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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Przypowieść o synu marnotrawnym 
 

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to 
szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część 
majątku, która na mnie przypada». Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem 
młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój mają-
tek, żyjąc rozrzutnie. 
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedosta-
tek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, 
żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt 
mu ich nie dawał. 
Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, 
a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń 
mię choćby jednym z najemników». Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. 
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw 
niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem». 
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; daj-
cie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 
będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął,  
a odnalazł się». I zaczęli się bawić. 
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał 
muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: «Twój 
brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego». 
Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 
odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale 
mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten 
syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone 
cielę». 
Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do 
ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się»”. 
 



NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO  

NA NAWRÓCENIE 
 

Przypowieść o synu marnotraw-

nym to też przypowieść o ojcu, 

który okazuje bezgraniczne miło-

sierdzie swemu młodszemu sy-

nowi, a starszego uczy, że nie 

można poprzestawać na sprawie-

dliwości. Nie ma sprawiedliwości 

bez miłosierdzia i nie ma miło-

sierdzia bez przebaczenia. Każdy, 

kto jak syn marnotrawny decyduje 

się na powrót do Ojca, może zaw-

sze liczyć na Jego miłosierdzie. 

Nigdy nie jest za późno na nawró-

cenie ani żaden grzech nie jest tak 

wielki, iżby uniemożliwiał Boże 

przebaczenie. Skruszony grzesz-

nik otrzymuje dar nowego po-

czątku, dzięki czemu droga, którą 

przebył, prowadzi go do wdzięcz-

ności i uwielbiania Boga.  
 

 

Drodzy Parafianie. 
 

Od kilku tygodniu trwamy w mo-

dlitwie o ochronę naszej Ojczy-

zny, o pokój na świecie i o nawró-

cenie świata. Z drugiej strony, co 

nas czeka jako rodzaj ludzki, 

kiedy całkowicie wyrzucimy 

Boga z naszego świata? Kto zaj-

mie Jego miejsce? Czy w świe-

cie, który powstanie zgodnie  

z obietnicami współczesnych 

dyktatorów i ideologów będzie 

miejsce dla prawdziwej wolności? 

Czy w świecie, w którym aktual-

nie toczy się wojna i tyle zła uka-

zuje się codziennie naszym 

oczom, może jeszcze zapanować 

pokój, radość, szczęście? Nie jest 

to bezzasadne pytanie! Odpo-

wiedź nie jest taka oczywista.  

Dziękuję wszystkim Parafia-

nom za modlitwę, uczynki miło-

sierdzia, jałmużnę, post, czuwanie  

i adorację Najświętszego Sakra-

mentu. Dziękuję za uczestnicze-

nie, wraz z całym Kościołem Po-

wszechnym, w niezwykle wiel-

kim wydarzeniu, jakim jest ZA-

WIERZENIE ROSJI I UKRA-

INY NIEPOKALANEMU SER-

CU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY. Dziękuję za zgięte ko-

lana i modlitwę przed Najświęt-

szym Sakramentem. Dziękuję za 

wspólny różaniec.  

W naszej Parafii, w naszym para-

fialnym kościele – blisko naszych 

ulic, domów, rodzin, miejsc pracy  

i odpoczynku, trwa codziennie od 

poniedziałku do piątku adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Dziś 

Kościół i bardzo wielu ludzi 

świeckich - Bogu oddanych, prosi  

o szturm do nieba przez nieusta-

jącą adorację Jezusa ukrytego  

w Najświętszym Sakramencie. 

Nasza Parafia wraz z Bractwem 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



Adoracji Najświętszego Sakra-

mentu czyni to już od wielu lat. 

Niemniej, nadal zapraszam do  

wspólnej modlitwy i nieustającej 

adoracji Najświętszego Sakra-

mentu, by prośba o pokój i nawró-

cenie została wzmocniona woła-

niem wielu wiernych.  

