹDZIERNIK: 
Za wychowawców, uczniów, 

studentów, szkoły i uczelnie. 

 
 



Izabela Zubko 
 

ANIOŁ POŁUDNIA 
 

Zasłuchana w bicie 
kościelnych dzwonów 

znakiem krzyża 
i Zdrowaś Maryjo  

pozdrawiam Bożą Matkę 
by razem z Tobą 
zawierzyć w Jej 

moc błogosławieństwa 
na wszystkie lata 

podróży po bezdrożach 
ziemskiego losu 

 

 

 

NIEDZIELA INWESTYCYJNA 
 

Składamy ser-

deczne Bóg za-

płać za wszelką 

pomoc i za zło-

żone dzisiaj 

ofiary. 

W zakładce internetowej naszej pa-

rafii możemy złożyć ofiarę „on-

line” na parafialne konto: 

NADSAŃSKI BANK  

SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 

0040 9092 2000 0001 

Dziękujemy wszystkim Parafia-

nom i dobroczyńcom za składane 

ofiary na konto i tacę. 

NOWE ŻYCIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa AA „Nowe Życie”  

w Stalowej Woli  

zaprasza na mitingi otwarte  

w każdą środę o godzinie 18.00 

w sali Domu Duszpasterskiego 

Michalitów  

przy ul. Ofiar Katynia 57.   

(1 piętro) 
 

 

 

 

OD REDAKCJI 
 

Laureatów konkursu jubileuszo-

wego w kategorii uczestników 

dorosłych: Panią Stanisławę – 

parafiankę i Pana Adama Wój-

cika prosimy o kontakt z Księ-

dzem Proboszczem. Zwycięz-

com gratulujemy, a przyznane 

nagrody czekają na ich odebra-

nie.  

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 parafia.sw@gmail.com;  

 


