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Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Przykazanie miłości nieprzyjaciół 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam po-
wiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy 
policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą  
i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim ty-
siąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się 
od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nie-
przyjaciela swego będziesz nienawidził. 
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, któ-
ry jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad 
złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawie-
dliwych. 
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć bę-
dziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». 
 

 

PRAWO MIŁOŚCI 
 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus znosi prawo odwetu, zastępując je pra-

wem miłości. Poprzez rezygnację z własnych praw i pragnienie dobra drugiej 

osoby, uczeń Jezusa może przyczynić się do jej nawrócenia i zmiany życia.  

Rezygnując z zemsty i nienawiści, ma jednak prawo do obrony własnej god-

ności i obowiązek zwalczania zła w świecie.  

Św. Paweł zawarł nowe prawo Jezusa w słowach: „Nie daj się zwyciężać 

złu, ale zło dobrem zwyciężaj”  

 



 

Drodzy Bracia i Siostry  

 Kochani Parafianie 
 

Niezwykle ważnym zadaniem  

K A T E C H E Z Y jest  wycho-

wanie do modlitwy. Sama czyn-

ność modlitwy napotyka w dzi-

siejszych czasach na szczególną 

trudność, bowiem w wielu do-

mach ludzi ochrzczonych zanikła 

praktyka modlitwy. Wszecho-

becny telewizor, telefon, kompu-

ter, tablet sprawia, że nie mamy 

czasu na spotkanie z bliźnim  

i z Bogiem sam na sam. Stąd 

trudność w katechezie, aby  

w ogóle dotrzeć do serca i umy-

słu człowieka współczesnego  

z propozycją ciszy, milczenia  

i zatrzymania się na rozmowie  

z Bogiem. Rano pośpiech, w cią-

gu dnia praca i zajęcia, wieczo-

rem zmęczenie i ekran kompute-

ra, telewizora czy telefo-

nu/smartfona. Adresatami kate-

chezy stają się w ten sposób lu-

dzie ciągle zajęci i „zalatani”, 

którzy nie umieją się zatrzymać  

i tym samy nie rozumieją sensu 

modlitwy i nie odczuwają jej po-

trzeby. To właśnie ze względu na 

nich – ludzi przemęczonych i za-

nurzonych bez kontroli we 

współczesnych mediach - przed 

katechezą jawią się nowe zada-

nia:  

- nadać sens życiu bez pośpiechu 

i nieustannej aktywności,  

- rozbudzić życie modlitwy przez 

ukazanie jej sensu. 

- wskazać przede wszystkim oso-

bę Boga Ojca, który pragnie  

z nami być i rozmawiać, pragnie 

się nam udzielać w sakramen-

tach, liturgii i osobistym spotka-

niu z Nim.  

K a t e c h e z a  ze  swej istoty  

w żadnej ze swoich form nie mo-

że rezygnować z nauczania mo-

dlitwy i z wdrażania do jej prak-

tykowania. Bez modlitwy bo-

wiem nie ma prawdziwego i au-

tentycznego życia chrześcijań-

skiego. Kiedy katecheza jest 

przeniknięta klimatem modlitwy, 

wtedy praktykowanie całego ży-

cia chrześcijańskiego osiąga 

swoją głębię i nadaje życiu rytm 

łaski Bożej i prowadzi do wiecz-

ności. 

W najbliższym tygodniu rozpo-

czynam Wielki Post. Szczególny 

czas łaski i spotkania się z Jezu-

sem Chrystusem, który wydaje 

się na śmierć za nasze grzechy. 

Wielki Post może być także okre-

sem autentycznej modlitwy – 

czasu poświęconego Bogu. Za-

tem warto zauważyć, że praktyk 

modlitewnych, najzwyczajniej na 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



świecie trzeba się nauczyć i je 

doskonalić. Nauczanie modlitwy 

jest szczególnym obowiązkiem 

rodziców katolickich. Praktyka 

modlitwy rodzinnej łączy modli-

twę Kościoła z modlitwą prywat-

ną wiernych. Szkolne nauczanie 

religii, poza wprowadzeniem 

w praktykę modlitwy wspólnej, 

przekazuje wiedzę na temat mo-

dlitwy, ukazuje jej sens w kon-

tekście całego depozytu wiary. 