Drodzy Parafianie - wydarzenia 

rozgrywające się za naszą 

wschodnią granicą odczytujmy, 

jako wezwanie do pokuty i na-

wrócenia. Jednym z „bardzo sku-

tecznych” kroków ku nawróceniu 

jest spędzanie czasu na adoracji 

Serca Jezusa obecnego w Naj-

świętszym Sakramencie. W na-

szym kościele jest to możliwe od 

poniedziałku do piątku – od Go-

dziny Miłosierdzia (15.00) do 

późnych godzin wieczornych 

czyli do 22.00. W Wielkim Poście 

zapraszam także na całonocne 

czuwanie w każdy piątek. Wojna 

dzieli narody, rodziny i sąsiadów, 

wojna dzieli nienawiścią i odwe-

tem rodzaj ludzki – modlitwa i sa-

kramenty niech nas jednoczą. Mo-

dlitwa, wspólna modlitwa przed 

Najświętszym Sakramentem, 

wspólna modlitwa małżeńska i ro-

dzinna, modlitwa we wspólnotach 

niech nas łączy i jednoczy w imię 

Boga w Trójcy Jedynego. Wojna 

jest wstrząsem dla naszych su-

mień, wojna jest wstrząsem dla 

świata. Niech ten dramatyczny  

i tragiczny wstrząs pobudzi nas 

nie do nienawiści i odwetu, ale do 

wierności Bogu i Jego przykaza-

niom MIŁOŚCI i DEKALOGU. 
 

Wasz Proboszcz.  
 

 

 

 

 

„OKRUSZKI” 
SŁÓW KS. MARKIEWICZA 

 

 

 

 

 

 

 

Zawsze będę miał oczy  
skierowane na Jezusa: 
tam moje bogactwo,  

moja rozkosz,  
mój drogowskaz. 

 

*   *   * 
 

Przez sakramenty święte  
i modlitwę mam się 

oczyszczać z niepotrzebnych 
uczuć i skłonności. 

 

*   *   * 
 

Zawsze będę wzywał  
Imienia Pana,  

by mi okazywał swą łaskę; 
zawsze będę nosił w sobie 

Chrystusa ukrzyżowanego. 
 

 
 

 



 

28 MARCA 
bł. Joanna Maria 

de Maille,  
wdowa 

 

29 MARCA 
św. Wilhelm Temperiusz, 

biskup 
św. Stefan IX,  

papież 
 

30 MARCA 
bł. Amadeusz IX  

Sabaudzki,  
książę 

 

31 MARCA 
św. Beniamin,  

diakon i męczennik 
 

1 KWIETNIA 
bł. Noniusz  

Alwarez Pereira,  
zakonnik 

św. Hugon, biskup 
 

2 KWIETNIA 
św. Franciszek z Pauli, 

pustelnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to znaczy, że 

Kościół jest 

"Świątynią Du-

cha Świętego"? 

 

Oznacza to, iż 

Duch Święty 

jest duszą 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 
 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

kwiecień: 

Za duszpasterzy 

i parafie w mieście 

 
 

 
 

 

INTENCJA PAPIESKA 
 

kwiecień: 

Aby zaangażowanie pracowni-

ków służby zdrowia w opiekę 

nad osobami chorymi  

i starszymi, szczególnie  

w krajach najuboższych,  

było wspierane przez rządy  

i lokalne wspólnoty. 
 
 
 

 

ZE STARYCH KALENDARZY 
 

 

Pierwszy kwietnia 
- bajów pletnia. 

 
Na św. Franciszka 

nieraz dobrze grzmi i łyska. 
(2.04) 

 

 

CZYTAMY KATECHIZM (30) 

) 
 

 

 



Mistycznego Ciała, źródłem 

jego życia, jedności i bogactwa 

jego darów i charyzmatów. 
 

W Kościele rzeczywiście działa 

Duch Boga. To On buduje jed-

ność. Wszyscy jesteśmy ży-

wymi kamieniami, z których 

składa się ta budowla. Duch 

utrzymuje jedność Kościoła  

w wierze. Jest jego duszą. Wy-

pełnia wierzących. Robi to  

w różny sposób. Niektórych lu-

dzi obdarza specjalnym do-

świadczeniem Boga, innym daje 

nawet moc czynienia cudów, 

jeszcze innym daje siłę do nie-

zwykłych czynów miłości. 

