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WYDANIE SPECJALNE NA JUBILEUSZ 35 LECIA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W STALOWEJ WOLI. 
 

(do użytku wewnętrznego) 
 

  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Przypowieść o Łazarzu i bogaczu 
 

Jezus powiedział do faryzeuszów: 
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior  
i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak 
pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpad-
kami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. 
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także 
bogacz i został pogrzebany. 
Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abra-
hama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się 
nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wo-
dzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. 
Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś 
swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu do-
znaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami 
zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was 
przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”. 
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. 
Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli 
na to miejsce męki”. 
Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słu-
chają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś  
z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli 
Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, 
nie uwierzą”». 
 



 

Drodzy Parafianie,  

Kochani Bracia i Siostry  

Przeżywamy Jubileusz 35-lecia 

poświęcenia – konsekracji naszej 

świątyni na wyłączną służbę Bogu 

i bliźnim dla ich uświęcenia. 

Piękny Jubileusz, pełen wdzięcz-

ności, radości i nadziei na przy-

szłość. Co to jest jubileusz? Jubile-

uszem nazywamy istotną rocznicę, 

najczęściej okrągłą. Tym mianem 

określa się również uroczy-

stość zorganizowane na cześć ja-

kiegoś ważnego wydarzenia lub 

osoby obchodzącej rocznicę, czyli 

jubilata. Jeśli dotyczy osoby, zna-

czy tyle co gody. Tak  brzmi defini-

cja. W naszym przypadku JUBI-

LEUSZ odnosimy do budynku, 

czynności sakramentalnych, które 

są w nim czynione ale przede 

wszystkim do OSOBY BOGA  

w TRÓJCY JEDYNEGO, na Któ-

rego chwałę kościół został konse-

krowany.   

Zapewne wielu parafian pamięta, 

że w miejscu kościoła był las  

i droga robotników powracających 

z Huty do domów. Wielu pamięta 

pierwsze prace budowalne, wzno-

szące się mury, żelbetonową 

więźbę dachową i kolejne etapy 

prac konstrukcyjnych i budowla-

nych. Jednocześnie wokół budo-

wanego kościoła i zbudowanej 

wcześniej prowizorycznej kaplicy 

gromadzili się parafianie. W tych 

latach,  aby przyjść do budującego 

się kościoła, trzeba było pokonać 

wiele trudności. W owym czasie 

trzeba było wykazać się także od-

wagą cywilną, aby korzystać z sa-

kramentów i być „widzianym” na 

Mszy św. Minęło 35 lad od konse-

kracji kościoła, zmieniały się 

czasy, systemy polityczne, nie 

zmienił się tylko człowiek. Wydaje 

się, że nadal trzeba mieć odwagę, 

aby pozostać wiernym Bogu i Jego 

przykazaniom. Trzeba mieć od-

wagę i roztropność męża bożego, 

aby pośród, tego, co dzieję dzisiaj, 

korzystać z 35-letniego doświad-

czenia starszych parafian, którzy 

wytrwali przy Bogu w Kościele 

Powszechnym i w kościele lokal-

nym - w naszym parafialnym. Na-

sza świątynia oddana Bogu jest 

miejscem sprawowania sakramen-

tów. Miejscem modlitwy, w któ-

rym wielu parafian od momentu 

chrztu do końca życia trwa przy 

Chrystusie. Różne są nasze koleje 

losu, różnymi drogami człowiek 

kroczy przez życie. Wielu się ży-

ciowo pogubiło. Wielu nie widzi 

już siebie w kościele budynku  

i w Kościele jako wspólnocie ludzi 

ochrzczonych i wierzących dążą-

cych do zbawienia – do spotkania  

z Bogiem w wieczności. Nie ma 

jednak nikogo, kto by nie widział 

krzyża wznoszącego się nad naszą 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



świątynią, nie słyszał radosnych  

i smutnych dzwonów z naszej 

wieży. Wszyscy widzimy muro-

wany znak Bożej obecności pośród 

nas. Niech więc JUBILEUSZ bę-

dzie nieustannym zaproszeniem 

każdego z nas do osobistej relacji  

z Jezusem Chrystusem. Świętu-

jemy istotną rocznicę oddania na-

szego kościoła wiernym na więk-

szą chwałę Boga, dla uświęcenia 

własnego i dla dobra wszystkich 

wierzących. Tylko i aż 35 lat na-

szej drogi do wieczności za pośred-

nictwem Kościoła. Niech Bóg bę-

dzie uwielbiony w tym JUBILEU-

SZU, a my uświęceni kolejnymi ła-

skimi Bożej Obecności pośród nas 

w Kościele - idźmy razem ku 

wieczności, idźmy razem do nieba.  