Duszpasterstwo katechetyczne  

w parafii - przez katechezę para-

fialną i funkcjonujące w parafii 

grupy modlitewne - wtajemnicza 

natomiast w modlitwę wspólnoty 

Kościoła. Powinno ono również 

wykorzystywać w tym celu pozy-

tywne formy pobożności ludo-

wej, do których wierni są szcze-

gólnie przywiązani. W tym miej-

scu serdecznie zapraszam na 

Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale, 

adorację Najświętszego Sakra-

mentu, modlitwę różańcową. Na-

de wszystko jednak wracając do 

czasu kiedy byliśmy katechizo-

wani, pragnę zachęcić do wpro-

wadzenia wiedzy z religii w co-

dzienny czyn: modlitwa poranna 

i wieczorna, pacierz małżeński  

i rodzinny. Zachęcam do osobi-

stej modlitwy – rozmowy z Jezu-

sem naszym Zbawicielem,  

w Wielkim Poście zapraszam do 

naszej parafialnej świątyni na ad-

orację Chrystusa cierpiącego i za-

razem Zmartwychwstałego – Je-

zus żyje – spotkaj się z Nim  

w modlitwie.  

Wasz Proboszcz 
 

 

 

 
 

ŚRODA POPIELCOWA 
 

 

 

 

 

 

Środa popielcowa rozpoczyna 

okres czterdziestodniowego czasu 

pokuty, postu. W ten dzień wszy-

scy wierni udają się do kościoła na 

Mszę św. podczas której kapłan 

posypuje nasze głowy popiołem 

mówiąc "nawracajcie się i wierz-

cie w Ewangelie..." lub "z prochu 

powstałeś i w proch się obró-

cisz…" Te słowa zmuszają do re-

fleksji o tym jak szybko płynie 

czas. Posypanie popiołem na pro-

gu Wielkiego Postu oznacza, że 

chrześcijanin gotów jest podjąć 

pokutę za swoje grzechy i pełnić 

ją w ciągu nadchodzących czter-

dziestu dni. Jest to zewnętrzny 

znak rozpoczęcia publicznej poku-

ty, która jest odpowiednikiem 

greckiego słowa metanoia - we-

wnętrzna przemiana człowieka.  

 



TYLKO BÓG  
NIE PRZEMINIE 

 
 
 
 
 

Tutaj na ziemi chodzi głównie 
o to, aby zasłużyć na wieczną 
szczęśliwość albo na zawsze 
stać się nieszczęśliwym. Tylko 
Bóg nie przeminie i ci, co dla 
niego żyli w miłości i w Jego 
służbie pomarli. Jedynie Bóg 
jest niezmienny i niezwycię-
żony. Każdy, kto chce w tym 
życiu być zadowolony i z Bo-
giem na wieki królować, po-
winien tutaj na ziemi stale  
z Nim, dla Niego i przez Nie-
go działać, uznając Go za swój 
ostateczny cel.  
 

 

 

 

 

 

WIELKI POST 
 

Rozpoczyna się Wielki Post.  

W tym szczególnym czasie bę-

dziemy uczestniczyć w rekolek-

cjach, częściej się modlić, brać 

udział w nabożeństwach pasyj-

nych, być może podejmiemy ja-

kieś formy umartwienia. Auten-

tyczny post chrześcijański jest 

przypomnieniem, że są w życiu 

rzeczy ważniejsze niż pożywie-

nie. Takie przypomnienie poma-

ga w zwróceniu naszej myśli ku 

Bogu. Post pomaga nam uświa-

domić sobie obecność Boga  

w otaczającym nas świecie. 

Otwiera też nasze serca i oczy 

na braci cierpiących głód i nie-

dostatek. Jezus przypomina, że 

post i modlitwa dają moc do 

zdecydowanego odrzucenia sza-

tana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POST MIŁY JEZUSOWI 
 

Przed nami czas Wielkiego Po-

stu. Spróbujmy nieco mniej mo-

ralizować, a raczej zobaczmy 

duchowy rdzeń owych 40-dni. 

