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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony 
 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w sza-
bat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przy-
powieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do 
nich: 
«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypad-
kiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas 
przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”,  
a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. 
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyj-
dzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”.  
I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, 
kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». 
Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wie-
czerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamoż-
nych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz 
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewido-
mych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzię-
czyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych». 

 

KTO SIĘ PONIŻA, BĘDZIE WYWYŻSZONY 
 

Pan Jezus, zaproszony do domu jednego z ważniejszych faryzeuszy, widząc jak 

faryzeusze wybierali pierwsze miejsca, opowiedział im przypowieść. „Ta przy-

powieść, w swoim najgłębszym znaczeniu, przywodzi na myśl postawę czło-

wieka wobec Boga. Ostatnie miejsce przy stole może oznaczać stan ludzkości 

zniszczonej przez grzech, który tylko Wcielenie Jednorodzonego Syna może 

wywyższyć. Chrystus przyjął ostatnie miejsce na świecie – krzyż - i radykalną 

pokorą odkupił nas i ciągle nam pomaga”  (Benedykt XVI) 
 



 

Drodzy Parafianie.  

Kochani Bracia i Siostry  

W naszej Wspólnocie Parafialnej po-

witaliśmy nowego kapłana ks. Grze-

gorza Paszkowskiego. Do pracy  

w parafii  Warszawie na Bemowie 

został skierowany ks. Piotr Dąbrow-

ski. Ks. Piotrowi dziękujemy za 

wszelkie dobro w pracy duszpaster-

skiej, katechetycznej i w pracy z gru-

pami parafialnymi. Szczególne po-

dziękowanie za prowadzenie Mę-

skiego Różańca i Grupy Zawierze-

nia. Nowych kapłanów serdecznie 

witamy i życzymy pięknej, owocnej 

pracy duszpasterskiej. Niech Pan 

Jezu błogosławi we wszelkich po-

czynaniach duszpasterskich.  

Nowy rok formacyjny, szkolny, aka-

demicki, nowe wezwania, nowe lęki 

ale nowa odwaga do pokonywania 

trudności i zdobywania wymarzo-

nych celów. Czytając ten tekst, za-

pewne zadajesz sobie pytanie co nas 

czeka w najbliższych tygodniach, 

miesiącach, latach…? Pamiętamy  

i ciągle odczuwamy skutki pandemii. 

Lękamy się trwającej wojny. Przed 

nami widmo kryzysu ekonomicz-

nego, społecznego a może i nawet 

widmo braku chleba. Drogi Parafia-

ninie, za kilka tygodni w naszej Para-

fii przeżywać będziemy 35 rocznicę 

konsekracji naszej świątyni. Budy-

nek naszego kościoła, zbudowany 

wysiłkiem wielu ludzi, został całko-

wicie oddany na chwałę Boga, na na-

sze uświęcenie i dla dobra 

wszystkich mieszkańców parafii. 

Martwi nas fakt, że nie wypełnia się 

po brzegi nasz kościół ludem wier-

nym. Jednocześnie jesteśmy bardzo 

wdzięczni Bogu za ogrom łaski, jakie 

Bóg zesłał na niezliczoną liczbę 

wiernych, którzy modlili się i modlą 

się, którzy korzystali i nadal korzy-

stają z sakramentów. Świątynia na-

sza wiele lat budowana, unowocze-

śniana, remontowana i upiększana 

jest ważnym miejscem praktykowa-

nia wiary. To tu odbywa się Naj-

świętsza Eucharystia, to tu sprawu-

jemy sakrament pokuty, tu rozpo-

czyna się życia duchowe od sakra-

mentu chrztu świętego, to tu zawią-

zują się sakramentalne małżeństwa, 

to tu w ostatnich chwilach naszego 

życia otwierają się bramy wieczno-

ści. To w Kościele jest pełnia życia 

ziemskiego i duchowego. To w Ko-

ściele mamy początek życia wiecz-

nego. Kościół nie jest schronieniem 

dla bezradnych, przerażonych ży-

ciem ludzi, ale wspólnotą ludzi 

ochrzczonych i wierzących. To  

w Kościele potrzeba nam prawdzi-

wych wojowników, którzy korzy-

stają z sakramentu Eucharystii, słu-

chają i wypełniają Ewangelię. Po-

trzeba wojowników, którzy mają  

w ręku różaniec, w sercu krzyż Chry-

stusowy i potrafią w imię miłości 

Boga i człowieka czynić pokutę  

i uczynki miłosierdzia. Zatem rocz-

nica konsekracji naszego kościoła, to 

wielkie wezwanie do nawrócenia  

i wierności Bogu.  

