
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                             13 (275) 20 MARCA 2022R. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

 
 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie 
 

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, któ-
rych krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, po-
wiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo 
myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i za-
biła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? By-
najmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo 
zginiecie». 
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasa-
dzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie 
znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szu-
kam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię 
wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozo-
staw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przy-
szłości możesz go wyciąć”». 
 

JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE... 
 

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Chrystusa: „Jeśli się nie nawrócicie, 

wszyscy tak samo zginiecie”.  

Tu nie chodzi o lęk przed śmiercią, lecz o zawierzenie Bogu bogatemu w mi-

łosierdzie. W przypowieści o nieurodzajnym figowcu są trzy przenośnie:  

właściciel – Bóg,  

ogrodnik – Chrystus,  

figowiec – Izrael ówczesny.  

Takim obrazem dzisiaj chce Kościół poruszyć zatwardziałych grzeszników.  

Stałej skłonności do oddalania się od Boga należy przeciwstawić równie stałe 

powracanie do Niego.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry, niech po-

kój Chrystusowy zamieszka  

w Waszych sercach, rodzinach  

i domach. 

Zapewne w ciągu ostatnich dłu-

gich tygodni martwisz się, że na 

świecie trwają wojny. Zapewne 

boisz się, że historia się powtarza 

i że wojna może wybuchnąć tuż 

obok nas, w naszej Ojczyźnie,  

w naszym mieście. Nie musisz za-

mykać się w bezradności i lęku. 

Możesz modlić się o pokój. Bóg 

jest Bogiem pokoju i pragnie go 

dla swoich dzieci. Na pytanie czy 

mogę przeklinać Putina?, jaką 

dasz odpowiedź. Tak! Mogę prze-

klinać, złorzeczyć i nienawidzić! 

Czy raczej mogę, posłuszny nau-

czaniu Jezusa Chrystusa, wobec 

wojny na Ukrainie i dręczących 

nas niepokojów, wspólnie  

z braćmi i siostrami modlić się  

o ochronę dla Polski, pokój i na-

wrócenie dla świata.  

Nie wolno nam, katolikom, lu-

dziom dobrej woli, iść drogą 

wojny, nienawiści i odwetu. Na-

szą drogą jest modlitwa o przeba-

czenia Ojcze nasz…. odpuść nam 

nasze winy, jako i my odpusz-

czamy naszym winowajcom… 

właśnie tej modlitwy nauczył nas 

Jezus Chrystus Pan świata i Pan 

pokoju.  

Pomagamy Ukrainie, jej miesz-

kańcom i obywatelom. Poma-

gamy UCHODŹCOM, którzy za 

chwilę staną się przesiedleńcami 

na naszej ziemi. Drogi Bracie  

i Siostro! Jaką glebę, jaki chleb, 

jakie słowo otrzymają od nas Ci, 

którzy otrzymali od wroga śmierć, 

wygnanie, strach i nienawiść? 

Niech nasza ziemia stanie się go-

ścinną ziemią chrześcijan, którzy 

potrafią w czas wojny wołać OJ-

CZE NASZ…  

Modlitwa o pokój na świecie  

i czyny miłosierdzia są bezwarun-

kowym oddaniem się Bogu, cał-

kowitym zaufaniem Opatrzności 

Bożej i Bożemu Miłosierdziu. Po-

kój bowiem nie jest czymś, na co 

trzeba sobie zasłużyć ani czymś,  

o co trzeba walczyć. Jest darem 

Boga, łaską od Niego, która sza-

nuje ludzką wolność. Dlatego 

warto modlić się o dar pokoju, 

który może przemienić ludzkie 

serca, by potrafiły go przyjąć. Za-

tem nie wolno nam przeklinać Pu-

tina, złorzeczyć bliźniemu, ale 

trzeba nam modlić się, z całej na-

szej mocy o nawrócenie nasze  

i całego świata.  