Duchowym rdzeniem tych dni 

jest trójnóg: modlitwa – post – 

jałmużna. Co ciekawe jest on 

miły Bogu nie tylko w czasie 

 

 



postu, ale stanowi mocny fun-

dament naszego życia. Każdy  

z nich oznacza odważną rezy-

gnację z fałszywej zewnętrzno-

ści. Bóg przypomina nam iż 

brzydzi się fałszywą pobożno-

ścią. Na naszą osobistą rozmowę 

ze Stwórcą popatrzmy poprzez 

słowa. „Niezależnie od tego,  

o co błagamy Boga, pracujmy 

aby to osiągnąć. Bóg lubi błogo-

sławić i nagradzać ludzki trud, 

nie wspiera jednak bezczynno-

ści''. Post jest także darem ze 

swych pragnień.  

Przyjęcie postu to nie estetyka 

ludzkiego ciała. To mądre obu-

dzenie ludzkiego ducha. Czas 

duchowej odnowy to także 

zmiana naszych codziennych 

priorytetów. Jałmużna czyli coś 

praktycznego na koniec. „Nawet 

małe drobne uczynki wzbogaca-

ją nas i umacniają w cnocie. Na-

pisanie krótkiego listu do kogoś, 

kto potrzebuje słów otuchy, od-

wiedzenie chorego, telefon do 

osoby samotnej, zrobienie ko-

muś małego prezentu, załatwie-

nie sprawy, którą wciąż odkła-

damy na jutro, przyznanie się do 

błędu, pielęgnowanie relacji  

z krewnymi - to wszystko może 

dodać radości naszemu życiu''. 
 

(+ ks. Krzysztof Surma) 
 

 

20 lutego 
św. Zenobiusz,  

prezbiter i męczennik 
Święci Franciszek  
i Hiacynta Marto,  
dzieci fatimskie 

21 lutego 
św. Piotr Damian,  

biskup i doktor Kościoła 

22 lutego 
wspomnienie katedry  
św. Piotra Apostoła 

23 lutego 
św. Polikarp,  

biskup i męczennik 
bł. Izabela Francuska, 

dziewica 
bł. Stefan Wincenty  

Frelichowski,  
prezbiter i męczennik 

24 lutego 
św. Marek Marconi,  

zakonnik 

25 lutego 
św. Cezary z Nazjanzu, 

pustelnik 
 

 

 

 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

INTENCJA ZA MIASTO 
 STALOWA WOLA 

 

luty: Za chorych  

i pracowników służby zdrowia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaką funkcję 

pełni rok li-

turgiczny?  
 

Kościół cele-

bruje w roku 

liturgicznym 

całe miste-

rium Chrystusa, od Wcielenia 

aż do Jego chwalebnego przyj-

ścia. W ustalone dni Kościół ze 

szczególną miłością oddaje 

cześć Matce Bożej, Maryi, 

oraz wspomina świętych, któ-

rzy żyli dla Chrystusa, z Nim 

współcierpieli i zostali z Nim 

współuwielbieni (KKK, 1186 -

1173, 1194 – 1195). 
 

 

 

Kalendarz kościelny nazywany 

często rokiem lub kalendarzem 

liturgicznym określa następstwo 

okresów liturgicznych, przypisu-

je poszczególnym dniom odpo-

wiednie czytania, jak również 

wyznacza daty wspomnień  

i świąt Świętych Pańskich. Choć 

nie wszystkie wyznania chrze-

ścijańskie korzystają z kalenda-

rza liturgicznego, Kościół kato-

licki wierzy, że pomaga on  

w utrwaleniu jedności i harmonii 

pomiędzy licznymi kościołami  

i diecezjami rozproszonymi po 

całym świecie. Dokumenty So-

boru Watykańskiego II podkre-

ślają, jak ważne jest tworzenie 

tak pojętej jedności: Święta 

Matka Kościół za swój obowią-

zek uważa obchodzić czcigodną 

pamiątkę zbawczego dzieła swe-

go boskiego Oblubieńca przez 

cały rok w ustalonych dniach 

(…) Z biegiem roku Kościół od-

słania całe misterium Chrystusa 

począwszy od Wcielenia i Naro-

dzenia, aż do Wniebowstąpienia, 

aż do Zesłania Ducha Świętego 

oraz oczekiwania błogosławio-

nej nadziei i przyjścia Pańskiego 

(Konstytucja o Świętej Liturgii – 

Sacrosanctum Concillium, 102).  

