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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów 
 

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż 
do Jerozolimy. 
Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» 
On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, po-
wiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu 
wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie koła-
tać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: 
„Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jada-
liśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. 
Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie 
ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Ja-
kuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych 
precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i połu-
dnia i siądą za stołem w królestwie Bożym. 
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą 
ostatnimi». 
 

CIASNE DRZWI 
 

W dzisiejszej Ewangelii pada pytanie o liczbę zbawionych. Pan Jezus daje 

odpowiedź jasną i praktyczną: środkiem zapewnienia sobie zbawienia jest 

przeciskanie się przez ciasne drzwi. Ta przenośnia mówi o potrzebie osobi-

stego wysiłku i czujności, zanim On jako Pan domu bezpowrotnie i bezape-

lacyjnie je zamknie przed tymi, którzy zaniedbali skorzystania z tej szansy.  

 



 

Drodzy Bracia i Siostry. 

W miesiącu sierpniu tysiące ludzi udaje 

się w pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę do 

Matki Bożej w znaku Obrazu Często-

chowskiego. Dla nas, Pani Jasnogórska 

jest jak mama, jest niemal najbliższą ro-

dziną, kochającą rodziną. W Biblii Matka 

Boża ukazana jest ludzkości jako Wielki 

Znak na niebie – Niewiasta obleczona  

w Słońce (Ap 12, 1), która paraliżuje stra-

chem demony, jako Wielki Znak, który ja-

śnieje na niebiosach, przerażając Ciemno-

ści. W miesiącu sierpniu modlimy się 

szczególnie za pogrążonych w nałogach, 

zniewolonych grzechem alkoholizmu, ha-

zardu, pracoholizmu, narkomanii, uzależ-

nionych od komputerów i smartfonów. 

Nałogowy grzech często przedstawiany 

jest jako ciemność bez choćby promyka 

światła – nadziei. Nałóg to często totalna 

ciemność, która wydaję się, że pochłania 

całego człowieka z jego otoczeniem, cia-

łem i duszą. W znaku Bożej Rodzicielki 

widzimy kontrast z ciemnością grzechu  

i niewiary w moc Bożą. Jesteśmy świa-

domi i w to mocno wierzymy, że Bóg wy-

niósł Najświętszą Dziewicę, aby prowa-

dziła nas przez przerażające ciemności 

rozpaczy i grzechu świata. 

Współczesny świat określa Kościół jako 

zacofaną ciemnotę, nienadążającą za no-

woczesnymi trendami wolnych i oświeco-

nych obywateli Ziemi.  Kim więc jest 

Matka Boża? Kim dla świata jest Ta, która 

urodziła Mesjasza?  Skoro świat i współ-

czesny człowiek nie potrzebuje Boga, bo 

sam mieni się Bogiem – to Boże Macie-

rzyństwo Maryi nie ma najmniejszego 

znaczenia, jest bezwartościowe. W konse-

kwencji macierzyństwo, ojcostwo i nowe 

życie podlega tylko prawom przyjemno-

ści, namiętności i tymczasowości oraz 

tzw. wolności pozbawionej miłości, wier-

ności, odpowiedzialności. Powołanie no-

wego życia pozbawione ofiary z siebie na 

rzecz bliźniego i Jego Stwórcy, to czysty 

egoizm, hedonizm i przeszkoda na drodze 

realizacji siebie i własnego ja. Życie staje 

się towarem, rzeczą a nie wieczną miłości 

Boga Stwórcy.  

Człowiek pogrążony w grzechu świata, 

ulegający pokusom i nałogom, u początku 

zgubienia wyparł się Boga i Jego miłości. 

Ciemność grzechu opanowuje serce czło-

wieka i jego środowisko, tak bardzo że 

taki człowiek nie chce widzieć światłości. 

Nie chce widzieć Boga, słyszeć Jego słów, 

dostrzegać znaków Jego obecności pośród 

nas w Kościele i świecie. Stąd tak wielka 

łaska Boża, że daje nam Maryję, swoją 

Matkę i przez Nią idziemy do Jezusa. To 

modlitwa zanoszona do Boga przez Ma-

ryję, to Jej całkowite zawierzenie, to od-

danie własnego życia Jezusowi przez Ma-

ryję rozświetla ciemności naszego życia, 

naszej egzystencji wśród ciemności tego 

świata. Bez Maryi, wydaje się, bylibyśmy 

całkowicie pogrążeni ciemnościach grze-

chu. Dziękujmy Bogu za dar Bożego Ma-

cierzyństwa i naszą miłość do Maryi. Ona 

niech wyprasza uwolnienie z nałogów, ła-

skę wiary i bliskość sakramentalną z Jezu-

sem.   

