
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA                                              44 (305) 23 PAŹDZIERNIKA 2022R. 
 

(do użytku wewnętrznego) 
 

  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Przypowieść o faryzeuszu i celniku 
 

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawie-
dliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, 
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dzię-
kuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cu-
dzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, 
daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. 
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił 
się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony». 
 
 
 

KTO SIĘ WYWYŻSZA, BĘDZIE PONIŻONY 
 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus opowiada przypowieść o faryzeuszu 

i celniku. Adresatami tej historii są "niektórzy", co ufali sobie, że są 

sprawiedliwi, a innymi gardzili. Pan Jezus piętnuje w przypowieści po-

stawę pogardy i jednoczesne wybielanie siebie, stawianie siebie w ide-

alnym świetle. Wskazuje też, że opieranie się wyłącznie na dobrych 

uczynkach, nie czyni człowieka sprawiedliwym. Z drugiej zaś strony, 

Jezus uczy, że szczera skrucha, prowadzi do usprawiedliwienia. 
 



 

Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie 

 

W ostatnich dniach pojawiają się jesienne 

przymrozki, biegnie czas, a my nadal 

trwamy przy modlitwie różańcowej. Modli-

twa ta jest nie tyle przesuwaniem pacior-

ków, ale oddaniem się w obronę Najświęt-

szej Maryi Panny w momencie niebezpie-

czeństwa, dziękczynieniem w momencie 

szczęścia, uwielbieniem wyrażającym bez-

interesowną miłość do Boga. Oddając się  

w opiekę Maryi pozwalamy Jej zanieść nas 

przed Tron Boga. Modląc się bowiem na ró-

żańcu, przyzywamy Jej wstawiennictwa  

i razem z Nią wypowiadamy słowa modli-

twy, razem z Nią uwielbiamy Boga, razem 

z Nią dziękujemy.  

Wypowiadając słowa modlitwy różańco-

wej  i powtarzając cyklicznie te same słowa 

odpowiadamy też na słowa św. Pawła, 

który zachęcał pierwsze wspólnoty chrze-

ścijańskie do nieustannej modlitwy. Już  

w pierwszych wiekach ludzie odmawiali po 

kilkadziesiąt czy kilkaset razy tę samą mo-

dlitwę. Pustelnik Paweł z Teb, by nie pogu-

bić się w tym powtarzaniu kładł na kola-

nach kamienie i po odmówieniu danej mo-

dlitwy zrzucał jeden z nich. Święty Pacho-

miusz czy święty Benedykt z Nursji – ojco-

wie modlitwy – robili sobie sznur z pętel-

kami – który przypominał dzisiejszy róża-

niec. Ta modlitwa znana przed wiekami 

dziś woła do nas: Zwolnij! 

Sama aktualna forma różańca z ułożonymi 

stałymi częściami i tajemnicami zaprasza 

nas do czegoś głębszego i ważniejszego niż 

tylko pozornie nudnego przesuwania po-

tocznie nazwanych korali, kamyków, pa-

ciorków czy węzełków. W tej modlitwie 

chodzi o coś więcej niż traktowanie jej cza-

sem jakby miała magiczną moc. Coraz czę-

ściej ulegamy pokusie, by ją tylko odma-

wiać i nawet może podejmować wyzwania 

mające na celu nawet i dobre intencje, tak 

jak nowenna pompejańska, ale jednocze-

śnie gubimy i tracimy to, co staje się jej 

istotą. Zatrzymać się przy boskich tajemni-

cach Trwać z Maryją przy Bogu. Odnosi się 

czasem takie wrażenie, że i w Kościele  

o tym zapominamy, gdy w październiku po-

dejmujemy tę modlitwę, a jednocześnie 

podchodzimy do niej na zasadzie „zalicze-

nia”, szybkiego odmówienia – bo trzeba, 

ale nie mamy na nią zbyt dużo czasu. Róża-

niec potrzebuje i zaprasza nas do tego, żeby 

się zatrzymać, żeby zwolnić i pozwolić się 

poprowadzić Duchowi Bożemu, tak jak to 

zrobiła w swoim życiu Maryja. Nie da się 

zrozumieć różańca ciągle gdzieś pędząc  

i chcąc ciągle tylko coś załatwiać. 

