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(do użytku wewnętrznego) 
 

 
 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 
 

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od uro-
dzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy 
niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – 
co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. 
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: 
«Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to 
jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On 
zaś mówił: «To ja jestem». 
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do 
faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu 
oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przej-
rzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i wi-
dzę». 
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od 
Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób 
człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich roz-
łam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim 
mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». 
Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pou-
czasz?» I wyrzucili go precz. 
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: 
«Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to 
jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim 
Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: 
«Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon. 
 



IDŹ, OBMYJ SIĘ 
 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Je-

zus uzdrawia człowieka ślepego 

etapami. Najpierw spluwa na 

ziemię i czyni ze śliny błoto, 

które z kolei nakłada na powieki 

niewidomego. Wreszcie posyła 

go do sadzawki Siloe, by się 

obmył. Ewangelista widzi w sa-

dzawce Siloe („Posłany”) obraz 

chrztu, a Kościół starożytny na-

zywał sakrament chrztu „oświe-

ceniem”. Spotkanie z Chrystu-

sem w czasie chrztu otwiera 

oczy na prawdziwą rzeczywi-

stość – na Boga. Wiara to nowy 

sposób widzenia. Poprzez nią 

odkrywamy Boga we wszyst-

kim; w stworzeniach, w lu-

dziach, w nas samych, w zda-

rzeniach naszego życia.  

 
Drodzy bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie 

Jesteśmy w połowie Wielkiego Po-

stu. Warto przypomnieć sobie isto-

tę tego okresu liturgicznego:  przy-

gotowanie duchowe i zewnętrzne 

na przeżycie Triduum Paschalnego 

czyli pamiątki MEKI, ŚMIERCI  

i ZMARTWYCHWSTANIA JE-

ZUSA CHRYSTUSA.  

Przeżycie, owocne przeżycie, 

Wielkiego Piątku – wejście w mękę 

i śmierć Syna Bożego, wielkoso-

botnia Liturgia Światła – odnowie-

nie przyrzeczeń chrztu św. i oczy-

wiście WIELKANOC – radość ze 

zmartwychwstania Jezusa Chrystu-

sa. Do owocności Wielkiego Postu 

mogą pomóc tzw. uczynki miło-

sierdzi. Zadajmy sobie więc pyta-

nie: Jakie owoce uczynki miło-

sierdzia wywołują u tego, kto je 

praktykuje? 

Owocem uczynków miłosierdzia są 

łaski dla tego, kto je praktykuje.  

W Ewangelii wg św. Łukasza Jezus 

mówi: „dawajcie, a będzie wam 

dane.” Zatem praktykując dzieła 

miłosierdzia realizujemy wolę Bo-

żą, dajemy innym coś od siebie,  

a Pan obiecuje nam, że również da 

nam to, czego będziemy potrzebo-

wali. Najbardziej potrzebna jest 

nam łaska odpuszczenia win i łaska 

życia wiecznego. Dobre uczynki są 

jednym ze sposobów zadośćuczy-

nienia, jakie pozostaje w naszej du-

szy z powodu naszych już odpusz-

czonych grzechów, win i niego-

dziwości. Uczynki miłosierdzia są, 

co oczywiste, również dobrymi 

uczynkami. Jedno z Ośmiu Błogo-

sławieństw brzmi: „Błogosławieni 

miłosierni, albowiem oni miło-

sierdzia dostąpią.” (Mt 5,7). 

Ufając mocy męki, śmierci i zmar-

twychwstania naszego Zbawiciele 

bądźmy pewni, że uczynki miło-

sierdzia pomagają nam w drodze 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



do Nieba, ponieważ upodabniają 

nas do Jezusa, który jest naszym 

wzorem, który nauczył nas, jaka 

powinna być nasza postawa wobec 

innych. Ewangelia Mateuszowa 

przytacza następujące słowa Chry-

stusa: „Nie gromadźcie sobie 

skarbów na ziemi, gdzie mól  

i rdza niszczą i gdzie złodzieje 

włamują się, i kradną. Gromadź-

cie sobie skarby w niebie, gdzie 

ani mól, ani rdza nie niszczą  

i gdzie złodzieje nie włamują się,  

i nie kradną. Bo gdzie jest twój 

skarb, tam będzie i serce twoje.” 