Wasz Proboszcz.  
 

 

 

 

 

PRZYPOWIEŚĆ 
O ŁAZARZU I BOGACZU 

 
Poza dosłownym znaczeniem 
ta przypowieść ma przesłanie 
symboliczne. Postaci nędzarza  
i bogacza uosabiają dwa typy 
ludzi. Ubodzy, lecz wierzący 
oraz zamożni i grzeszni. 
Swoim życiem na ziemi pracu-
jemy na wieczność. Każdy  
dobry i zły uczynek jest 

zapisywany. Na końcu zosta-
niemy rozliczeni ze swojego 
postępowanie. Po śmierci 
przestają liczyć się majętno-
ści, jakie posiedliśmy za życia. 
Przed Bogiem nie jest ważne 
to, co materialne, lecz to, co 
duchowe.  
 

 

 

 
 

 

MI – CHA – EL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy Lucyfer zaczął bluźnić sło-

wami: „Wstąpię ponad obłoki  

i stanę się podobny do Najwyż-

szego”, wówczas święty Michał 

rozpalony niezmiernym ogniem 

miłości Bożej, zawołał: Mi - cha 

– el, to znaczy „któż jak Bóg!”. 

Jednocześnie gorąco przekony-

wał innych aniołów do uznania 

niezgłębionych przymiotów 

wspólnego im Stwórcy i Pana, 

który jest jedynym i prawdzi-

wym Bogiem. To tylko Jemu po 

wszystkie czasy należy oddawać 

cześć i chwałę oraz składać hołdy 

uwielbienia.  

 



 

Stójmy przy św. Michała Ar-
chaniele dzierżącym zwycię-
ską ręką chorągiew Krzyża 
Chrystusowego, i pamię-
tajmy, że pod tą chorągwią, 
idąc naprzód i walcząc, poko-
namy szczęśliwie wszystkie 
zasadzki i napaści złego du-
cha.   

 bł. ks. Bronisław  
Markiewicz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 WRZEŚNIA 
św. Kosma i Damian, 

męczennicy 
św. Wawrzyniec Ruiz  

i Towarzysze  
męczennicy 
27 WRZEŚNIA 

św. Wincenty a Paulo, 
prezbiter 
28 WRZEŚNIA 

św. Wacław, męczennik 
29 WRZEŚNIA 

święci Archaniołowie  
Michał, Rafał i Gabriel 

30 WRZEŚNIA 
św. Hieronim,  
doktor Kościoła 
1 PAŹDZIERNIKA 
św. Teresa  

od Dzieciątka Jezus,  
doktor Kościoła 

 

 

Co to jest czyściec? 
 

Czyściec jest stanem 

tych, którzy umie-

rają w przyjaźni  

z Bogiem. Chociaż są 

już pewni swojego 

wiecznego zbawienia, potrzebują 

jeszcze oczyszczenia, aby wejść 

do radości nieba. 
 

 

 

INTENCJA PAPIESKA 
 

PAŹDZIERNIK: 

Aby Kościół, wierny Ewangelii  

i odważny w jej głoszeniu, był 

miejscem solidarności, braterstwa  

i otwartości, doświadczając coraz 

bardziej synodalności.  

 

 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

PAŹDZIERNIK: 

Za wychowawców, uczniów, stu-

dentów, szkoły i uczelnie. 

 
 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (46) 

) 
 

 

 



Tylko naprawdę ciężki grzech od-

dziela nas od Boga. Musimy jed-

nak przyznać, że kiedy już sta-

niemy przed Nim, nie będziemy 

zapewne zupełnie czyści. Dlatego 

możliwość oczyszczenia powinni-

śmy uznać za znak Bożego miło-

sierdzia. Jesteśmy wówczas "bied-

nymi duszami", gdyż sami nie mo-

żemy już nic zrobić dla naszego 

zbawienia, a z powodu naszych 

grzechów ogień Bożej miłości 

sprawia nam ból (dlatego mówimy 

o "czyśćcu"). Jednocześnie jeste-

śmy już czyści, gdyż w miejscu 

oczyszczenia należymy do Boga, 

do wspólnoty świętych, możemy 

się czuć umocnieni modlitwą Ko-

ścioła za zmarłych i sami możemy 

się modlić.  