Sensem zrozumienia tej modlitwy jest 

słowo, które użył papież Jan Paweł II liście 

apostolskim Rosarium Virginis Marie. Tym 

słowem jest kontemplacja. Siła tej modli-

twy nie tkwi w ilości – w tym jak dużo jej 

odmówimy, ale jak mocno ona nas wcią-

gnie i jak rozpali nasze serca. Jeśli zatra-

cimy w różańcu charakter kontemplacyjny 

to będziemy ciągle do niej podchodzić albo 

z przymusu albo na sposób magiczny. Po-

szczególne tajemnice zapraszają nas do 

tego, by razem z Maryją przeżywać historię 

Zbawienia i w tej historii zobaczyć wielkie 

dzieło Boga. Kontemplując tajemnice z ży-

cia Maryi i Jezusa jesteśmy zaproszeni, by 

nie tylko podziwiać to co się kiedyś wyda-

rzyło, ale by przyjąć te sytuacje w swoim 

życiu. Powtarzanie słowa za słowem i wpa-

trywanie się z Maryją w serce Boga spra-

wia, że jesteśmy obdarowywani tak jak Ona 

pełnią łask. To wypowiadanie komplemen-

tów wobec Maryi i składanie jej róż, jest 

momentem zachwytu jak dobry jest Bóg. 

To rytmiczne, modlitewne powtarzanie 

słów jest napełnianiem swojego serca Do-

brą Nowiną. Nie śpiesz się, zatrzymaj się 

przy Bogu, daj Mu czas, tak jak to czyniła 

Maryja.  

 

Wasz Proboszcz.  

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



BOŻE, DAJ MI SIŁĘ 
 

Ilekroć udaję się 

na modlitwę, a 

myśli natrętne 

odciągają mnie 

od Ciebie, Boże, 

daj mi siły, 

abym je natychmiast płoszył i po-

konał wszystkie złe popędy, 

które stają mi na przeszkodzie  

w połączeniu się z Tobą na wieki.  

Każde słowo będę wypowiadać  

z największą uwagą, ponieważ 

rozmawiam z Bogiem.  

Wszystko niechaj wysławia 

Pana, ponieważ jest codziennym 

mym pokarmem.  

 

 

 

 
 

ŚWIATOWY 

DZIEŃ  MISYJNY 2022 
 

„Będziecie moimi świadkami” 
 

To temat Światowego Dnia Mi-

syjnego 2022 r., który jak zawsze 

pomaga nam przeżywać fakt,  

że Kościół ze swej natury jest mi-

syjny. Drodzy bracia i siostry, nie 

przestaję marzyć o całym  

Kościele jako misyjnym i o no-

wym okresie działalności misyj-

nej wspólnot chrześcijańskich.  

I powtarzam życzenie Mojżesza 

dla ludu Bożego w drodze:  

„Oby tak cały lud Pana proroko-

wał!” (Lb 11, 29). Tak, obyśmy 

wszyscy byli w Kościele tym, 

czym już jesteśmy na mocy 

chrztu: prorokami, świadkami, 

misjonarzami Pana! Z mocą Du-

cha Świętego i aż po krańce 

ziemi. Maryjo, Królowo Misji, 

módl się za nami!  

(papież Franciszek) 
 

 

24 PAŹDZIERNIKA 
św. Antoni Maria Claret, 

biskup 
bł. Jan Wojciech Balicki, 

prezbiter 
 

25 PAŹDZIERNIKA 
święci męczennicy  
Chryzant i Daria 

 

26 PAŹDZIERNIKA 
święci męczennicy  
Lucjan i Marcjan 

 

27 PAŹDZIERNIKA 
św. Sabina, męczennica 

 

28 PAŹDZIERNIKA 
święci Apostołowie  

Szymon i Juda Tadeusz 
 

29 PAŹDZIERNIKA 
św. Felicjan, męczennik 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 



 

CO OZNACZA SŁO-

WO „AMEN”, KTÓ-

RE KOŃCZY NASZE 

WYZNANIE WIARY? 
 