Stosując się do tego nauczania Pa-

na wymieniamy dobra doczesne na 

wieczne, które to mają rzeczywistą 

wartość. 

Drogi Parafianinie, Droga Para-

fianko: nie bój się być dobrym 

człowiekiem na wzór Jezusa Chry-

stusa. Miłość Boga, bliźniego i sie-

bie samego jest odpowiedzią na 

nieskończoną miłość Boga Ojca do 

każdego z nas w szaleństwie krzy-

ża. Ewangelia jako Dobra Nowina 

o naszym zbawieniu niech nas 

uskrzydla do czynnej dobroci 

względem potrzebujących, samot-

nych, smutnych, opuszczonych, 

chorych i cierpiących. Teraz tak 

wiele mówi się o świętości lub nie-

godziwości świętych – (debata  

o wielkim świętym. Janie Pawle II) 

- niech pobudzi nas do osobistej 

świętości i czynnej miłości do Bo-

ga i bliźniego. 

Wasz Proboszcz 

MĄŻ SPRAWIEDLIWY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 marca (w tym roku) Kościół 

katolicki obchodzi uroczystość 

oblubieńca Maryi i przybranego 

ojca Jezusa. Pochodził z królew-

skiego rodu Dawida. Był rze-

mieślnikiem – cieślą. Ewangelia 

nazywa go „mężem sprawiedli-

wym”, to znaczy prawdomów-

nym, uczciwym, pracowitym  

i roztropnym. Jest wzorem za-

wierzenia Bogu, pokory i słu-

żebności. Imię Józef znaczy 

„Bóg przydał”. Święty Józef  

z Nazaretu jest patronem mężów 

i ojców. Rodzina, jaką stworzył 

z Maryją i Jezusem, jest wzorem 

dla współczesnych rodzin, ale 

też obrazem Kościoła jako 

wspólnoty wierzących ludzi. Oj-

cowie Kościoła podkreślają, że 

nieprzypadkowo Bóg wybrał Jó-

zefa. Był on najpokorniejszym 

mężczyzną na ziemi, a jego 

prawdziwie czysta miłość stała 

się najdoskonalszą cnotą.  
 

 



ZWIASTOWANIE PAŃSKIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uroczystość Zwiastowania Pań-

skiego przypada 25 marca.  

W Polsce łączy się z obchodem 

Dnia Świętości Życia.  

W dniu w którym obchodzimy 

pamiątkę zwiastowania Maryi 

Pannie, że zostanie Matką Syna 

Bożego, bronić chcemy każdego 

poczętego życia pod sercem 

każdej z matek na całym świe-

cie. Jan Paweł II powiedział: " 

Człowiekiem jest również niena-

rodzone dziecko: co więcej, 

Chrystus w sposób uprzywile-

jowany utożsamia się z naj-

mniejszymi; jak więc można nie 

widzieć szczególnej Jego obec-

ności w istocie jeszcze nie naro-

dzonej, spośród wszystkich istot 

prawdziwie najmniejszej, naj-

słabszej, pozbawionej jakiego-

kolwiek środka obrony, nawet 

głosu, która nie może protesto-

wać przeciw ciosom godzącym 

w jej najbardziej podstawowe 

prawa".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYŚ WSZYSTKO MOJE 
 
 
 
 
 
 
 
Jezu na krzyżu, Tyś Nauczy-
cielem moim, Wodzem mo-
im, Siłą moją, Gwiazdą moją 
wśród bałwanów życia mego! 
Tyś wszystkim, przeto dzięki 
Ci i chwała na wieki. Jezu 
mój Ukrzyżowany, bądź mi 
ciągle, wiecznie w myśli,  
w sercu, w oczach i w mowie, 
bo Tyś wszystko moje - Po-
czątek i Koniec - Bóg, Ojciec, 
Matka, Brat, Przyjaciel, Do-
brodziej!  

 

 

Krzyż stanowi najgłębsze  
pochylenie się Bóstwa  

nad człowiekiem, 
nad tym, co człowiek – 
zwłaszcza w chwilach  
trudnych i bolesnych 

– nazywa swoim losem. 
 