Tekstem naszej modlitwy niech 

będzie czyste serce, dar sakra-

mentów i słowa napisane przez 

św. Jana Pawła II: 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



Boże ojców naszych,  

wielki i miłosierny! 

Panie życia i pokoju,  

Ojcze wszystkich ludzi. 

Twoją wolą jest pokój,  

a nie udręczenie. 

Potęp wojny  

i obal pychę gwałtowników. 

Wysłałeś Syna swego  

Jezusa Chrystusa,  

aby głosił pokój bliskim i dalekim 

i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi 

wszystkich ras i pokoleń. 

Niech już nie będzie więcej wojny 

– złej przygody,  

z której nie ma odwrotu. 

Niech już nie będzie więcej wojny 

– kłębowiska walki i przemocy. 

Spraw, niech ustanie wojna, która 

zagraża Twoim stworzeniom na 

niebie, na ziemi i w morzu. 

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, 

błagamy Cię,  

przemów do serc 

ludzi odpowiedzialnych  

za losy narodów.  

Zniszcz logikę odwetów i zemsty, 

a poddaj przez Ducha Świętego 

nowe rozwiązania wielkoduszne  

i szlachetne, w dialogu  

i cierpliwym wyczekiwaniu – 

 bardziej owocne niż gwałtowne 

działania wojenne. 

Ojcze, obdarz nasze czasy  

dniami pokoju.  

Niech już nie będzie  

więcej wojny.  

Amen. 

ZWIASTOWANIE  

PAŃSKIE 
 

 

 

 

 

 
 

 

Uroczystość Zwiastowania Pań-

skiego (25 marca) przypomina 

nam o wielkim zdarzeniu, od któ-

rego rozpoczęła się nowa era  

w dziejach ludzkości. Archanioł 

Gabriel przyszedł do Maryi, by 

zwiastować Jej, że zostanie 

Matką Syna Bożego. W Polsce  

w ten dzień obchodzimy Dzień 

Świętości Życia i zobowiązu-

jemy się bronić każdego poczę-

tego życia pod sercem każdej  

z matek na całym świecie. "Chry-

stus w sposób uprzywilejowany 

utożsamia się z najmniejszymi; 

jak więc można nie widzieć 

szczególnej Jego obecności  

w istocie jeszcze nie narodzonej, 

spośród wszystkich istot praw-

dziwie najmniejszej, najsłabszej, 

pozbawionej jakiegokolwiek 

środka obrony, nawet głosu, 

która nie może protestować prze-

ciw ciosom godzącym w jej naj-

bardziej podstawowe prawa". 

(Jan Paweł II)  

 
 

 



„OKRUSZKI” 
SŁÓW KS. MARKIEWICZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawsze będę  
wzywał Imienia Pana, 

by mi okazywał swą łaskę; 
zawsze będę nosił w sobie 

Chrystusa ukrzyżowanego. 
 

*   *   * 
 

Często wzywając imion  
Jezusa i Maryi 

– z pewnością się zbawicie. 
 

*   *   * 
 

Pan Jezus ma powód  
do skargi na mnie, 

ponieważ nie przynoszę Mu 
owoców pożądanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 MARCA 
św. Mikołaj z Flue,  

pustelnik 
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 

26 MARCA 
św. Dobry Łotr (Dyzma) 
bł. Tomasz z Costacciaro 

św. Ludger, biskup 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

marzec: Za kobiety, matki, żony 

i córki 

 
 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

ZE STARYCH KALENDARZY 
 

Benedykta Bożą mocą, 
dzionek już się równa z nocą. 

(21.03) 
 

Na Zwiastowanie  
jaskółki się ukazują, 

ludziom wiosnę zwiastują. 
(25.03) 

 

Na Zwiastowanie  
budzi się pszczoła, 

to mokrą wiosnę nam przywoła. 

 



 

Co to znaczy, że 

Kościół jest 

"Ciałem Chry-

stusa"?  