Wasz Proboszcz. 
 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



MIŁOŚĆ NIEUGASZONA 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jeżeli zbliżymy się do Boga, 
który jest doskonałością nie-
skończoną i nieugaszoną miło-
ścią, musimy stać się Mu po-
dobnymi, rozgrzać się i udosko-
nalić się. Jedynie Bóg zasługuje, 
aby Go coraz lepiej poznawać, 
miłować i tylko Jemu służyć. 
Tylko Jemu powinniśmy ofiaro-
wać swoją bezgraniczną miłość.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 SIERPNIA 
Męczeństwo  

św. Jana Chrzciciela 
30 SIERPNIA 

św. Małgorzata Ward,  
męczennica 

31 SIERPNIA 
św. Józef z Arymatei 

św. Nikodem 
1 WRZEŚNIA 

bł. Bronisława,  
dziewica 
św. Idzi,  

opat 

2 WRZEŚNIA 
św. Wilhelm,  

biskup 

3 WRZEŚNIA 
św. Grzegorz Wielki,  

papież i doktor Kościoła 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W KATOLICKIM  
KALENDARZU 

 

Kto w lecie pracuje, 

zimą głodu nie odczuje. 

 

Święty Idzi wiedzie wrzesień, 

wnet nadejdzie dżdżysta jesień. 

(1.09) 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

INTENCJA PAPIESKA 
 

WRZESIEŃ: 

Aby kara śmierci, która godzi  

w nienaruszalność i godność 

osoby, została zniesiona w usta-

wodawstwie wszystkich państw 

świata.  

 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

WRZESIEŃ: 

Za służby mundurowe. 

 
 



 

W co wierzymy 

przez artykuł 

Składu Apostol-

skiego: "Grze-

chów odpusz-

czenie"? 

Przez ten arty-

kuł Składu 

Apostolskiego 

wierzymy, że w Kościele jest 

prawdziwa władza odpuszcza-

nia grzechów dla zasług Jezusa 

Chrystusa. 

Wybierając grzech, zwracamy 

się ku czemuś mniejszemu od 

Boga. W ten sposób sprzenie-

wierzamy się sobie i stajemy się 

mniej ludzcy. Nasze człowie-

czeństwo przestaje być tak 

pełne, jak życzyłby sobie Bóg. 

W grzechu człowieczeństwo za-

traca się. Dlatego Bóg nie odpo-

wiada grzesznikowi gwałtowno-

ścią i gniewem, ale łagodnym 

współczuciem. Kiedy grze-

szymy, potrzebujemy uleczenia. 

W przebaczeniu otrzymujemy 

od Boga uzdrawiającą łaskę. 

Kara dla samego karania i ze-

msta dla zemsty nie mają racji 

bytu w Królestwie Bożym. Nasz 

Bóg jest Bogiem Łaskawym, 

nieskorym do gniewu  

i przepełnionym miłością. Nie 

ma takiej winy, nawet najcięż-

szej, której nie mógłby odpuścić 

Kościół święty.  

Nie ma nikogo tak niegodziwego 

i winnego, kto nie może być 

pewny przebaczenia, jeśli tylko 

jego żal jest szczery (Katechizm 

Rzymski I, 11, 5).  

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

Maryjo Matko i Królowo Pol-

ski przez Twoje Niepokalane 

Serce oddajemy i zawierzamy 

Twojemu Synowi Jezusowi 

Chrystusowi wszystkich i wszy-

stko co Polskę stanowi.  

Tobie oddajemy i zawierzamy 

Jezusowi Królowi Miłości i Mi-

łosierdzia; 

- Polaków w ojczyźnie i na emi-

gracji,  

- ludzi różnych narodów, języ-

ków i kultur zamieszkujących 

naszą Ojczyznę.  

- rodziny, dzieci i młodzież, 

osoby starsze i samotne, chore  

i niepełnosprawne.  

- żołnierzy i policjantów, straża-

ków i ratowników, służby i za-

wody.  

 

CZYTAMY KATECHIZM (42) 

) 
 

 

 

 

MARYJO MATKO I KRÓLOWO 

) 
 

 



- pełniących rządy i odpowie-

dzialnych za naszą ojczyznę.  

- hierarchów Kościoła, kapła-

nów i osoby konsekrowane.  

Maryjo Matko i Królowo pro-

wadź wszystkich do Jezusa 

Chrystusa Eucharystycznego. 