(Jan Paweł II) 
 

 

 



 

20 MARCA 
św. Aleksandra,  

męczennica 
św. Maurycy Csak,  

męczennik 

21 MARCA 
św. Mikołaj z Flue,  

pustelnik 
św. Benedykta od Bożej 

Opatrzności 

22 MARCA 
św. Zachariasz,  

papież 

23 MARCA 
św. Turybiusz  
z Mongrovejo,  

biskup 

24 MARCA 
św. Katarzyna Szwedzka, 

zakonnica 
św. Oskar Romero,  
biskup i męczennik 

25 MARCA 
Zwiastowanie Pańskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rok liturgiczny (4) 

– Czas Zwykły 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas liturgii wchodzimy  

w coś o wiele większego;  

w pewien sposób opuszczamy 

samych siebie, by zagłębić się 

w przestrzeń bez granic. Li-

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 
 
 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 
 
 

Benedykta Bożą mocą, 
dzionek już się równa z nocą. 

(21.03) 
 

Na Zwiastowanie  
budzi się pszczoła, 
to mokrą wiosnę  
nam przywoła.  

(25.03) 
 

 
 

INTENCJA ZA MIASTO 
 STALOWA WOLA 

 
 
 

marzec: 
 Za kobiety, matki, żony  

i córki. 
 

 

CZYTAM KATECHIZM (68) 
 

 

 



turgia jest w swej istocie pro-

cesem, dzięki któremu pozwa-

lamy się wprowadzić w wielką 

wiarę i wielką modlitwę Ko-

ścioła. Ten związek z niebem  

i ziemią jest bardzo ważny  

(Benedykt XVI, Dlaczego wie-

rzę?) 
 

Pierwszy okres zwykły trwa od 

sześciu  do dziewięciu tygodni, 

zależnie od tego, kiedy wypada 

Wielkanoc. Rozpoczyna się od 

święta Chrztu Jezusa, którego 

św. Jan dokonał w Jordanie,  

a więc od rozpoczęcia publicz-

nej działalności Zbawiciela. Po 

Bożym Narodzeniu wierni mają 

okazję wytchnąć, powracając do 

codziennych spraw. Tak jak lu-

dzie, którzy słuchali nauki Jezu-

sa w czasie Jego publicznej 

działalności, chrześcijanie słu-

chają wtedy czytań, które ukazu-

ją im, jak niezwykłym nauczy-

cielem był Jezus. Okres zwykły 

przywiedzie nas w końcu do 

punktu wyjścia – do Adwentu. 

Święta przypadające w tym cza-

sie to Niedziela Trójcy Świętej, 

święto Przemienienia Pańskiego, 

Wniebowzięcie Najświętszej 

Maryi Panny, Wszystkich Świę-

tych i Dzień Zaduszny.  
 

(ks. Dariusz Kielar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błogosławiony ksiądz Bronisław 

Markiewicz jest patronem mądre-

go patriotyzmu. Całe życie i wszy-

stkie dzieła Ojca Założyciela 

Zgromadzeń Michalickich to 

świadectwa mądrego patriotyzmu.  

Codziennej, roztropnej troski  

o dobre wychowanie dzieci i mło-

dzieży.  

Codziennej troski o ludzi ubogich 

i opuszczonych, słabych, chorych 

i uzależnionych.  

Codziennej pomocy dla rodzin  

i dla osób samotnych, aby żyły 

dobrobycie i pokoju, którego źró-

dłem jest Jezus Chrystus.  

Codziennego realizmu w stara-

niach o potrzeby ciała, serca i du-

cha.  

 

Gdy będzie wam trudno,  
gdy będziecie w życiu prze-
żywać jakieś niepowodzenie, 
czy zawód, niech myśl wasza 

biegnie ku Chrystusowi,  
który was miłuje, który jest 

wiernym towarzyszem  
i który pomaga przetrwać 

każdą trudność.  
 