(ks. Dariusz Kielar) 

 

 

 

 

NASZ KOŚCIÓŁ 
 

Od sierpnia 2019 

roku w naszym 

kościele działa 

chór SOLI DEO. 

Założycielką i dy-

rygentką jest Ja-

dwiga Ciba–Powęzka, absol-

wentka Wydziału Artystycznego 

UMCS w Lublinie.  

Chór w swoim repertuarze posiada 

pieśni sakralne i liturgiczne.  

 

 

 

 

 

JUBILEUSZOWE 

ŚWIĘTOWANIE 
 

W programie jubileuszowych ob-

chodów odbędzie się rodzinne 

świętowanie, które rozpocz-

niemy dziś o godzinie 16.00 na 

placu przed Domem Duszpaster-

skim. Na uczestników czeka 

wiele atrakcji i niespodzianek,  

a także rozstrzygnięcie jubileu-

szowego konkursu i wręczenie 

nagród zwycięzcom. Naszych 

Parafian i Przyjaciół parafii, wraz 

z rodzinami zapraszamy do licz-

nego udziału w tym wydarzeniu.  
 

 

 

 



SZTAFETA  

MODLITWY 
 

W roku jubile-

uszu 35 lecia 

konsekracji 

naszego ko-

ścioła, zachę-

camy Parafian do wzajemnego 

wsparcia modlitewnego i  do ak-

tywnego włączenia się w „Sztafetę 

modlitwy”. W tym tygodniu 

módlmy się w intencjach miesz-

kańców ulicy Dmowskiego 16 i 17. 

 

 

 

 

PARAFIALNY  

RÓŻANIEC  

2022 
 

Od najbliższej soboty  rozpoczy-

namy październikową modlitwę 

różańcową, którą jak w poprzed-

nich latach odmawiać będą wierni 

i wspólnoty naszej parafii. Szcze-

gółowy plan dostępny jest w gablo-

cie i kolejnych wydaniach Naszego 

Słowa. Zachęcamy do licznego  

i gorliwego uczestnictwa. W tym 

tygodniu Różaniec prowadzą: 

 

1 października – sobota 

Wspólnota zakonna 
 

2 października – niedziela 

wszyscy parafianie 

W INTERNECIE 
 

Zachęcamy do obejrzenia i do wy-

słuchania: 

* Na YouTube: Parafia Trójcy 

Świętej w Stalowej Woli cyklu 

opowiadań „Apostołowie i Ewan-

geliści”. 

* Na portalu: michalici.adora-

cja.eu i YouTube: Teatr 

„Czwarta Scena”: filmu „35 

lat…” 

oraz słuchowiska „Portret kardy-

nała”. 

 

 

 

 

 

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA 
 

Uroczysta konsekracja kościoła  

i ołtarza, zalicza się do najważ-

niejszych aktów liturgicznych.   

Biskup Konsekrator święci wodę, 

ściany kościoła, ołtarz i wiernych. 

Ołtarz namaszcza się, aby służył 

do sprawowania Najświętszej 

Ofiary. Namaszcza się ściany ko-

ścioła, bo ma być tylko Bogu od-

dany i Jemu służyć jako Jego dom.  

Każdy kościół ma swój tytuł, 

który nie może być zmieniony po 

dokonaniu poświęcenia kościoła. 

Tytułem naszego kościoła jest 

Przenajświętsza Trójca.   
 

 

 



Z KRONIKI PARAFIALNEJ                        

„Wrzesień 1987 r. W naszej parafii 

odbywały się misje święte. Na ich 

zakończenie 28 września odbyła 

się wielka uroczystość – poświęce-

nie kościoła Trójcy Przenajświęt-

szej. Aktu tego dokonał ordyna-

riusz przemyski bp Ignacy Tokar-

czuk. Kościół szczelnie wypełniał 

tłum wiernych, jak nigdy dotąd. 

Występowała orkiestra i chór. Tak 

liczne uczestnictwo w uroczysto-

ściach poświęcenia było również 

demonstracją więzi społeczeństwa 

z kościołem”.  

