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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie 
 

Jezus powiedział do uczniów: 
«Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie 
wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wiel-
kiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą ma-
moną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro po-
wierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się 
wierni, to któż wam da wasze? 
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego bę-
dzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzy-
mał, a tym wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!» 
 

 

NIE MOŻECIE SŁUŻYĆ BOGU I MAMONIE 
 
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uczy nas właściwego wykorzysta-
nia dóbr, które posiadamy. Bogactwo tego świata nie jest celem, ale 
środkiem do osiągnięcia celu do zbawienia.  
Człowiek jest stworzony do szczęścia z Bogiem – nie może więc na 
tym świecie przed perspektywą Bożej miłości umieścić jakąś mar-
ność: „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!” – mówi Pan.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie  

W najbliższych dniach w Para-

fii bardzo ważne dni – przygotowa-

nia zewnętrzne i wewnętrzne do 35 

rocznicy konsekracji naszej świątyni. 

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej 

stał się stałym, bardzo ważnym 

obiektem kultu religijnego w Stalo-

wej Woli. Dla wielu ludzi kojarzy się 

z cmentarzem i uroczystościami po-

grzebowymi. Niemniej jednak 

spójrzmy na nasz DOM BOŻY jak na 

bramę do nieba. Tę bramę do nieba 

Biskup konsekrował czyli uroczy-

ście poświęcił mury i ołtarz. Konse-

kracja kościoła zalicza się do najważ-

niejszych aktów liturgicznych. Miej-

sce bowiem, gdzie gromadzi się 

wspólnota parafialna, aby: 

- słuchać Słowa Bożego,  

- zanosić modlitwy błagalne,  

- wielbić Boga,  

- sprawować sakramenty 

- i adorować przechowywany Naj-

świętszy Sakrament Eucharystii,    

Konsekracja jest to Boża pie-

częć, która potwierdza na zawsze 

wobec wszystkich, że jest to miejsce, 

które Pan Bóg szczególnie wybrał 

jako:  

- miejsce gdzie nieba spotyka się  

z ziemią 

- miejsce przebaczenia i odpuszcze-

nia win  

- miejsce gdzie odkrywamy godność 

człowieka, który wyszedł od Boga  

i do Niego wraca. 

- miejsce wolność, możliwość wy-

boru i zdolność do miłości Boga, 

bliźniego i siebie samego.  

W obrzędzie konsekracji wystę-

puje wiele symboli o głębokim zna-

czeniu. Na początku Biskup Konse-

krator święci wodę, ściany kościoła, 

ołtarz i wiernych. W tym akcie na-

wiązuje się do chrztu, który czyni  

z nas świątynię Ducha Świętego. Po 

Liturgii Słowa następuje namaszcze-

nie olejem ołtarza i ścian kościoła. 

Olej święci się w Wielki Czwartek  

w katedrze, matce wszystkich ko-

ściołów. Namaszczenie nawiązuje do 

tradycji Starego Testamentu, na-

maszczania proroków i królów. Sam 

Pan Jezus został namaszczony, aby 

odkupić ludzkość. 

Ołtarz namaszcza się, aby służył do 

sprawowania Najświętszej Ofiary.  

Namaszcza się ściany kościoła, bo 

ma być tylko Bogu oddany i Jemu 

służyć jako Jego dom. Podczas wi-

dzialnego namaszczenia olejem do-

konuje się namaszczenie niewi-

dzialne Duchem Świętym.  

Po namaszczeniu ołtarza i ścian ko-

ścioła następuje ich okadzenie, oka-

dza się również wiernych. Czynności 

te symbolizują, że odtąd modlitwa, 

jak woń kadzidła, wznosi się do 

Boga.  

Świątynia ma być wypełniona modli-

twą ludzi, którzy tu przychodzą. Pło-

nąca zaś wieczna lampka oznacza Je-

zusa Chrystusa - Światłość świata. 

Nasza świątynia na skraju mia-

sta, w miejscu gdzie wieczność łączy 

się z doczesnością, niech wypełniona 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



zostanie po brzegi modlitwą zano-

szoną z wiarą, sakramentami na 

uwielbienie Boga, uświęcenie wła-

sne i dla dobra bliźniego. Nasz Ko-

ściół bez Ciebie stanie pustą halą  

z cegły i betonu… z Tobą będzie 

świątynią chwały Bożej i Twojej 

osobistej świętości we wspólnocie 

Ludu Bożego.  

Wasz Proboszcz.  

 
 

 

BÓG POKORNYM  
DAJE ŁASKI 

 

Pokora poskramia  
naszego ducha,  

aby zbytnio nie polegał  
na własnych siłach  

i nie wynosił się  
zbytnio ponad siebie,  
ale przeświadczony  

o własnej słabości i skłonności 
do grzechu,  

wszelkie dobro przypisywał 
Panu Bogu.  
Dopiero tak  

usposobionemu człowiekowi 
Pan Bóg daje łaski  

i dokonuje przez niego  
wielkich rzeczy,  

a "moc Chrystusowa"  
objawia się w nim  
w całym blasku. 