Słowo hebrajskie 

„Amen”, które 

kończy także 

ostatnią księgę 

Pisma świętego, oznacza wypo-

wiedzenie naszego wiernego  

i całkowitego „tak”, na wy-

znaną przez nas wiarę, przez 

powierzenie się całkowicie 

Temu, który jest ostatecznym 

„Amen” (Ap 3, 14): Jezusowi 

Chrystusowi. 

„Amen” występuje w Starym Te-

stamencie zwykle w znaczeniu 

„niech się tak stanie”, aby pod-

kreślić pragnienie działania Bo-

żego lub dołączyć swój głos do 

pochwały Boga. W Nowym Te-

stamencie jest często zakończe-

niem modlitwy, wyrażającym 

akceptację jej treści. Najczęściej 

jednak posługuje się nim sam Je-

zus jako wyrazem rozpoczynają-

cym mowę. Użycie „Amen” pod-

kreśla znaczenie wypowiedzi Je-

zusa. Wierzyć to powiedzieć 

„Amen” Bożemu Słowu, obietni-

com i przykazaniom. Całkowicie 

zawierzyć Temu, który jest 

doskonałą wiernością i spełnie-

niem nieskończonej miłości. Na-

sze codzienne życie powinno być 

jak „Amen”, które przypieczęto-

wuje „Wierzę…” wypowie-

dziane przy wyznaniu wiary na 

chrzcie świętym.  

(ks. Dariusz Kielar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

W każdej codziennej Eucharystii 

odnajduję całego siebie i sens ca-

łego swojego życia.  

W każdej codziennej Eucharystii 

jest odpowiedź na wszystkie 

moje najważniejsze pytania  

o życie i śmierć, miłość i cierpie-

nie. W każdej codziennej Eucha-

rystii mogą odnaleźć siebie i sens 

swojego życia wszyscy miesz-

kańcy naszego miasta. W naszym 

mieście w ośmiu kościołach  

i w dwóch kaplicach – w Domu 

 

CZYTAMY KATECHIZM (49) 

) 
 

 

  
28 października 2020 roku  
ks. Arcybiskup Mieczysław 
Mokrzycki wprowadził do 
naszego kościoła relikwie św. 
Jana Pawła II.  
 
 

 

W KAŻDEJ  

CODZIENNEJ EUCHARYSTII 

) 
 

 



Pomocy Społecznej i w Szpitalu 

celebrowanych jest codziennie 

ponad dwadzieścia pięć Mszy 

świętych. Wszystkie codzienne 

Eucharystie kształtują duchowe 

oblicze naszego miasta. I obej-

mują niewyczerpaną i nieskoń-

czoną Miłosierną Miłością Je-

zusa Eucharystycznego wszyst-

kich mieszkańców naszego mia-

sta. W każdej codziennej Eucha-

rystii zawarty jest cały sens życia 

każdego człowieka i sens istnie-

nia całego świata. Każda co-

dziennie sprawowana Euchary-

stia podtrzymuje świat i wszyst-

kich jego mieszkańców w istnie-

niu. Każda codzienna adoracja 

Najświętszej Obecności Jezusa  

w naszym parafialnym kościele 

jest przedłużeniem Eucharystii – 

ofiarowania Jezusowi całego ży-

cia i dziękczynienia za całe życie. 

– Witaj Jezu Synu Maryi Tyś jest 

Bóg prawdziwy w świętej Hostii.  

BK          

 

 

 

 

NASZ KOŚCIÓŁ 
 

Początki budowy 

(3) 
 

5 lipca rozpoczęliśmy szalowa-

nie i zbrojenie kanałów na ławy. 