 

 

 

 

ZE WSPOMNIEŃ 
 

Parafianie wspominają relację roz-

mowy ks. Biskupa Ignacego  z ks. 

Józefem Ciaćkiem, gdy radzili ja-

kie wezwanie nadać naszej parafii. 

Proboszcz proponował Matkę 

Bożą, ale biskup stwierdził, że Naj-

świętsza Panienka patronuje już 

wielu kościołom i wybrał na opie-

kuna naszej parafii Trójcę Przenaj-

świętszą. 

 

BUDOWNICZY I PASTERZ 
 

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk  

w powojennej historii polskiego 

Kościoła wybudował najwięcej ko-

ściołów i kaplic mimo przeszkód 

ze strony „budowniczych” socjali-

stycznego ładu. Nasz kościół jest 

jednym z wielu dowodów odwagi 

tego niezłomnego pasterza. Lek-

tura parafialnych kronik i wspo-

mnienia świadków pokazuje, w ja-

kich bólach wszystko się rodziło. 

W tych księgach tętni etos tamtych 

lat, gdy o wszystkim decydował 

Urząd do Spraw Wyznań, jego 

funkcjonariusze, a także donosi-

ciele. Wtedy niejeden proboszcz 

trafiał do więzienia, a budowniczy 

tracili pracę i szansę na utrzymanie 

rodziny. Nasz kościół powstał,  

a my jesteśmy beneficjentami od-

wagi – niezłomnych kapłanów.  

 

 

 

 

ZIEMNIAKI  

Z KWAŚNYM MLEKIEM 
 

 

 

 

 

 

Starsi parafianie pamiętają ten 

szczególnie uroczysty dzień  

i z uśmiechem wspominają krótkie, 

 

 



ale serdeczne rozmowy z ówcze-

snym Ordynariuszem. Kobiety 

pragnące jak najlepiej przyjąć do-

stojnego gościa, po uroczystości 

poświęcenia kościoła zapytały bi-

skupa, co chciałby zjeść? Biskup 

chwilę pomyślał i z dyskretnym 

uśmiechem odpowiedział - Ziem-

niaki z kwaśnym mlekiem.  

 

 

 

 

KSIĄDZ JÓZEF CIACIEK 
 

 

 

 

 

 

 

Nasza świątynia powstała dzięki 

ofiarności wielu parafian i miesz-

kańców miasta, pomocy pracowni-

ków i dyrekcji Huty Stalowa Wola. 

Mostostalu i PKS. Tempo prac 

przy budowie było ogromne. 

Pierwszy proboszcz ks. Józef Cia-

ciek niezwykle ofiarnie ciężko pra-

cował tak jak inni robotnicy. Budo-

wał też od podstaw żywy kościół, 

integrując mieszkańców Zatorza  

i pracowników z terenu parafii. To 

były trudne czasy, ale pokonanie 

najmniejszej przeszkody napeł-

niało radością. Ksiądz Ciaciek, 

dzięki wielkiemu samozaparciu 

pociągał innych swoją postawą. 

JEDYNIE BÓG 
 

Jedynie Bóg w Trójcy Jedyny jest 

godny najwyższej chwały i uwiel-

bienia. Jedynie Bóg w Trójcy  

Jedyny stwarza nieustannie i cią-

gle nowe osoby – jedyne i niepo-

wtarzalne. Jedynie Bóg w Trójcy 

Jedyny jest źródłem i dawcą życia  

i świętości. Pierwszy proboszcz 

ksiądz Józef Ciaciek w rozmowie 

z księdzem biskupem prosił aby 

nasz kościół miał wezwanie ma-

ryjne. A dzięki opatrznościowej 

decyzji księdza biskupa ordyna-

riusza Ignacego Tokarczuka nasz 

kościół parafialny otrzymał we-

zwanie Trójcy Przenajświętszej. 

Maryja jest Matką która zawsze 

prowadzi do Boga w Trójcy Jedy-

nego. W naszej parafii jako pierw-

sze powstały Róże Różańcowe, 

aby każdy mógł codziennie iść 

prostą biblijną drogą pobożności 

maryjnej, rozważając tajemnice 

różańcowe. W naszej parafii od 

początku jest obecna ikona Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. 

Ikona jest zawsze znakiem Obec-

ności Boga w Trójcy Jedynego. 

