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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie 
 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały 
pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi 
świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie 
wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się 
mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym 
czasie: 
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej 
okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. 
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał 
się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, 
gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie na-
maścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił 
wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski Pana». 
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były 
w Niego utkwione. 
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słysze-
liście». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIŚ SPEŁNIŁY SIĘ SŁOWA PISMA 
 

Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas do początku działalności publicznej Jezusa. 

W rodzinnym Nazarecie Jezus podczas nabożeństwa synagogalnego, uroczy-

ście wobec zdumionych rodaków deklaruje, kim jest naprawdę. Oznajmienie 

Jezusa: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli, odrzucone wtedy 

przez rodaków, jest dla nas podstawową prawdą wiary i aktualnym źródłem 

naszej radości. Jezus Chrystus jako obiecany w Pismach Mesjasz niesie praw-

dziwą radość wszystkim zgnębionym na duchu przez uwolnienie od grzechu.  

 



 

Drodzy Bracia i Siostry  
 

Dobiega końca czas kolędowy  

w naszej Parafii. Dziękuję 

wszystkim Parafianom za obec-

ność na adoracji Najświętszego 

Sakramentu, Mszy św. sprawo-

wanej w intencji mieszkańców 

danego rejonu Parafii i na spotka-

niu duszpasterskim. 

Po modlitwie i Eucharystii poru-

szyliśmy aktualne duszpasterskie 

tematy: 

- Intencje Mszy św. jubileu-

szowe, rocznicowe, imieninowe 

czy inne, które pragniemy zamó-

wić na konkretny dzień i godzinę, 

trzeba zamawiać z wielkim wy-

przedzeniem – kilkumiesięcz-

nym. Za modlitwą Euchary-

styczną sprawowaną przez ka-

płana idzie konieczność i przywi-

lej wspólnej modlitwy i składa-

nej ofiary. Największym darem - 

ofiarą jaką możemy złożyć wraz 

z kapłanem celebrującym Eucha-

rystię jest przyjęcie Komunii św.  

- Spowiedź św. jest zatem pięk-

nym zwyczajem, który umożli-

wia pełne uczestnictwo w Mszy 

św. – słuchanie Słowa Bożego  

i karmienie się Ciałem Chrystusa 

– Komunia św. W naszym ko-

ściele jest niemalże ustawiczna 

możliwość skorzystania ze spo-

wiedzi św. i codzienne zaprosze-

nie do adoracji Najświętszego 

Sakramentu.  

- Modlitwa przed Najświęt-

szym Sakramentem - adoracja 

jest szczytem modlitwy. W niej 

łączymy się z boskim źródłem. 

Proboszcz z Ars mawiał: Gdyby 

mieszkańcy nieba któregoś dnia 

przestali adorować Boga, niebo 

nie byłoby już niebem. A gdyby 

nieszczęśni potępieńcy w piekle 

mogli, mimo swoich cierpień, 

choć przez chwilę adorować 

Pana, piekło przestałoby być pie-

kłem. A my tu na ziemi mamy tak 

wielki dar, jakim jest możliwość 

adoracji Pana Jezusa ukrytego  

w Najświętszym Sakramencie. 

- Korzystanie z sakramentów 

uzdalnia nas do bycia świadkiem 

wiary wobec naszych braci  

i sióstr. Kto korzysta regularnie  

z darów łaski zawartych w sakra-

mentach, ten może bez proble-

mów podjąć obowiązki apostoła, 

a tym samym być ojcem lub 

matką chrzestną. Bez życia mo-

dlitewnego i sakramentalnego 

nie jest to możliwe.  

- Dom Duszpasterski: zapra-

szam serdecznie do korzystania 

nie tylko z dóbr duchowych Ko-

ścioła, ale także z bazy 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



materialnej naszej Parafii. Dom 

Duszpasterski po remontach  

i zmianie źródła ogrzewania jest 

do naszej dyspozycji i ma służyć 

wszystkim parafianom a zwłasz-

cza grupom duszpasterskim. Do 

zorganizowania pozostała tylko 

kwestia: kto, gdzie i kiedy? – gra-

fik zajęć i spotkań oraz oczywi-

ście sposób na utrzymanie po-

rządku i ładu w całym budynku.  

Niech nam wszystkim Dzie-

ciątko Jezus błogosławi.  
 