Następnie do 26 lipca zalewali-

śmy ławy chudym betonem. Pa-

miętam żartobliwe słowa księ-

dza Józefa: „Wody, piasku  

i żwiru nie żałować, a cement 

oszczędzać”.  

Murowanie ścian kościoła roz-

poczęto 20 sierpnia 1982 roku. 

22 września zaczęto kłaść cegłę 

licówkę na zewnętrzne ściany. 

Liczni parafianie pracowali  

w zgodzie i spokoju, co spra-

wiło, że prace postępowały 

szybko.  

W dniach 25 – 27 października 

wykonaliśmy szalunki stropów, 

aby już 28 października rozpo-

cząć zalewanie stropów. Praco-

waliśmy cały dzień od 8.00 do 

23.00. Było nas ośmiu. Wszyscy 

z osiedla domków, z ulic: Tu-

wima, Staffa, Gałczyńskiego. 

Prace, jak zwykle nadzorował 

ks. Ciaciek. 24 września 1983 

Biskup Przemyski ks. Ignacy 

Tokarczuk poświęcił kamień 

węgielny, który umieszczono  

w kasecie ze stali nierdzewnej 

wmurowanej w ściankę przed-

sionka naszego kościoła. Na 

chwałę Trójcy Przenajświętszej 

stoi to dzieło naszych rąk, miej-

sce modlitwy ofiarnych para-

fian.  

(Adam Wójcik )  

 



SZTAFETA MODLITWY 
 

 

 

 

 

 

 

 

W roku jubileuszu 35 lecia kon-

sekracji naszego kościoła, zachę-

camy Parafian do aktywnego 

włączenia się w „SZTAFETĘ MO-

DLITWY”. W tym tygodniu 

wspierajmy modlitwą mieszkań-

ców ulicy ks. Popiełuszki 36 i 37. 

 

 

 

 

GRATULUJEMY  

I WSPIERAMY 
 

Przełożony Generalny Michali-

tów ks. Dariusz Wilk został wy-

brany nowym przewodniczącym 

Konferencji Wyższych Przełożo-

nych Zakonów Męskich. Zastąpi 

on, pełniącego tę funkcję przez 

ostatnie 9 lat o. Janusza Soka re-

demptorystę. Wyborów doko-

nano podczas Zebrania Plenar-

nego, które odbyło się 17 paź-

dziernika br. Ks. Dariusz Wilk  

w 2016 r. został wybrany na ge-

nerała Michalitów, a 9 maja 2022 

zgromadzenie powierzyło mu 

drugą kadencję. Gratulujemy 

wyboru i wspieramy modlitwą.  

PODZIELNIK 
 

Trwa ogólnopolska kampania 

promująca społeczne punkty wy-

miany przedmiotów, w których 

można wymieniać niepotrzebne 

rzeczy na inne lub dzielić się 

nimi z potrzebującymi. Kampa-

nia rozpowszechnia ideę dziele-

nia się i ograniczenia skali mar-

nowania żywności, ubrań i sprzę-

tów. W naszej parafii „Podziel-

nik” jest otwarty w środę od go-

dziny 16.00 do 17.30 w sali tea-

tralnej. Znajdują się tam rzeczy 

codziennego użytku i ubrania dla 

dzieci i dorosłych do wzięcia za 

darmo.  

 

 

 

 

WIDZIEĆ WIĘCEJ 
 

Od 9 do 13 listopada, w Miejscu 

Piastowym odbędą się rekolekcje 

„Widzieć więcej” połączone  

z sesją psychologiczną, które po-

prowadzi ks. Mateusz Szerszeń 

wraz z księżmi michalitami i psy-

choterapeutami. Rekolekcje są 

przeznaczone dla osób w wieku 

od 20 do 55 lat. Więcej informa-

cji na stronie: rekolekcje.micha-

lici.pl  

 

 



PARAFIALNY RÓŻANIEC 

2022 

 

 

 

 

 

 
W tym tygodniu Różaniec pro-

wadzą: 
 

24 PAŹDZIERNIKA  
PONIEDZIAŁEK 

Oaza Młodzieżowa  

i Oaza Dzieci Bożych 
 

25 PAŹDZIERNIKA  
WTOREK 

Parafianie z ul.: Siedlanowskiego, 

Ofiar Katynia i Ciemny Kąt. 
 