Dziękujmy Bogu w Trójcy Jedy-

nemu za wielki dar sakramental-

nej Obecności w naszym parafial-

nym kościele, za naszych duszpa-

sterzy i za wszystkich parafian.  
 

BK              

 



ROZMOWA JUBILEUSZOWA 

Z KSIĘDZEM  

PROBOSZCZEM 
 

1. 35 lat temu dokonał się akt kon-

sekracji naszej świątyni. Ponad 

ośmioletnia posługa Księdza jako 

proboszcza, wpisuje się w historię 

naszego kościoła. To niemało, bo 

to jedna czwarta tej historii. Jakie 

refleksje towarzyszą Księdzu w 

dniu tak ważnej dla naszej parafii 

rocznicy?  
 

Dziękuję Panu Bogu za to, że mogę 

przeżywać razem ze wszystkimi Pa-

rafianami tak piękny Jubileusz.  

Osiem lat pracy duszpasterskiej  

w tej Parafii to dla mnie bardzo 

wiele czasu. W perspektywie Ko-

ścioła powszechnego i w historii Pa-

rafii to tylko osiem lat kolejnego 

proboszcza, kapłana i duszpasterza. 

Niemniej jednak w ciągu tych lat za-

działo się bardzo wiele dobra. Jako, 

że jest to JUBILEUSZ, chcę Bogu 

podziękować za wszelkie dobro ja-

kie jest naszym udziałem dzięki tej 

świątyni. Dziękuję Bogu za dar każ-

dego sakramentu, za każdą chwilę 

modlitwy, za wygłoszone tu Słowo 

Boże, za wszelkie dzieła duszpa-

sterskie, kulturalne i dzieła miło-

sierdzia względem bliźniego. Dzię-

kuję Bogu za każdego człowieka, 

która odwiedził naszą świątynię, za 

tych, którzy tu w sakramencie 

chrztu świętego zapoczątkowali 

drogę do świętości i za tych, którzy 

w naszej świątyni zostali odprowa-

dzeni do wieczności. Główną  

refleksją jak a mi towarzyszy  

w dniach JUBILEUSZU jest 

WDZIĘCZNOŚĆ. 
 

2. Czas epidemii okazał się trud-

nym sprawdzianem. Zachwiał 

wiarę wielu, osłabił ich więź z pa-

rafią. Czy zdaniem Księdza „wąt-

piący” powrócą, gdy zrozumieją, 

że Kościół, którego „bramy pie-

kielne nie przemogą” jest rzeczy-

wistością realną i żywą, a nie me-

dialną? 
 

Pytanie to jest troską nie tylko na-

szej społeczności parafialnej, ale ca-

łego Kościoła. Konsekracja bu-

dynku na wyłączną służbę Bogu  

i ludziom w drodze do Boga jest 

częścią odpowiedzi na wyzwania 

dzisiejszego czasu. Kościół był, jest 

i będzie znakiem Boga Stwórcy, 

Zbawiciela i Ducha Świętego . Nie 

może zatracić swojej istoty. Działa-

nia charytatywne, kulturalne, spo-

łeczne inspirowanie życiem para-

fialnym są tylko wynikiem, skut-

kiem wiary i korzystania z sakra-

mentów przez wiernych. Czy po-

wrócą wierni do parafialnego ko-

ścioła bez korzystania z medialnych 

możliwości technicznych jest pyta-

niem ciągle otwartym. Naszym za-

daniem, jako duszpasterzy na czele 

z proboszczem, kapłanami i parafia-

nami, którzy wytrwali na liturgii  

i Eucharystii mimo pandemii, jest 

nadal dawanie świadectwa  



i uczynieni dostępnym dla wątpią-

cych sakramentów i godnego miej-

sca spotkania człowieka z Bogiem. 

Stąd w naszym kościele jest adora-

cja Najświętszego Sakramentu, co-

dziennie jest możliwość spowiedzi 

św., głoszone jest Słowo Boże, spra-

wowane są wszystkie sakramenty. 

Budynek kościoła i przyległy plac 

są remontowane i czynione przyja-

znym dla pragnących spotkania  

z Bogiem. Jako parafia i miejsce 

kultu zawsze byliśmy i jesteśmy 

bezwarunkowo otwarci na powraca-

jących do Boga Ojca. Wiara jest ła-

ską – ufam, że na tę łaską wierni, 

których wiara osłabła, wcześniej 

czy później, z miłości do Boga po-

wrócą do Kościoła i do naszej świą-

tyni.    
 