Amen.       

B.K.  
 

 

 

 

 

 

NASZ KOŚCIÓŁ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 października 2019 roku od-

była się uroczystość zawierzenia 

naszego miasta opiece św. Mi-

chała Archanioła wraz z poświę-

ceniem figury Księcia Niebie-

skiego, którego dokonał Generał 

Michalitów ks. Dariusz Wilk. 

Figura została ustawiona na da-

chu nad wejściem do kościoła. 

Wysoka na 5,5 metra postać Mi-

chała Archanioła wzorowana 

jest na rzeźbie z góry Gargano 

we Włoszech.  

W TYM TYGODNIU 

PIERWSZY: 
 

CZWARTEK 

17.00 – Różaniec o powołania ka-

płańskie i za powołanych. 

18.00 – Msza św. na rozpoczęcie 

roku szkolnego oraz w intencji  

o powołania kapłańskie i zakonne  

i do Liturgicznej Służby Ołtarza 
 

PIĄTEK 

16.00 spowiedź dla dzieci 

16.30 Msza św. 

17.00 spowiedź dla młodzieży i do-

rosłych 

18.00 Msza św. Całonocna adora-

cja Najświętszego Sakramentu. 
 

SOBOTA 

16.15 – Męski Różaniec 
 

NIEDZIELA 

12.00 – Msza św. w int. o rozwój 

życia duchowego i religijnego  

w naszej parafii. 

17.00 – Nieszpory i zmiana tajem-

nic różańcowych 
 

 

 

 

 

SIŁĄ PARAFII 

SĄ WSPÓLNOTY 
 

Po waka-

cyjnej 

przerwie 

wznawiają 

działalność parafialne grupy  

i wspólnoty.  

 

 



Serdecznie zachęcamy naszych 

Parafian do aktywnego ich 

współtworzenia.  

Na nowych i pełnych zapału 

członków z otwartym sercem 

czekają;  

Bractwo Adoracji Najświętszego 

Sakramentu, Akcja Katolicka, 

Caritas, Bank Chleba,  

młodzieżowy i dziecięcy Ruch 

Światło – Życie, wspólnota mini-

strantów i lektorów,  

chór Soli Deo, Żywy Różaniec, 

teatr Czwarta Scena i redakcja 

„Naszego Słowa”.   

Podzielmy się sobą, dla wspól-

nego dobra i na chwałę Bożą. 
 

 

 

 

 

 

 

MICHALICI. ADORACJA.EU 
 

Zachęcamy do 

odwiedzania 

strony interne-

towej; micha-

lici.adoracja.eu.  

Pod tym adresem znajdziemy cy-

frowe wydania nowych i archi-

walnych wydań „Naszego 

Słowa”, także informacje o bie-

żących wydarzeniach w naszej 

parafii, felietony, rozważania  

i galerię zdjęć. 
 

DZIĘKUJEMY 
 

Decyzją przełożonych Zgroma-

dzenia św. Michała Archanioła, 

ksiądz Piotr Dąbrowski po trzech 

latach posługi w naszej Parafii  

i Domu Zakonnym przeszedł do 

pracy duszpasterskiej na war-

szawskim Bemowie. Księdzu Pio-

trowi dziękujemy za wszelkie do-

bro jakie wniósł w życie naszej 

parafii i wszystkich parafian, jako 

katecheta w szkole podstawowej 

nr 4, opiekun ministrantów i oazy 

dziecięcej. Także za stworzenie  

i towarzyszenie różańcowej 

wspólnoty mężczyzn. 
 

 

 

 

 

 

KONKURS JUBILEUSZOWY 
 

Z racji zbliżającego się jubileu-

szu 35 lecia poświęcenia naszego 

kościoła, zapraszamy do udziału 

w konkursie, którego ideą jest 

prezentacja osobistych wspo-

mnień związanymi z naszym ko-

ściołem, z parafialnymi wspólno-

tami i posługującymi duszpaste-

rzami. Zaproszenie kierujemy do 

wszystkich parafian - dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych. 

Więcej informacji oraz regula-

min konkursu znajdziemy we 

wkładce do parafialnej gazetki.   

 



 

28 SIERPNIA2022 R. – NIEDZIELA 

7.00 – za śp. Tadeusza Urbanowicza w 2. rocz. 