 

Wyrażenie to 

wskazuje na 

bardzo bliski 

związek pomię-

dzy Chrystusem i Kościołem. 

Chrystus, umarły i zmartwych-

wstały, mocą Ducha i swoim 

działaniem w sakramentach - 

zwłaszcza w Eucharystii - buduje 

wspólnotę wierzących jako swe 

Ciało, będąc Jego Głową. 

 

Ciało Chrystusa: ten obraz wyraża 

również wspólnotę. Należymy do 

siebie nawzajem. Ale ten obraz 

mówi jeszcze coś więcej: Kościół 

jest podporządkowany Chrystu-

sowi, żyje dzięki Niemu. Wspól-

nota ta wzrasta, gdy przepowia-

damy Jego słowo i gdy sprawu-

jemy wspólnie Mszę świętą. Przyj-

mujemy wówczas Chrystusa pod 

postacią chleba i stajemy się jed-

nym ciałem. Ta jedność oznacza 

również, że musimy trwać we wza-

jemnej miłości, pamiętając szcze-

gólnie o ubogich i odrzuconych. 

Kościół uznaje również, że "ci, 

którzy bez własnej winy, nie znając 

Ewangelii Chrystusowej i Kościoła 

Chrystusowego, szczerym sercem 

jednak szukają Boga i Jego wolę, 

poznaną przez nakaz sumienia, sta-

rają się pod czynić pod wpływem 

łaski, mogą osiągnąć wieczne zba-

wienie". Tacy ludzie są w pewnym 

stopniu w sposób niewidzialny 

zjednoczeni z życiem Kościoła  

i otrzymują łaskę Ducha Świętego.  

(ks. Dariusz Kielar)  
 

 

Najwięk-

szym cu-

dem eucha-

rystycznym 

jest każda 

Eucharystia. Podczas jej sprawo-

wania chleb staje się ciałem Jezusa,  

a wino Jego krwią. Dokonuje się 

ten cud na naszych oczach. W re-

alną obecność Jezusa w Euchary-

stii wierzymy dlatego, że On nam  

o niej opowiedział, co miało miej-

sce podczas Ostatniej Wieczerzy: 

„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb 

i odmówiwszy błogosławieństwo, 

połamał i dał uczniom, mówiąc: 

«Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało 

moje». Następnie wziął kielich  

i odmówiwszy dziękczynienie, dał 

im, mówiąc: «Pijcie z niego wszy-

scy, bo to jest moja Krew Przymie-

rza, która za wielu będzie wylana 

na odpuszczenie grzechów (Mt 

26,28).  
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (29) 

) 
 

 

 

 

CUDA EUCHARYSTYCZNE (7) 

) 
 

 

 



 

Maryjo Matko i Królowo Polski 

przez Twoje Niepokalane Serce 

oddajemy i zawierzamy Twojemu 

Synowi Jezusowi Chrystusowi  

wszystkich i wszystko co Polskę 

stanowi.  

Maryjo Matko i Królowo odda-

jemy i zawierzamy Jezusowi Kró-

lowi Miłości i Miłosierdzia 

wszystkich Polaków w Ojczyźnie 

i na emigracji.  

Maryjo Matko i Królowo 

wszystkich narodów oddajemy  

i zawierzamy Jezusowi Chrystu-

sowi wszystkich ludzi wszystkich 

narodów, języków i kultur za-

mieszkujących naszą Rzeczpo-

spolitą Polską.  

Maryjo Matko i Królowo odda-

jemy i zawierzamy Jezusowi 

Chrystusowi wszystkie rodziny, 

dzieci i młodzież, osoby starsze  

i samotne, chore i niepełno-

sprawne.  

Maryjo Matko i Królowo odda-

jemy i zawierzamy Jezusowi 

Chrystusowi wszystkich którzy  

w Polsce żyją i mieszkają, pra-

cują, uczą się i studiują, wszyst-

kich żołnierzy i policjantów, stra-

żaków i ratowników, wszystkie 

służby i zawody.  