Maryja pośród bólów prześladowań  

i cierpień życia, które dotknęły Ją za ży-

cia, choćby w postaci owego miecza prze-

nikającego Jej duszę i z powodu Krzyża, 

który też w jakimś sensie trwa w Niej mi-

stycznie jako w Matce Kościoła i w Jej 

dzieciach na ziemi rodzi nas do wolności 

i do nieba. Zawierz więc swoje życie Je-

zusowi przez Jego Matkę. Nie bój się 

prześladowania przez Szatana i ziemskich 

wrogów Jej Syna - oddaj się Jezusowi 

przez Maryję – Ona jest światłością, Ona 

jest obleczona w słońce.  

Z kapłańskim błogosławieństwem  

– Wasz Proboszcz.  

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



 

22 SIERPNIA 
Najświętsza  

Maryja Panna Królowa 
23 SIERPNIA 

św. Róża z Limy, dziewica 
24 SIERPNIA 

św. Bartłomiej, Apostoł 
25 SIERPNIA 

św. Ludwik IX, król 
św. Józef Kalasanty,  

prezbiter 
26 SIERPNIA 

Najświętsza Maryja Panna 
Częstochowska 
27 SIERPNIA 
św. Monika 

 
 
 

 
 

1. W naszej Parafii i Domu Zakonnym 

serdecznie żegnamy ks. Piotra Dąbrow-

skiego. We wrześniu będzie możliwość 

osobistego pożegnania się z ks. Piotrem, 

który przeszedł do pracy duszpasterskiej 

w Warszawie na Bemowie. Dziękujemy 

za wszelkie dobro jakie wniósł w życie 

naszej parafii i wszystkich parafian.   

2. W przyszłą niedzielę o godz. 12.00 

odprawi Mszę prymicyjną nasz współ-

brat ks. Jarosław Lachociński. Księdza 

prymicjanta otoczmy naszą modlitwą.  

3. W dniu 25 września w naszej Parafii 

obchodzić będziemy 35-lecie konsekra-

cji naszego kościoła.    

4. W tym tygodniu w środę święto św. 

Bartłomieja – Apostoła, w piątek uro-

czystość Najświętszej Maryi Panny Czę-

stochowskiej -  tym dniu Msze św. w na-

szym kościele o godz. 6.00, 7.00, 9.00  

i 18.00. Z racji uroczystości  nie obowią-

zuje post. W sobotę wspomnienie św. 

Moniki. Wszystkim solenizantom ży-

czymy Bożego błogosławieństwa, opieki 

Matki Najświętszej i ich świętych Patro-

nów. 

5. Dzisiaj niedziela inwestycyjna. Skła-

damy serdeczne „Bóg zapłać” za każdy 

dar serca na cele inwestycyjne w naszym 

kościele i wokół kościoła. 

6. Również dzisiaj o godz. 15.00 Adora-

cja Najświętszego Sakramentu w Ka-

plicy Zmartwychwstania, którą popro-

wadzi Bractwo Adoracyjne. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich do wspólnej mo-

dlitwy.  

7. Jutro po Mszy św. wieczornej z racji 

22 dnia miesiąca  nabożeństwo do świę-

tej Rity wraz z poświęceniem róż.  

8. Za tydzień ostatnia niedziela mie-

siąca: o 18.00 Msza św. w intencji Mia-

sta Stalowa Wola i adoracja Najświęt-

szego Sakramentu o godz. 19.00, którą 

poprowadzi Akcja Katolicka.  

9. Dziękujemy mieszkańcom ul. Dmow-

skiego 6 za ofiarę na kwiaty i sprzątanie 

kościoła. Msza św. o Boże błogosła-

wieństwo będzie w poniedziałek o godz. 

18.00. W następnym tygodniu prosimy  

o pomoc mieszkańców bl. 7 przy ul. 

Dmowskiego.  