3. Kiedy dwa lata temu redakcja 

Naszego Słowa pytała Księdza  

o marzenia, w odpowiedzi usły-

szeliśmy: „Umiejętność bycia bli-

sko drugiego człowieka – parafia-

nina. Także zewnętrzne, mate-

rialne marzenia: ciepły kościół 

zimą, klimatyzowany latem, do-

bry parking, ławki w dolnym ko-

ściele, relikwie świętych… „     

Jak widać wiele z nich się spełniło, 

ale czy wszystkie? 
 

Dzięki łasce Bożej i ludziom dobrej 

woli, wiele marzeń zostało urzeczy-

wistnionych. Nadal jednak pozo-

stają wyzwania, którym trzeba spro-

stać na miarę obowiązku i koniecz-

nego zadania, niektóre pozostają 

nadal jako marzenia, nie konieczne 

do spełnienia, ale dające poczucie 

że świat jest piękny a droga do Boga 

jest opatrzona troską o człowieka  

w otoczeniu, które można nazwać 

estetycznym i przyjaznym. Marze-

nia się spełniają a nowe zadania 

wzywają do dalszej ciężkiej pracy  

i zwyczajnej troski o świątynię oraz 

o każdego parafianina i spotkanie  

z nim.  
 

4. Już wiemy, że jedno z Księdza 

marzeń się spełniło. To był udział 

w XXII Międzynarodowym Mo-

tocyklowym Rajdzie Katyńskim 

im. Komandora Wiktora Wę-

grzyna. Wraz z innymi pokonał 

Ksiądz tysiące kilometrów i od-

wiedził wiele ciekawych miejsc. 

Prosimy o garść wspomnień z tego 

rajdu.  
 

Jednym u fundamentalnych i cu-

downych wspomnień z Rajdu Ka-

tyńskiego jest codzienne doświad-

czenie wspólnej modlitwy i Eucha-

rystii. Świadomość, że gdziekol-

wiek byliśmy na naszych maszy-

nach, tam była sprawowana Naj-

świętsza Eucharystia, zanoszona 

modlitwa i dzielenie się wiarą. 

Dzięki łasce Bożej i organizacji 

Motocyklowego Rajdu Katyń-

skiego, mieliśmy możliwość spra-

wowania Eucharystii w trzech kate-

drach wraz z biskupami, ale także  

w miejscach uświęconych walką, 

cierpieniem i śmiercią Polaków  

w obronie wiary i Ojczyzny. 



Wyprawa w gronie ludzi pragną-

cych przeżyć nie tylko przygodę, ale 

oddać należną cześć i hołd bohate-

rom broniących wiary Ojczyzny, 

była i jest dla mnie inspiracją, aby tu 

i teraz pracować dla Kościoła, Oj-

czyzny i bliźniego w myśl zasady: 

celem naszego życia jest uwielbie-

nie Pana Boga, uświęcenie własne  

i dobro bliźniego. Rajd Katyński 

uczy mnie miłości do Boga, Ko-

ścioła, Ojczyzny i troski o bliź-

niego, uczy pamięci o żywych  

i zmarłych. Odwiedzone ciekawe 

miejsca, przebyte kilometry mówią 

do mnie, że człowiek w kontekście 

Ojczyzny i Ojczyzny Wiecznej jest 

najważniejszy.   
 

Redakcja Naszego Słowa dziękuje 

za rozmowę, a jubileuszowe pyta-

nia zadawał p-Q. 

 

 

 

 

QUIZ JUBILEUSZOWY 
 

Pierwsze litery poprzedzające po-

prawną odpowiedzi czytane od 

góry do dołu utworzą hasło, które 

jest rozwiązaniem quizu jubileu-

szowego. 
 

1 Trudno uwierzyć, ale na miejscu, 

gdzie stoi nasz kościół wcześniej 

była ; 

K   część starego cmentarza 

T   dzikie wysypisko śmieci 

 

2 Na ścianach naszej świątyni mo-

żemy zobaczyć sześć „par” świec, 

które zostały umieszczone i zapa-

lone w dniu poświęcenia kościoła. 