26 PAŹDZIERNIKA   
ŚRODA 

Parafianie z ul.: Słowackiego, Tu-

wima, Gałczyńskiego, Asnyka, 

Sienkiewicza, Prusa. 
 

27 PAŹDZIERNIKA  
CZWARTEK 

Parafianie z ul.: Orzeszkowej, Że-

romskiego, Metalowców. 
 

28 PAŹDZIERNIKA  
PIĄTEK 

Parafianie z ul.: Bema, Okrzei, 

Podleśnej. 
 

29 PAŹDZIERNIKA  
SOBOTA 

Parafianie z ul.: Niezłomnych, 

Piwnej, Komunalnej. 
 

30 PAŹDZIERNIKA  
NIEDZIELA 

Parafianie z ul.: Kilińskiego, 

Dmowskiego, Popiełuszki  
 

31 PAŹDZIERNIKA  
PONIEDZIAŁEK 

Wszyscy wierni  

(Noc Świętych) 

 

 

 

Pamięć o tych, którzy już od nas 

odeszli, szczególnie przeja-

wiamy w listopadzie. Jednym  

z wielu znaków wyrażania pa-

mięci o zmarłych są wypominki, 

które wywodzą się z wiary, że  

w niebie każdy z nas ma swoją 

księgę życia spisaną przez Pana 

Boga i odczytywaną na Sądzie 

Ostatecznym. Podczas „wypo-

minek” kapłan wyczytuje 

imiona i nazwiska zmarłych,  

a my włączamy się we wspólne 

odmawianie Pozdrowienia 

Anielskiego oraz modlitwy za 

zmarłych „Wieczny odpoczy-

nek”. Pamiętajmy o tych, którzy 

już stanęli przed Bogiem.  
 

 

 



LECIMY DO NIEBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lecimy do nieba” to płyta  

zawierająca nowe piosenki  

o Świętym Michale Archaniele. 

Wykonują je popularni artyści 

młodego pokolenia. Współcze-

sne aranżacje utworów stworzył 

Sebastian Iwanowicz, angażując 

kreatywnych muzyków i woka-

listów. Płyta zawiera 10 premie-

rowych utworów oraz ich profe-

sjonalne podkłady.  
 

Cena 35,-. 

Zamówienia: www.kjb24.pl 

lub 

pod nr telefonu (22) 781 28 63. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

W 1961 r. John F. Kennedy 

szedł jak burza do objęcia naj-

wyższego urzędu w USA. Gdy 

sztab wyborczy zorientował się, 

że jego katolicka tożsamość 

może mu zaszkodzić, jego żona 

zwołała spotkanie dla mediów, 

podczas którego, z pobłażliwym 

uśmieszkiem powiedziała: To 

raczej Robert, jego brat jest po-

bożnisiem. Mój mąż to katolik 

tylko z nazwy. To przykład wart 

zapamiętania, bowiem już nie-

długo o nasze katolickie głosy 

zabiegać będą kandydaci z kato-

licką tożsamością i ci tylko  

„z nazwy”.  

(p-Q) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 parafia.sw@gmail.com;  

 

INTENCJA ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

 

PAŹDZIERNIK: 
Za wychowawców, uczniów, 

studentów, szkoły i uczelnie. 

 
 

 

TYLKO Z NAZWY 

) 
 

 

 

INTENCJA PAPIESKA 
 

PAŹDZIERNIK: 
Aby Kościół, wierny Ewangelii  

i odważny w jej głoszeniu, był miej-

scem solidarności, braterstwa  

i otwartości, doświadczając coraz 

bardziej synodalności.  

 

 