(Jan Paweł II) 
 

 

 

PATRON MĄDREGO PATRIOTYZMU 
 

 



Codziennego prowadzenia do 

zjednoczenia z Jezusem Chrystu-

sem przez pełny udział w Eucha-

rystii i sakramenty święte.  

Codzienny mądry patriotyzm jest 

unikaniem wszystkiego, co pro-

wadzi do niepotrzebnych cierpień 

i składania ofiar w imię obcych, 

nie polskich spraw i interesów.  

Codzienny mądry patriotyzm jest 

roztropnym łączeniem trudu pracy 

i obowiązków, chorób i cierpień  

z doskonałą ofiarą Jezusa Chry-

stusa składaną w Eucharystii.  

Prośmy Ojca Bronisława aby orę-

dował za nami w modlitwie o co-

dzienne Boże błogosławieństwo  

i pokój.  

BK         

 

 

 

SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jubileuszowej  „Sztafecie 

modlitwy” w tym tygodniu na-

szą modlitwą i wielkopostnymi 

wyrzeczeniami wspierajmy  

mieszkańców ulicy   

 

Żeromskiego 4 

ŻYCZENIA I MODLITWA 

19 marca jest 

dniem imienin 

ks. Józefa Giba-

ły, Dyrektora 

„Oratorium”, 

spowiednika i kaznodziei. Ży-

czymy błogosławieństwa Boże-

go, opieki Maryi i Patrona – św. 

Józefa. Pamiętajmy w swoich 

modlitwach o Solenizancie. 

 

 

 

 

SKUTECZNA 

ORĘDOWNICZKA 
 

Zapraszamy do 

udziału w nabo-

żeństwie do św. 

Rity, które od-

będzie się 22 

marca, po Mszy 

św. wieczornej.  

Do skrzynki pod figurą świętej 

można składać prośby i podzię-

kowania za łaski otrzymane za 

Jej wstawiennictwem. 

Warto przedstawiać Bogu swoje 

prośby za wstawiennictwem tej 

wyjątkowo „skutecznej” Świę-

tej.  

 

 
 

 

 

 



REKOLEKCJE  

WIELKOPOSTNE  
 

26 – 29 marca 2023 

Rekolekcjonista  

 ks. Andrzej Żarkowski,  

michalita 
 

26 marca – niedziela 
 

Nauki rekolekcyjne podczas 

Mszy św. 7.00; 9.00; 10.30; 

12.00; 16.00; 18.00 
 

17.00 – Gorzkie Żale  

z kazaniem pasyjnym 
 

Od poniedziałku do środy  

nauki rekolekcyjne 

8.00; 18.00  

20.00 (nauka last minute  

dla zabieganych i chętnych) 
 

Spowiedź wielkanocna – środa 

9.00 – 12.00 i 16.00 – 22.00 
 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA  

INWESTYCYJNA 
 

Składamy serdeczne Bóg zapłać 

za złożone dzisiaj ofiary  

na ołtarz św. Michała Archanioła 

oraz bł. ks. Markiewicza.  

Dziękujemy wszystkim Parafia-

nom i dobroczyńcom za składane 

ofiary na konto i tacę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ODKREMÓWKOWANIE” 
 
Jan Paweł 

II w latach 

1978 – 

2005 wy-

głosił po-

nad 3 tys. homilii, opublikował 14 

encyklik, 14 adhortacji, 11 konsty-

tucji i 42 listy apostolskie. Polskę 

odwiedził 10 razy. Gdy w 1999 

roku w Wadowicach wspominał 

„kremówkowy” epizod, zapewne 

nie przypuszczał, że to wspomnie-

nie bardziej, niż całe jego naucza-

nie, zapadnie w sercach i pamięci 

wielu Jego rodaków. Dzisiaj, gdy 

złe moce usiłują zniszczyć „jano-

pawłowe” nauczanie warto je 

„odkremówkować” i odczytać na 

nowo, zanim spełnią się coraz 

śmielsze zapowiedzi szaleńców 

„odjanopawlenia” Polski. 

 (p-Q) 

 

 

22 marca 2021 zmarł  

śp. brat Eugeniusz Wawrzonek 

– michalita, wieloletni organista. 

Pamiętajmy o Nim  

w naszych modlitwach. 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 
 

 