Świece te noszą nazwę: 

o   Jonaszki 

r   Zacheuszki 
 

3 Inspiracją witrażowych kompo-

zycji ozdabiających okna naszej 

świątyni jest biblijna pieśń trzech 

młodzieńców z księgi; 

ó   Daniela 

l    Ezechiela 
 

4 Na wieży naszego kościoła 

umieszczone są cztery dzwony. 

Największy z nich, ważący 970 ki-

logramów nosi imię: 

e   Michał Archanioł 

j   Trójca Przenajświętsza  
 

5  W relikwiariach pod obrazem Je-

zusa Miłosiernego umieszczono 

relikwie  

c   św. Jana Pawła II i św. Fau-

styny 

n   św. Maksymiliana i św. Rity 
 

6 W styczniu 2017 r. w dniu wspo-

mnienia bł. ks. Markiewicza zapo-

czątkowano zwyczaj wspólnych 

spotkań parafian z duszpasterzami. 

Cykl tych spotkań, z pysznym żu-

rem w tle nazwano; 

a   Przy sercu Ojca 

o   Przy żurze 

 

Rozwiązanie quizu w następnym 

wydaniu Naszego Słowa 



W DUŻYM SKRÓCIE 
 

1987 

28 września bp. Ignacy Tokarczuk po-

święcił nasz kościół. 

2012 

16 września zmarł pierwszy proboszcz 

naszej parafii śp. ks. Józef Ciaciek 

2014 

Pierwszy Piknik Rodzinny  „Z Anio-

łami na  Zatorzu”. Powstał teatr 

„Czwarta Scena” oraz szczep Zuchów  

i Harcerzy „Huragan”.  

2015 

Bractwo Adoracji Najświętszego Sa-

kramentu i Parafialny Klub Seniora 

„Aster”. Parafialne kolędowanie. Po-

dwoje otworzyła „Stalowa Galeria” 

2016 

Pierwsza  „Noc Świętych”. Zainstalo-

wano ruchomą Szopkę Betlejemską. 

2017 

Pierwsze  spotkanie „Przy sercu Ojca”. 

Inicjatywa – „Rodzinne świętowanie 

niedzieli”. Pierwszy numer (wznowio-

nej po latach) gazetki parafialnej „Na-

sze Słowo”. 

2018 

O. Generał ks. Dariusz Wilk poświęcił 

ustawioną przed kościołem figurę Pana 

Jezusa. Ukończono prace przy ołtarzu 

Miłosierdzia Bożego. Parafialna kawia-

renka „Pod skrzydłami”. Warsztaty pi-

sania ikon. Prace modernizacyjne i re-

montowe w sali teatralnej. 

2019 

Zamontowano pierwsze witraże. Po-

święcenie figury św. Michała Arch.  

i akt oddania miasta Stalowa Wola Jego 

opiece. Zakończono remont dzwonów  

i dzwonnicy. Powstał parafialny Chór 

„Soli Deo” i „Biblioteczka duchowa”  

 

2020 

Abp Mieczysław Mokrzycki wprowa-

dził do naszego kościoła relikwie św. 

Jana Pawła II. Powstała „Męska 

Grupa”- późniejszy „Męski Różaniec”. 

Nabożeństwa pierwszych sobót mie-

siąca. 

2021 

„Całodobowa” nowenna o powrót mło-

dzieży do Kościoła. Jubileusz 100 lecia 

Zgromadzenia św. Michała Archanioła. 

2022 

Termomodernizacja kościoła. Remont  

i nowe ławki w kaplicy Zmartwych-

wstania. Figury świętych i relikwie. 

Ułożenie kostki wokół kościoła. 

 

 

 

KORALOWE GODY 
 

Na czarno białych fotografiach 

sprzed 35 lat widzimy morze głów, 

rzesze wiernych, kościół wypełniony 

po brzegi, na schodach i wokół świą-

tyni tłumy parafian. A początek był 

niełatwy. Prosty ołtarz, surowy wy-

strój, betonowa podłoga, chłód i brak 

ławek. Po 35 latach, na kolorowych 

fotografiach widzimy piękny ołtarz  

i tabernakulum, witraże, nowoczesne 

nagłośnienie, oświetlenie, klimatyza-

cję, podgrzewaną posadzkę, wy-

godne ławki, wyprofilowany podjazd 

… tylko tych tłumów już nie ma. 

„Koralowe gody” to piękny jubile-

usz, ale co dalej?  (p-Q) 

 
 

 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

 