 
KS. BRONISŁAW MARKIEWICZ 

 

 

 

19 WRZEŚNIA 
św. January, 

biskup i męczennik 
 

 

20 WRZEŚNIA 
św. Andrzej Kim Taegon, 

prezbiter, 
 

św. Paweł Chong Hasang 
i Towarzysze 

 

21 WRZEŚNIA 
św. Mateusz, 

Apostoł i Ewangelista 
 

22 WRZEŚNIA 
św. Maurycy, 
męczennik 

 

23 WRZEŚNIA 
św. o. Pio 

z Pietrelciny, 
prezbiter 

 

bł. Bernardyna 
Maria Jabłońska, 

zakonnica 
 

24 WRZEŚNIA 
św. Gerard, 

biskup i męczennik 
 

bł. Kolumba Gabriel, 
zakonnica 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 



 

Co należy rozu-

mieć przez 

„niebo”? 

„Niebo” jest sta-

nem najwyż-

szego i ostatecz-

nego szczęścia. 

Ci, którzy umie-

rają w łasce  

i przyjaźni z Bogiem, i nie po-

trzebują późniejszego oczysz-

czenia, są zgromadzeni wokół 

Jezusa i Maryi, aniołów  

i świętych.  

Tworzą oni Kościół niebieski, 

gdzie oglądają Boga „twarzą  

w twarz” (1 Kor 13, 12), żyją  

w komunii miłości z Trójcą 

Świętą i wstawiają się za nami. 

Nie możemy dowiedzieć się, jak 

wygląda niebo. Tajemnica szczę-

śliwej komunii z Bogiem  

i wszystkimi, którzy są w Chry-

stusie, przekracza wszelkie moż-

liwości naszego rozumienia i wy-

obrażenia. Pismo święte mówi 

 o niej w obrazach, nazywając ten 

stan życiem, światłem, pokojem, 

ucztą weselną, domem Ojca, nie-

biańskim Jeruzalem, wreszcie ra-

jem. Bóg pragnie przyjąć do swo-

jej chwały całe stworzenie, całe 

dzieje, pragnie nagrodzić nasze 

dobre czyny, chociaż i tak spełni-

liśmy je dzięki Jego łasce. Ist-

nieją różne stopnie szczęśliwo-

ści, tak jak istnieją różne naczy-

nia i wszystkie mogą być wypeł-

nione. W niebie każdy otrzyma 

pełnię swego szczęścia. „Ani oko 

nie widziało, ani ucho nie sły-

szało, samo serce człowieka nie 

zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy 

przygotował Bóg tym, którzy Go 

miłują” (1 Kor 2, 9).  

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

 

 

 

NASZ KOŚCIÓŁ 
 

W 2020 roku powstała „Męska 

Grupa”, później „Męski Róża-

niec”. Pierwszym opiekunem 

wspólnoty był ks. Piotr  Dąbrow-

ski – michalita, liderem grupy 

Paweł Sowa. W każdą pierwszą 

sobotę miesiąca liczne grono 

mężczyzn wyrusza od parafii do 

parafii, dając świadectwo wiary  

i ufności w pośrednictwo Matki 

Bożej Fatimskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

CZYTAMY KATECHIZM (45) 

) 
 

 

 

 



Na 40 lecie naszej parafii i 30 le-

cie naszego kościoła, dla upa-

miętnienia pierwszego probosz-

cza i budowniczego naszej świą-

tyni ks. Józefa Ciaćka, podczas 

parafialnego pikniku wierni 

otrzymali pomysłową pamiątkę 

w postaci słodkich krówek na-

zwanych „Ciaćkami”. Były 

pyszne i cieszyły się dużym 

wzięciem.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS  

JUBILEUSZOWY 
 

Konkurs jubileuszowy dobiega 

do końca. Jeszcze jutro – ponie-

działek 19 września do godziny 

17.30, w kancelarii parafialnej,  

w zakrystii i u naszych duszpa-

sterzy można składać prace kon-

kursowe. Ogłoszenie wyników  

i wręczenie nagród nastąpi w so-

botę 24 września 2022r. o godz. 

16.30 podczas spotkania Księ-

dza Proboszcza ze wspólnotami 

parafialnymi w sali teatralnej. 
 

 
 

 

 

SZTAFETA  

MODLITWY 
 

 
 

 

 

 

 

W roku jubileuszu 35 lecia kon-

sekracji naszego kościoła, za-

chęcamy Parafian do wzajem-

nego wsparcia modlitewnego  

i  aktywnego włączenia się  

w „Sztafetę modlitwy”. Niech 

nasza modlitwa i świadomość, 

że ktoś modli się za nas  umocni 

nas, wyda obfite owoce i zjed-

noczy naszą parafialną wspól-

notę. W tym tygodniu módlmy 

się w intencjach mieszkańców 

ulicy Dmowskiego 12 i 13. 
 