Wasz Proboszcz 
 

 

 

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 
 

Niedziela 

Słowa Bo-

żego została 

ustanowiona 

w 2019 r. li-

stem apostol-

skim w formie motu proprio pa-

pieża Franciszka „Aperuit illis”  

i wyznaczona na Trzecią Niedzielę 

okresu zwykłego w ciągu roku.  

W tym roku dzień ten przypada  

w dzisiejszą niedzielę 23 stycznia 

2022 r. Ojciec Święty pragnął, aby 

ten dzień był poświęcony celebra-

cji, refleksji, rozszerzaniu słowa 

Bożego i obudzenia świadomości 

znaczenia Pisma Świętego w życiu 

wierzących, a szczególnie w litur-

gii, która włącza w żywy i stały 

dialog z Bogiem. „Poprzez teksty 

biblijne odczytywane podczas li-

turgii, sam Bóg mówi do swojego 

ludu i sam Chrystus głosi swoją 

Ewangelię”.   

 

 

 

 „OKRUSZKI” 
SŁÓW  
KS.  

MARKIEWICZA 
 

 

Pan Jezus w Najświętszym Sa-
kramencie zasługuje na cześć 
najwyższą, najgłębszą, jest bo-
wiem Panem i Zbawcą naszym. 
 

+    +    + 
 

Maryjo, wyjednaj mi statecz-
ność, abym zawsze prosił Boga 
o wytrwanie w dobrym, aż do 
końca. 
 

+    +    + 
 

Pan Bóg jest naszym najwięk-
szym i najwyższym dobro-
czyńcą. Któż policzy dary i do-
brodziejstwa, jakie otrzymali-
śmy z rąk Jego? 

 

 



POSŁANI 

W POKOJU CHRYSTUSA (7) 
 

Przebywanie z 

Chrystusem Eucha-

rystycznym nie 

tylko nie oddala nas 

od ludzi, lecz 

otwiera na nich 

serce, uwrażliwia na 

ich sprawy i po-

trzeby, zwłaszcza tych żyjących 

wokół nas, a potrzebujących na-

szego wsparcia. Kontemplowanie 

Jego ofiary podjętej z miłości do 

człowieka uczy nas, na czym po-

lega prawdziwa miłość do innych 

ludzi, solidarność z nimi i brater-

stwo. Daje też siłę i wewnętrzne 

przekonanie, aby podejmować za-

danie praktycznego realizowania 

tej miłości oraz ewangelizacji  

i ożywiania społeczeństwa duchem 

chrześcijańskim.  
 

 

Wielka poznańska czwórka 
 

Wielka poznańska czwórka za-

wierzenia Jezusowi przez Maryję. 

Ojciec Kasper Drużbicki założy-

ciel lubelskiej szkoły zawierzenia 

Jezusowi przez Maryję, inicjator 

pierwszych polskich traktatów  

o zawierzeniu. Błogosławiona 

Siostra Sancja Szymkowiak nazy-

wana „polską małą Tereską”, po-

magająca jeńcom i więźniom  

w czasie okupacji. Sługa Boży 

ksiądz Aleksander Woźny założy-

ciel ogólnopolskiej wspólnoty za-

wierzenia Jezusowi przez Maryję 

w czasie największego terroru sta-

linowskiego. Ksiądz Marian Piąt-

kowski autor  tekstu „ABC osobi-

stego oddania Maryi.” Wierząc  

w obcowanie świętych widzimy 

orędownictwo wielkiej poznań-

skiej czwórki w niezwykłym roz-

machu i dynamizmie poznań-

skiego ośrodka zawierzenia Jezu-

sowi przez Maryję. Młoda po-

znańska Fundacja Tota Tua działa 

z błogosławieństwem i duchową 

opieką Prymasa Polski i Przewod-

niczącego Konferencji Episko-

patu Polski Arcybiskupa Poznań-

skiego. Młodzi poznaniacy i dusz-

pasterzy niezwykle dynamicznie  

i skuteczni pracują przez Maryję 

dla Jezusa. Dzięki posłudze, mo-

dlitwie i pracy Fundacji Tota Tua 

tylko w 2020 roku ponad 500 ty-

sięcy osób w Polsce i rodaków na 

emigracji przeszło przez 33 dniu 

ćwiczeń duchowych i zawierzyło 

Jezusowi przez Maryję. Wielka 

poznańska czwórko zawierzenia 

oręduj za nami w drodze codzien-

nego zawierzeniu Jezusowi przez 

Maryję. BK 
 

 

 