 

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 
 
 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 
 

Gdy zimno w Piotra Stolicę, 
czterdzieści dni  
takich naliczę.  

(22.02) 
 

Święty Maciej albo topi lody, 
albo też je robi z wody. 

(24.02) 
 

 

CZYTAM KATECHIZM (63) 
 

 

 



SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jubileuszowej  „Sztafecie 

modlitwy” w tym tygodniu 

wspierajmy modlitwą mieszkań-

ców ulicy:  

METALOWCÓW 17 
 
 

 

Każdy może codziennie modlić 

się o pokój wypowiadając nieu-

stannie Najświętsze Imię Jezus. 

Modlitwa serca – modlitwa Je-

zusowa jest dostępna dla każde-

go i w każdej chwili. Nie po-

trzeba do niej żadnych specjal-

nych umiejętności, wiedzy, czy 

talentów. Nie potrzeba do niej 

zajmowania wysokich stano-

wisk, wielkich znajomości, czy 

popularności i uznania. Nie po-

trzeba do niej wielkich zalet, 

mocnego charakteru, czy silnej 

osobowości. Wystarczy proste, 

szczere i otwarte serce. Wystar-

czy wypowiadana nieustanna 

prośba o pokój serca, o pokój  

w rodzinie i sąsiedztwie, o pokój 

w ojczyźnie i o zakończenie 

wojny. Każdy kto modli się  

o pokój modlitwą serca – modli-

twą Jezusową staje się aposto-

łem i świadkiem pokoju, który 

daje Jezus Chrystus.  

BK 
 

 

 

 

 

OAZA MODLITWY  

– STALOWA WOLA 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Od 10 do 12 marca br. w naszej 

parafii odbywać się będzie Oaza 

Modlitwy. Uczestnikom towarzy-

szyć będzie hasło: "Jestem Ko-

ściołem". Zapraszamy młodzież 

od VII klasy szkoły podstawo-

wej. Zapisy potrwają do 1 marca.  

Koszt uczestnictwa zapewniający 

nocleg i wyżywienie wynosi 70 

zł. Zainteresowanych prosimy  

o zapisanie się przez formularz:  

https://tiny.pl/wl4d2 
 

 

 

K A Ż D Y 
 

 

 

https://tiny.pl/wl4d2


NIEDZIELA INWESTYCYJNA 

 

 

 

 

 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać 

za złożone dzisiaj ofiary na oł-

tarz 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 Parafia-

nom i dobroczyńcom za składa-

ne ofiary na konto i tacę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W WIELKIM POŚCIE  

 
Droga Krzyżowa   

piątek 

dla dzieci: godz. 16.30 

dla młodzieży i dorosłych 

godz. 7.30 i 17.15 

 

Nabożeństwo o 17.15 prowadzą:  

  

24 lutego – Kościół Domowy 

3 marca – Akcja Katolicka 

10 marca – Męski Różaniec 

24 marca - Róże Różańcowe  

26 marca – Bractwo Adoracji 

31 marca – wszyscy wierni 

         

                                                                                                                                              

Nabożeństwo Gorzkich Żali 
 

niedziela godz. 17.00  

 
 

 

 

 

Bieżące i archiwalne  
wydania „Naszego Słowa”  

można znaleźć  
na stronie internetowej: 
michalici.adoracja.eu  

w zakładce Nasze Słowo.  

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 
 

www.stalowawola-michalici.pl 

www.stalowawola.michalici.pl 

 

 