śmierci 

9.00 – za śp. Marię Gałązka – od 

współpracownicy z Labolatorium MZK 

10.30 – za parafian 

10.30 – za ofiarodawców 

10.30 – za śp. Zofię Gawryl – od sąsiadów 

12.00 – za śp. Tadeusza i Helenę Głowala 

18.00 – za Miasto Stalowa Wola 

29 SIERPNIA2022 R. – PONIEDZIAŁEK 

6.00 – za śp. Józefa Kopacz – od Rady 

Parafialnej 

7.00 – o radość życia wiecznego dla Emilii  

i Stanisława Szczygieł 

18.00 – o Boże Błogosławieństwo dla 

mieszkańców bloku przy ul. Dmowskiego 7 

18.00 – za zmarłych z rodziny Marczuków 

18.00 – o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę 

Niepokalanej Matki dla naszych dzieci 

30 SIERPNIA 2022 R. – WTOREK 

6.00 – za śp. Małgorzatę Pliszka – od sąsiadów 

7.00 – za śp. Małgorzatę Żelichowską – od 

sąsiadów z ul. Okrzei 

18.00 – za śp. Kazimierza Oraczewskiego – od 

uczestników pogrzebu 

18.00 – za śp. Marię Siusta – uczestników 

pogrzebu 

18.00 – za śp. Irenę Bogush – od Katarzyny  

i Dawida  

31 SIERPNIA 2022 R. – ŚRODA 

6.00 – za śp. Józefa Kopacz – od sąsiadów 

7.00 – za śp. Jana Oleksak – od sąsiadów  

z ul. Żeromskiego 8 kl. 3 i 4 

18.00 – o Boże Bł. dla czcicieli MBNP 

18.00 – za śp. Adama Zielińskiego w rocz. 

śmierci 

18.00 – za śp. Tadeusza Wnuk – od sąsiadów 

18.00 – za śp. Tadeusza Wojtaś w 3. rocz. śmierci 

 

01 WRZEŚNIA 2022 R. – CZWARTEK 

6.00 – za śp. Czesławę Rzeszutek – od Teresy i 

Stanisława z rodziną 

6.00 – za śp. Marię Gałązka – od Grażyny  

i Wiesława z Bystrej 

7.00 – za śp. Łukasza Pacod – od uczestników 

pogrzebu 

18.00 – o liczne i święte powołania kapłańskie i 

zakonne oraz w intencji liturgicznej służby 

ołtarza 

18.00 – za śp. Emmę Żak (greg. 1) 

18.00 – za śp. Kazimierza Kapuśniak (greg. 1) 

18.00 – za śp. Bronisławę Barabasz – od córki 

Jasi z rodziną 

02 WRZEŚNIA 2022 R. 

6.00 – wynagradzająca Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa 

6.00 – za śp. Elżbietę Burdzy – od uczestników 

pogrzebu 

7.00 – za śp. Kazimierza Kapuśniak (greg. 2) 

16.30 – za śp. Tadeusz Lemiech i śp. Jana Ćwikłę 

18.00 – o wierne trwanie przy Chrystusie  

i rozwój Bractwa Adoracji Najświętszego Sakra-

mentu, o radość wieczną dla zmarłych z Bractwa 

18.00 – za śp. Emmę Żak (greg. 2) 

18.00 – o nawrócenie dzieci Tomasza  

i Magdaleny 

18.00 – za śp. Czesława Myszkę w 36. rocz. 

śmierci 

03 WRZEŚNIA 2022 R. – SOBOTA 

6.00 – wynagradzająca Niepokalanemu Sercu 

NMP 

6.00 – za śp. Małgorzatę Pliszka – od sąsiadów 

7.00 – za śp. Zdzisława Świstackiego – od 

uczestników pogrzebu 

18.00 – o dar nieba dla śp. Jadwigi Łoin 

18.00 – za śp. Emmę Żak (greg. 3) 

18.00 – za śp. Kazimierza Kapuśniak (greg. 3) 

18.00 – za śp. Stefanię, Wojciecha  

i Stanisława Surdyków 
 

 

 

 

OD REDAKCJI 
 

Po wakacyjnej przerwie powracamy do 

tradycyjnych wydań Naszego Słowa 

wraz z wkładkami.  

Zapraszamy Czytelników do współre-

dagowania naszego pisma. Niezbyt dłu-

gie teksty rozważań, felietonów, poezji 

i wspomnień można składać w kancela-

rii parafialnej, w zakrystii lub u naszych 

duszpasterzy. 

 

INTENCJE MSZALNE 

) 
 

 



 

1. W naszej parafii i Domu Zakonnym ser-

decznie witamy nowego duszpasterza ks. 