MARYJA W DZIEJACH  

NARODU POLSKIEGO 
 

 



 

24 STYCZNIA 
św. Franciszek Salezy, 

biskup i doktor Kościoła 
 

25 STYCZNIA 
Nawrócenie św. Pawła, 

Apostoła 
 

26 STYCZNIA 
święci biskupi Tymoteusz 

i Tytus 
święci Robert, Alberyk  

i Stefan,  
opaci 

 

27 STYCZNIA 
bł. Jerzy Matulewicz,  

biskup 
św. Henryk  

de Ossó y Cervelló,  
prezbiter 

 

28 STYCZNIA 
św. Tomasz z Akwinu,  

prezbiter  
i doktor Kościoła 

 

29 STYCZNIA 
św. Aniela Merici,  

dziewica 
bł. Bolesława Lament, 

dziewica 
św. Józef Freinademetz, 

prezbiter 
 

30 STYCZNIA 
bł. Bronisław Markiewicz, 

prezbiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZIMOWISKO 

Z MICHALITAMI! 
 

Michalici zapraszają na zimowisko 

podczas ferii zimowych w 2022 r. 

Zaproszenie kierujemy do mło-

dzieży od 12 do 18 roku życia. 

Miejsce docelowe: Rycerka (po-

wiat żywiecki, gmina Rajcza).  

Termin: 
 

21 – 26 lutego 2022 
 

Zimowisko prowadzą Michalici:  
 

ks. Jarosław Witkowski 

ks. Jacek Księżopolski 

ks. Emil Kurek 

ks. Rafał Chorobik 

 

Formularz zgłoszeniowy na Zimo-

wisko: 
 

https://michalickiezimowiska.pl 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

 

ZE STARYCH  

KALENDARZY 
 

 

Na Świętego Pawła 
połowa zimy przepadła. 

(25.01) 
 

Na Świętego Franciszka 
przylatuje pliszka.  

(29.01) 
 

 
 



PRZY SERCU OJCA 
 

W następną niedzielę – 30 

stycznia 2022 – w dniu litur-

gicznego wspomnienia bł. ks. 

Bronisława Markiewicza, 

odbędzie się szóste już - spo-

tkanie "Przy sercu Ojca", 

które z udziałem parafian  

i wspólnot parafialnych odbę-

dzie się w naszym kościele. O 

godzinie 19.00 podczas dzięk-

czynnej adoracji Najświętszego 

Sakramentu, wspominając 

słowa Błogosławionego, zatro-

skanego o losy Polaków, bę-

dziemy się modlić za nasza Oj-

czyznę i jej przyszłe pokolenia. 

Warto przypomnieć że te spo-

tkania w poprzednich latach, 

odbywały się w sali teatralnej. 

Wtedy młodzież w insceniza-

cjach przybliżała postać błogo-

sławionego Założyciela Micha-

litów, a potem wszyscy mogli 

delektować się smakiem mi-

chalickiego żuru, podawanego 

na stoły przez naszych kapła-

nów. W nadziei, że za rok 

wszystko będzie, jak dawniej, 

zapraszamy w przyszłą nie-

dzielę wszystkich parafian, 

grupy duszpasterskie i sympa-

tyków. 

 

 

 

Co oznacza, że 

Jezus „zstąpił 

do piekieł”? 

 

 

 

Kraina zmarłych, do której 

zstąpił Chrystus po śmierci, 

nazwana przez Pismo święte 

„piekłem” - nie należy utożsa-

miać go z piekłem potępionych 

– oznacza los tych wszystkich 

zmarłych, zarówno sprawie-

dliwych, jak i złych, którzy 

zmarli przed Chrystusem. 

 

W Starym Testamencie każdy, 

kto umarł, dobry czy zły, zstępo-

wał do Szeolu. Szeol przedsta-

wiano jako ciemne miejsce, 

gdzie zamieszkują umarli. Koń-

czyło się tam wszystko, dzięki 

czemu życie warte jest tego, 

żeby je przeżyć. Nowy Testa-

ment także mówi o Szeolu jako 

o miejscu przebywania umar-

łych. Określa go słowami hades 

i gehenna, które odnoszą się do 

królestwa śmierci. Hades był 

dla Greków krainą umarłych. 