Maryjo Matko i Królowo odda-

jemy Jezusowi Chrystusowi 

wszystkich pełniących władzę  

i podejmujących odpowiedzial-

ność za naszą Ojczyznę.  

Maryjo Matko i Królowo odda-

jemy i zawierzamy Jezusowi 

Chrystusowi władze Kościoła, 

wszystkich kapłanów i osoby kon-

sekrowane.  

Maryjo Matko i Królowo pro-

wadź wszystkich do Jezusa Chry-

stusa Eucharystycznego. Amen  

BK 
 

 

 

 

 

MODLITWA ZA UKRAINĘ 
 
Boże pełen Miłosierdzia usłysz 
wołanie mieszkańców udręczo-
nej wojną Ukrainy. 
Pociesz matki, ojców oczekują-
cych na powrót swych synów.  
Pociesz wszystkich opłakują-
cych swych zmarłych.  
Przez wstawiennictwo św. Mi-
chała Archanioła - patrona 
Ukrainy i miasta Kijowa, pro-
simy o zakończenie tego kon-
fliktu i budowanie pokoju, 
które będzie oparte na miłości 
braterskiej. 
Święta Maryjo, Królowo Po-
koju, módl się za Ukrainę 
Święty Michale Archaniele pa-
tronie Ukrainy, módl się za 
nami, módl się za Ukrainę  

 

MARYJO MATKO I KRÓLOWO 

) 
 

 



PAMIĘTAJMY W MODLITWIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok temu - 22 marca 2021 r. Pan 

Bóg powołał do wieczności śp. 

Brata Eugeniusza Wawrzonka – 

michalitę, który przez wiele lat 

posługiwał w naszym kościele 

jako organista. Pamiętajmy  

o Zmarłym w naszych modli-

twach.  

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu 

wieczne spoczywanie. 
 

 

 

 

 

 

 

ZMIANA CZASU 
 

Zmiana czasu  

z zimowego na 

letni następuje 

zawsze w ostatnią 

niedzielę marca.  

W tym roku tą 

datą będzie najbliższa niedziela - 

27 marca 2022 roku.  

Dla przypomnienia – wskazówki 

zegarów przesuwamy o godzinę 

do przodu. 
 

NIEDZIELA INWESTYCYJNA  
 

 

 

 

 

 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać 

za wszelką pomoc i za złożone 

dzisiaj ofiary. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W piątek 25 marca o godzinie 
17:00 w Bazylice św. Piotra, 
papież Franciszek poświęci 
Rosję i Ukrainę Niepokala-
nemu Sercu Maryi.  
Tego samego aktu dokona  
w Fatimie kardynał Konrad 
Krajewski, jałmużnik apostol-
ski, jako wysłannik Ojca Świę-
tego. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROGA KRZYŻOWA 
(piątek) 

 

DLA DZIECI O 16.30 

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

 O 7.30 I 17.15. 
 

Rozważania Drogi Krzyżowej 

przygotowują: 
 

 

25 MARCA 

Kościół Domowy 
 

1 KWIETNIA 

Róże Różańcowe 
 

8 KWIETNIA 

Bractwo Adoracji  

Najświętszego Sakramentu 
 

 

GORZKIE ŻALE 

(Niedziela) 
 

GODZ. 17.00 
 

 

 

 

 

PARAFIALNY TEATR  
 

„CZWARTA SCENA”  
 

ZAPRASZA  

NA PREMIERĘ SPEKTAKLU PT. 
 

 

STACJA PIĄTA 
 

 

To opowieść o niełatwych de-

cyzjach, i o ich nieprzewidy-

walnych skutkach. Spektakl 

jest przeznaczony dla widzów 

powyżej 10 roku życia.„ Stację 

piątą” zaprezentujemy; 
 

 

W NIEDZIELĘ 20 MARCA 

GODZ. 19.00 
 

 

Sala teatralna u Michalitów 

(dolny kościół) 

Wstęp wolny. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  