Grzegorza Paszkowskiego. Otaczając ks. 

Grzegorza serdeczną modlitwą życzymy bło-

gosławionych owoców pracy duszpaster-

skiej. 

2. W czwartek o godz. 8.00 Msza św. na roz-

poczęcie Roku Szkolnego. Zapraszamy 

dzieci, młodzież, rodziców, opiekunów i Dy-

rekcję oraz kadrę pedagogiczną do wspólnej 

modlitwy w intencji uczniów i nauczycieli. 

3. W I czwartek miesiąca. Modlimy się o po-

wołania kapłańskie i w intencji Liturgicznej 

Służby Ołtarza o godz. 18.00.  

4. W pierwszy piątek miesiąca udajemy się 

do chorych, których rodzina zgłosi do kance-

larii parafialnej. Zgłoszenia do czwartku 

włącznie. Spowiedź św. dla dzieci i mło-

dzieży od godz. 16.00 a Msza św. o 16.30. 

Spowiedź dla dorosłych od 17.00. Po Mszy 

św. nabożeństwo pierwszopiątkowe.   

5. Zapraszamy do wspólnej modlitwy pod-

czas całonocnej adoracji Najświętszego Sa-

kramentu z piątku na sobotę. 

6. W najbliższą sobotę różaniec wynagradza-

jący za grzechy przeciw Najświętszej Maryi 

Panie o godz. 19.00. zapraszamy do wspólnej 

modlitwy.  

7. Zapraszamy na kolejny Męski Różaniec  

w sobotę o godz. 16.15. Tym razem po kon-

ferencji i modlitwie w Kościele pw. Matki 

Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie udamy 

się do parafii Braci Kapucynów – klasztoru. 

Zapraszamy wszystkich mężczyzn do dania 

świadectwa wierności Bogu i modlitwie.  

8. Zachęcamy chętnych chłopców do wstą-

pienia w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Zapisy u Ks. Grzegorza i ks. Rafała. 

9. Podczas staniej niedzieli inwestycyjnej ze-

braliśmy 5240 zł i 20 euro. Składamy ser-

deczne „Bóg zapłać”. 

10. Przyjmujemy zapisy na wyjazd do  Miej-

sca Piastowego na Michalickie Spotkanie 

Młodych zapisy w zakrystii lub kancelarii pa-

rafialnej. Koszt  120 zł. 

11. Zapraszamy na pielgrzymkę z Pruchnika 

do Przemyśla w dniu 11 września (sobota). 

Zapisy w zakrystii lub w kancelarii parafial-

nej. Koszt 70 zł 

12. W następną niedzielę po zmianie tajem-

nic różańcowych w dolnej kaplicy odbędzie 

się spotkanie zelatorów i członków wszyst-

kich Róż Różańcowych. Obecność obowiąz-

kowa. 

13. Od następnej niedzieli powraca Msza św. 

o godz. 16.00. Kancelaria parafialna będzie 

czynna od poniedziałku do piątku od 16.00 

do 17.30 oraz w sobotę od 9.00 do 10.00.  

14. Za trzy tygodnie w sobotę i niedzielę 

przeżywać będziemy jubileusz 35-lecia Kon-

sekracji naszej świątyni. W programie: w so-

botę spotkanie z grupami duszpasterskimi  

o godz.19.15 nasz parafialny teatr zaprasza 

na premierę kolejnej sztuki. W niedzielę uro-

czysta Msza Jubileuszowa o godz. 12.00.  

15. Dziś Akcja Katolicka poprowadzi adora-

cję Najświętszego Sakramentu w intencji 

miasta Stalowa Wola o godz. 19.00.  

16. Za tydzień w niedzielę o godz. 12.00 na 

Mszy św. dla dzieci poświęcenie tornistrów, 

plecaków i podręczników uczniów naszych 

szkół i modlitwa  o Boże błogosławieństwo 

w roku szkolnym. 

17. Dziękujemy mieszkańcom ul. Dmow-

skiego 7 za ofiarę na kwiaty i sprzątanie ko-

ścioła. Msza św. o Boże błogosławieństwo 

będzie w poniedziałek o godz. 18.00. W na-

stępnym  tygodniu  prosimy o pomoc miesz-

kańców ul. Dmowskiego 8a i 11. 

18. Wszystkim Parafianom i gościom ży-

czymy błogosławionej niedzieli  i nowego ty-

godnia a dzieciom i młodzieży radosnego po-

wrotu do szkoły.  
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
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Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  