 

CZYTAMY KATECHIZM (21) 
 

 

 



Władał nią Hades, grecki bóg 

śmierci. Gehenna to hebrajskie 

słowo, które znaczy tyle co „do-

lina Hinnon”. Dolina Hinnon 

była głębokim i wąskim jarem 

znajdującym się na południe od 

Jerozolimy, w którym urzą-

dzono wysypisko śmieci. Zwały 

nieczystości nieustannie tliły się 

i dymiły. Obraz ten stał się sym-

bolem miejsca pośmiertnej kary 

dla nikczemników. Dlatego  

w Ewangelii Jezus mówi  

o ogniu piekielnym, używając 

słowa gehenna (por. Mt 18, 8). 

Wyznanie wiary mówi, że Jezus 

zstąpił do piekieł. Oznacza to, że 

Syn Boży umarł naprawdę i do-

świadczył wszystkich skutków 

śmierci, tak jak każdy człowiek. 

Jezus umarł i znalazł się w ot-

chłani śmierci, gdzie przeby-

wają wszyscy zmarli. Kościół 

uczy, że w Szeolu Zbawiciel 

miał do spełnienia ważne po-

słannictwo. Ponieważ trafiał 

tam każdy,  

Jezus zstąpił tam, aby uwolnić 

tych, którzy Go poprzedzili. 

Motyw ten stał się bardzo popu-

larny w średniowieczu. Jezus 

schodził do piekieł i uwalniał 

uwięzione tam dusze sprawie-

dliwych. 

 (ks. Dariusz Kielar) 

CUD PRZEISTOCZENIA 
 
 
 
 

 

Od początku swych dziejów Ko-

ściół czcił eucharystyczny chleb  

i wino, jako prawdziwe Ciało  

i Krew Chrystusa.  Chleb i wino 

przestają istnieć, choć ich ze-

wnętrzna postać pozostaje nie-

zmieniona. Ta wielka tajemnica 

nazywana jest Przeistoczeniem.  

Konsekrowana Hostia oraz naj-

droższa Krew pod postacią wina 

otrzymują cześć i chwałę godną 

Boga, gdyż to Chrystus przychodzi 

wtedy do nas cały, żywy i praw-

dziwy. Jego obecność trwa tak 

długo, jak chleb i wino utrzymują 

swoją postać. Cuda eucharystyczne 

przybierały różne formy: hostie 

krwawiły lub przemieniały się  

w ciało, wino stawało się krwią. 

Skutkiem tych wydarzeń  zawsze 

były nawrócenia, umocnienie 

wiary, akty wynagradzające  

i wzmożone nabożeństwo do Naj-

świętszego Sakramentu. Cuda są 

też świadectwem danym przez 

Boga, że Słowo stało się Ciałem  

i zamieszkało między nami nie 

tylko w Betlejem, lecz również  

w każdym tabernakulum i w każ-

dym ludzkim sercu, które z wiarą 

je przyjmuje.  

 



NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 stycznia Kościół wspomina 

przełomowe wydarzenie w ży-

ciu Apostoła Narodów św. 

Pawła.  

Jest to jedyne święto w kalen-

darzu liturgicznych, w którym 

czcimy nawrócenie danej 

osoby.   

Zagorzały prześladowca chrze-

ścijan, gorliwy faryzeusz,  

w jednej chwili stał się jednym 

z najbardziej gorliwych i naj-

ważniejszych głosicieli Chry-

stusa. To, co wydarzyło się pod 

Damaszkiem, zmieniło całe 

jego życie i sprawiło, że Paweł 

stał się wielkim apostołem 

Chrystusa. Święty Pawle, wy-

praszaj łaskę nawrócenia dla 

największych grzeszników  

i prześladowców Kościoła.  

 
 

 
 
 
 

 

Paweł z Tarsu, zanim się nawró-

cił, był Szawłem, zionącym nie-

nawiścią do chrześcijan. Aby go 

nawrócić i pozyskać dla Ko-

ścioła, Pan Jezus odebrał mu 

wzrok. Posłużył się Anania-

szem, by Szaweł na nowo przej-

rzał. Dzisiaj, gdy nie brakuje, 

zionących nienawiścią do Ko-

ścioła Szawłów, nie powinno 

zabraknąć Ananiaszów. Wła-

snym życiem, modlitwą i do-

brym słowem przywracajmy 

wzrok wrogom Kościoła, bo ni-

gdy nie wiemy którego z nich 

dotyczą słowa:  

„bo wybrałem sobie tego czło-

wieka za narzędzie”.   

(p-Q) 

 

 

BYĆ JAK ANANIASZ 
 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

 