 

 

 



JUBILEUSZ 
 

W najbliższą sobotę rozpocz-

niemy uroczyste obchody jubile-

uszu 35 lecia poświęcenia na-

szego kościoła. 

Wszystkich Parafian i wiernych 

związanych z naszą parafią ser-

decznie zapraszamy do uczest-

nictwa w jubileuszowych wyda-

rzeniach.  
 

24 WRZEŚNIA 2022  

(sobota) 

16.30 

Spotkanie wspólnot  

(sala teatralna) 

19.15 

Spektakl „Redaktor naczelny” - 

teatr „Czwarta Scena” 

(sala teatralna) 

20.30 

Dziękczynna adoracja 

Najświętszego Sakramentu 

(kościół) 
 

25 WRZEŚNIA 2022 R.  

(niedziela) 

11.30 

Koncert parafialnego chóru 

„Soli Deo” 

(kościół) 

12.00 

Msza święta jubileuszowa 

pod przewodnictwem  

bpa Krzysztofa Nitkiewicza 

 

16.00 

Rodzinne  

świętowanie jubileuszu 
(przed domem duszpasterskim) 

19.00 

Wieczór autorski Izabeli Zubko  

i Karoliny Ludwin  

„Gdy Anioł przychodzi” 

(Stalowa Galeria)  
 

Jubileuszowe kazania  

na wszystkich Mszach  

głosi Asystent Generalny  

ks. Krzysztof Poświata 
 

 

 

 

 

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) 
 

 

 



NIEDZIELA 

INWESTYCYJNA 

 

 

 

 
 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać 

za wszelką pomoc i za złożone 

dzisiaj ofiary. 

Nadal zbieramy fundusze na 

kostkę i prace remontowe.  

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 Parafia-

nom i dobroczyńcom za składane 

ofiary na konto i tacę. 
 

 

 

 

APOSTOŁOWIE  

I EWANGELIŚCI 
 

Na parafialnym kanale YouTube 

publikujemy, warte wysłuchania 

i rozpowszechnienia w naszych 

rodzinach słuchowiska o tema-

tyce  katolickiej.  

Rozpoczynamy cyklem opowia-

dań Giovanniego Ciravegny  

„Apostołowie i Ewangeliści” 

wydawnictwa Michalineum.  
 

Pomysł projektu  

Joanna Kopacz  
 

opowiadania czyta  

Jolanta Kiełczyńska  
 

Nagranie i montaż  

Tymoteusz Kucia 
 

YouTube: Parafia Trójcy Prze-

najświętszej w Stalowej Woli  

 

 

 

 

ZAPROSZENIE TEATRALNE 
 

„Redaktor naczelny” to pełna 

humoru opowieść i aktualna gro-

teska, wyśmiewająca obłudę, za-

kłamanie i kult pieniądza. Kiedy 

wydawca „Gazety rolniczej”, nie 

mogąc poradzić sobie z ogro-

mem spraw zamieszcza ogłosze-

nie, w którym szuka kogoś do po-

mocy, pojawiają się kandydaci  

i pojawiają się... kłopoty.  Sta-

łych sympatyków i nowych wi-

dzów na ten spektakl serdecznie 

zapraszamy. 24 września o go-

dzinie 19.15. 

 



 

 

 

 

Anioł jesieni 

Obrazujesz  
zjawiskowe pejzaże 

przy Tobie nie odczuwam 
szarugi mam 

w sobie letni błękit który 
zdobi duszę i 

nadaje jej delikatności 
jaka wypływa z 

nieba. 
 

(Karolina Ludwin) 

 

 

GDY ANIOŁ PRZYCHODZI 

W ramach jubileuszowych ob-

chodów odbędzie się wieczór au-

torski Izabeli Zubko i Karoliny 

Ludwin, które zaprezentują to-

mik poetyckiego dwugłosu „Gdy 

Anioł przychodzi”-  inspiro-

wany postaciami aniołów z wi-

traży naszego kościoła. Autorki 

przypominają, że niezależnie od 

tego, co nam się w życiu przyda-

rzy, nie jesteśmy sami. Miłośni-

ków poezji zapraszamy do Stalo-

wej Galerii w niedzielę 25 wrze-

śnia o godzinie 19.00.  
 

 

 

 

PORTRET KARDYNAŁA 
 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy Czytelników do wy-

słuchania słuchowiska nagranego 

na podstawie powieści ks. Dariu-

sza Kielara „Portret kardynała – 

Epidemia”. W 20 odcinkach nagra-

nia udział wzięło 25 osób.  

Słuchowisko jest dostępne na ka-

nale YouTube. Wystarczy wpisać 

„Portret kardynała”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

WRZESIEŃ: 

Za służby mundurowe. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 

 