Działa również przez tych, któ-

rzy w Kościele sprawują urząd 

biskupa lub kapłana. Przez nich 

troszczy się przede wszystkim  

o to, aby cała społeczność Ko-

ścioła zachowała jedność, nawet 

jeśli pojawiają się w nim różne, 

rewolucyjne inicjatywy. Duch 

Święty daje natchnienie do two-

rzenia nowych rzeczy, a jedno-

cześnie utrzymuje jedność. 

Najważniejsze jest jednak to, że 

to nie my "organizujemy" Ko-

ściół. Działa w nim Duch Boży. 

Dlatego też Kościół może być 

naszym oparciem, nawet jeśli 

tworzą go ludzie słabi. 
 

 

Maryjo Matko narodów przez 

Twoje Niepokalane Serce odda-

jemy Jezusowi Chrystusowi na-

rody Rosji i Ukrainy. Maryjo 

Matko narodów oddajemy i za-

wierzamy Jezusowi Królowi Mi-

łosierdzia całe morze krzywdy  

i biedy, cierpienia i nieszczęść 

bliskich narodów rosyjskiego  

i ukraińskiego, białoruskiego  

i polskiego.  

Maryjo Matko narodów odda-

jemy i zawierzamy Jezusowi 

Chrystusowi całe wielkie chrze-

ścijańskie dziedzictwo bliskich 

narodów.  

Maryjo Matko narodów pomagaj 

nam odkrywać, poznawać i zro-

zumieć duchowe dziedzictwo 

chrześcijańskiego prawosławia. 

Piękno i głębię liturgii Euchary-

stii sprawowanej w prawosław-

nych cerkwiach.  

Przenikającą do głębi serca  

i uczuć, ciała i duszy modlitwę 

Jezusową, która jest nieustannym 

wypowiadaniem Najświętszego 

Imienia Jezus. Głębię maryjności 

prawosławia, która jest ufnym 

oddaniem i całkowitym zanurze-

niem w macierzyństwo Maryi 

Matki, wyrażającej ojcowską mi-

łość Boga w Trójcy Jedynego. 

Piękno i głębię duchowego 

 

MARYJO MATKO NARODÓW 

) 
 

 



przewodnictwa – starczestwa – 

ojców duchowych i mistyków, 

prowadzących kolejne pokolenia 

do życia w zjednoczeniu z Jezu-

sem Chrystusem. Piękno tak 

wielu wspólnych chrześcijań-

skich świętych, a wśród nich – 

dobrego jak chleb świętego Mi-

kołaja i nieustraszonego obrońcy 

świętego Jerzego ścinającego 

wszystkie łby smoków. Maryjo 

Matko narodów prowadź wszyst-

kich do Jezusa Eucharystycz-

nego.  

BK                  
 

 

 

 

 

NASZ UKOCHANY OJCIEC 

        

2 kwietnia 2005 roku godzinie 

21:37 w Rzymie, w wieku 84 lat, 

zmarł Jan Paweł II.  

„Nasz ukochany Ojciec Święty 

powrócił do Domu Ojca” - ogło-

sił zgromadzonym na placu Św. 

Piotra wiernym arcybiskup Leo-

nardo Sandri. Papież Jan Paweł 

II, wcześniej kardynał Karol 

Wojtyła, urodzony 18 maja 1020 

roku w Wadowicach, został wy-

brany podczas konklawe 16 paź-

dziernika 1978 roku. Był pierw-

szym biskupem Rzymu będącym 

Polakiem oraz pierwszym od 455 

lat papieżem nie będącym naro-

dowości włoskiej. Po śmierci na-

zywany Janem Pawłem Wielkim.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

„Nie za sobą z krzyżem Zba-
wiciela, a za Zbawicielem  

z krzyżem swoim”. 
To zwięzłe wezwanie mówi 

bardzo wiele. Wyjaśnia,  
w jakim znaczeniu 

chrześcijaństwo jest religią 
krzyża. Wskazuje, że w tym 

miejscu spotyka się 
każdy człowiek  

z Chrystusem dźwigającym 
krzyż i pod krzyżem  

upadającym. 
Na swej kalwaryjskiej drodze 

Chrystus spotyka się  
z każdym człowiekiem  

i również poprzez swoje 
upadki pod krzyżem  
nie przestaje głosić  

Dobrej Nowiny. 
 