10. W minionym tygodniu Pan powołał 

do wieczności: śp. Jana Sobiło i śp. Zbi-

gniewa Kochowskiego. Naszych zmar-

łych polećmy Bożemu miłosierdziu… 

11. Wszystkim Parafianom i gościom 

życzymy błogosławionej niedzieli i no-

wego tygodnia. 
 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

 



 

21 SIERPNIA2022 R. – NIEDZIELA 

7.00 – za śp. Michalinę i Stanisława Kosiór, oraz 

śp. Jerzego Leszczyńskiego 

9.00 – za śp. Anielę i Franciszka Burdzy  

w kolejną rocznicę śmierci oraz śp. Stanisława 

Giemzę 

10.30 – za parafian 

10.30 – za śp. Małgorzatę Żelichowską – od 

córki z rodziną 

10.30 – za zmarłych rodziców śp. Anieli  

i Marcina oraz śp. Danutę i Czesława i za 

zmarłych z rodziny oraz za dusze w czyśćcu 

cierpiące 

12.00 – o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki 

Bożej i potrzebne zdrowie dla Elżbiety Cichoń  

i jej rodziny 

18.00 – za śp. Modesta Żuraw w 19 rocz. śmierci 

22 SIERPNIA2022 R. – PONIEDZIAŁEK 

6.00 – za śp. Zofię Gawryl – od sąsiadów 

7.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące 

7.00 – za śp. Pelagię Tracz w 7 rocz. śmierci – 

od dzieci z rodzinami 

18.00 – o Boże Błogosławieństwo dla 

mieszkańców bloku przy ul. Dmowskiego 6 

18.00 – o dar nieba dla śp. Jadwigi Łoin 

18.00 – dziękczynna z prośbą o Boże Bł. dla 

Michała i Aleksandry w 2. rocz. ślubu 

18.00 – za wstawiennictwem św. Rity  

o pomyślny przebieg leczenia i uzdrowienie  

z choroby dla Renaty Sączawa 

23 SIERPNIA 2022 R. – WTOREK 

6.00 – za śp. Marię Skrzypek w 11. rocz. śmierci 

i za śp. Mariana 

7.00 – za śp. Kazimierza Oraczewskiego – od 

Zofii i Krzysztofa Deręgowskich 

18.00 – za śp. Józefa Rąpałę – uczestników 

pogrzebu 

18.00 – za śp. Małgorzatę Pliszka – od kolegów 

Łukasza 

18.00 – za śp. Czesławę Rzeszutek – od Akcji 

Katolickiej 

24 SIERPNIA2022 R. – ŚRODA 

6.00 – za śp. Zofię, rodziców i rodzeństwo 

7.00 – za śp. Łukasza Pac – od uczestników 

pogrzebu 

18.00 – za śp. Radosława Bańka – od rodziny 

18.00 – o Boże Bł. dla czcicieli MBNP 

18.00 – za śp. Salomeę Skobel w 2. rocz. śmierci 

oraz zmarłych z rodziny Bors i Skobel – od 

rodziny 

18.00 – za śp. Stanisławę Biłka – od córki 

Bożeny z mężem 

18.00 – za śp. Stanisława i Wandę Kunysz 

25 SIERPNIA2022 R. – CZWARTEK 

6.00 – za śp. Józefa Kopacz – od syna Bogusława 

z rodziną 

7.00 – za śp. Jana Oleksak – od sąsiadów z ul. 

Żeromskiego 8 z klatki 3 i 4 

18.00 – za śp. Marię Siusta – od uczestników 

pogrzebu 

18.00 – za śp. Małgorzatę Żelichowską – od 

sąsiadów z ul. Okrzei 

18.00 – za śp. Stanisławę Biłka – od wnuczek 

Iwony i Eweliny z rodzinami 

26 SIERPNIA2022 R. – PIĄTEK 

6.00 – za śp. Elżbietę Burdzy – od uczestników 

pogrzebu 

7.00 – za śp. Emmę Żak – od Ryszarda 

18.00 – o dar nieba dla śp. Jadwigi Łoin 

18.00 – za śp. Małgorzatę Pliszka – od kolegów 

Łukasza 

18.00 – za śp. Małgorzatę Pliszka – od męża  

i dzieci 

27 SIERPNIA2022 R. – SOBOTA 

6.00 – za śp. Józefa Rąpałę – od uczestników 

pogrzebu 

7.00 – za śp. Kazimierza Oraczewskiego – od 

uczestników pogrzebu 

18.00 – o dar nieba dla śp. Jadwigi Łoin 

18.00 – za śp. Czesławę Rzeszutek – od członkiń 

Żywego Różańca - Róży 2. 

18.00 – za śp. Stanisławę Kopacz – od córki 

Anny z rodziną 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA MODLITWY  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

SIERPIEŃ: 

Za uzależnionych i ich rodziny. 
 

 

 

INTENCJE MSZALNE 
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

  