(Jan Paweł II) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DROGA KRZYŻOWA 
(piątek) 

 

 

DLA DZIECI O 16.30 

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 

 O 7.30 I 17.15. 
 

 

 
 

 

Rozważania Drogi Krzyżowej 

przygotowują: 
 

 

 

1 KWIETNIA 

Róże Różańcowe 
 

8 KWIETNIA 

Bractwo Adoracji  

Najświętszego Sakramentu 
 

 
 

GORZKIE ŻALE 

(Niedziela) 
 

GODZ. 17.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN REKOLEKCJI 
 

NIEDZIELA 
Nauki rekolekcyjne 

podczas każdej Mszy św. 

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 

16.00, 18.00 
 

17.00 Gorzkie Żale 

– kazanie pasyjne 
 

OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY 
nauki rekolekcyjne  

podczas Mszy św. 

 o godz. 8.00 i 18.00. 
 

w DPS  godz. 16.00 
   

W środę dzień parafialnej spowie-

dzi i zakończenie rekolekcji.  
 

Spowiedź w godz. 

od 9.00 do 12.00  

i od 15.00 do 17.30 

 

REKOLEKCJE 
 

Za tydzień – od 3 do 6 kwietnia 

w naszej parafii odbędą się reko-

lekcje wielkopostne, które popro-

wadzi gwardian rozwadowskiego 

klasztoru kapucynów brat Paweł 

Smoła. Módlmy się w intencji re-

kolekcjonisty i o błogosławione 

owoce rekolekcji. Zapraszamy 

do licznego udziału. zachęcamy 

również do dobrego przygotowa-

nia i skorzystania ze spowiedzi.  

 



W TYM TYGODNIU: 
 

DZISIAJ 

18.00 Msza święta w intencji 

miasta Stalowa Wola 
 

PIĄTEK 

16.00 spowiedź dla dzieci 

16.30 Msza św. 

17.00 spowiedź dla młodzieży  

i dorosłych 

18.00 Msza św. 

Całonocna adoracja Najświęt-

szego Sakramentu 
 

SOBOTA 

16.15 – Męski Różaniec 

19.00 – Nabożeństwo pierwszej 

soboty miesiąca 
 

NIEDZIELA 

17.00 – Nieszpory i zmiana ta-

jemnic różańcowych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHALICI 

DLA UKRAINY 
 

Michalici aktywnie angażują się 

w działania związane z trwającą 

na Ukrainie wojną. 

Wszystkie michalickie domy za-

konne i parafie w Polsce włą-

czają się w dzieło pomocy po-

przez: 

zbiórkę żywności, środków czy-

stości, ubrań, leków, materiałów 

opatrunkowych, organizowanie 

„punktów przejściowego pobytu 

uchodźców”, opiekę duszpaster-

ską nad uchodźcami, transport 

zebranych rzeczy i darów na 

granicę, organizację nauki ję-

zyka polskiego dla uchodźców.  

W czasie wojny na Ukrainie  

i dla niej posługują: Ks. Grze-

gorz Garwol - na terenie Archi-

diecezji Lwowskiej,  Ks. My-

chajło Prokopiw - w Charkowie, 

jako kapelan w szpitalu,  Ks. Jó-

zef Kowal - w Medyce oraz  

w Przemyślu.  
 

 
 

 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

 
 

Jedyną bronią, której Polska 
używając odniesie zwycięstwo 
jest różaniec. On tylko uratuje 
Polskę od tych strasznych 
chwil, jakimi narody będą ka-
rane za swą niewierność wzglę-
dem Boga. Polska będzie pierw-
sza, która dozna opieki Matki 
Bożej. Maryja obroni świat od 
zagłady zupełnej.  
 

Krd. Prymas August Hlond 

 


