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(do użytku wewnętrznego) 
 

  

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Błogosławieni ubodzy w duchu 
 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego 
Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni bę-
dą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 
synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albo-
wiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego 
powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, al-
bowiem wielka jest wasza nagroda w niebie». 
 

BŁOGOSŁAWIENI... 
 

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus w kazaniu na górze podaje nam pro-

gram chrześcijańskiego życia. To program ośmiu błogosławieństw, który 

jest drogą do prawdziwego szczęścia, bo biblijny błogosławiony znaczy - 

SZCZĘŚLIWY. Życie błogosławieństwami to droga prowadzącą do nie-

ba. Droga, by osiągnąć prawdziwe szczęście i pokój w sercu tu na ziemi, 

a następnie życie wieczne w niebie w niewyobrażalnym dla nas szczę-

ściu.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry, 

Kochani Parafianie 

Jednym z podstawowych postula-

tów i sugestii po wizycie kolę-

dowej kapłanów u rodzin w na-

szej parafii jest świadomość, że 

trzeba koniecznie prowadzić róż-

nymi sposobami  podstawową    

K A T E C H E Z Ę. Do istotnych 

zadań katechezy należy: 

- rozwijanie poznania wiary, 

przekaz wiedzy o Bogu; 

- wychowanie liturgiczne; 

- formacja moralna; 

- nauczanie modlitwy; 

- wychowanie do życia wspólno-

towego; 

- wprowadzenie do misji. 

Tradycje, zwyczaje i przy-

zwyczajenia religijne czasami 

pozbawione są podstawowych 

fundamentów wiedzy o Bogu  

i historii zbawienia. Rozwijanie 

poznania wiary jest szczególnie 

pilnym zadaniem w naszym co-

raz bardziej zlaicyzowanym spo-

łeczeństwie. Przylgnięcie do Je-

zusa i głęboka z Nim zażyłość 

oznaczają, że K A T E C H I - 

Z O W A N Y winien najpierw 

dobrze GO poznać, a zwłaszcza 

całe orędzie miłości, które obja-

wił światu. Dokonuje się to przez 

poznanie Tradycji i Pisma Świę-

tego.  Do  K A T E C H I Z O - 

W A N I A  i do ciągłej formacji 

zdobywania religijnej wiedzy, je-

steśmy powołani wszyscy, za-

równo kapłani jak i świeccy, 

młodzi jak i starsi. Mamy po-

znawać treści wiary oraz dążyć 

do rozwoju i pogłębienia osobi-

stej  relacji z Chrystusem. To co 

dzieje się na zewnątrz – widzimy, 

choćby przy okazji Bożego Na-

rodzenia – choinki, prezenty, ła-

manie się opłatkiem, kolędy i pa-

storałki, sianko, szopki – może 

być pozbawione treści religijnych 

i całkowicie wyzute z osobistej: 

modlitewnej i sakramentalnej re-

lacji z Jezusem Chrystusem.  

K A T E C H E Z A pozwala od-

kryć sens zewnętrznych znaków  

i prowadzi nas do spotkania  

z Bogiem. Brak U S T A W I - 

C Z N E J   K A T E C H E Z Y   

i codziennego pogłębiania wiary 

może doprowadzić do komercja-

lizacji świąt (celebracja etapów 

historii naszego zbawienia), pod-

czas których wypełnimy sklepo-

we kosze zakupami, serca pre-

zentami, oczy programami tele-

wizyjnymi a czas konsumpcją  

i internetem. Bez głębokiej K A 

T E C H E Z Y - rozwijania po-

znania prawd wiary -  nie po-

znamy prawdy o sobie i o otacza-

jącym nas świecie. Poddając się 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



K A T E C H E Z I E  a nie mo-

dzie i zmieniającym się prądom 

filozoficznym, nie tracimy sza-

cunku dla prawdy obiektywnej  

a prawdy wiary dają nam fak-

tyczny opis rzeczywistości nas 

otaczającej. Przy takim podejściu 

do K A T E C H E Z Y należy 

pamiętać o tym, że wiara i rozum 

są jak dwa skrzydła, na których 

duch ludzki unosi się ku kontem-

placji prawdy obiektywnej. Jed-

ność prawdy, objawionej i natu-

ralnej, jest podstawowym postu-

latem rozumu ludzkiego. Obja-

wienie daje pewność jedności ro-

zumu i wiary ukazując, że Bóg 

Stwórca jest także Bogiem histo-

rii zbawienia. 

Tu musimy zauważyć że, jednym 

z głównych powodów kruchości  

i zaniku wiary w dzisiejszych 

czasach jest między innymi brak 

znajomości prawd wiary. 

Oczywiście chodzi tu o takie 

przyswojenie sobie treści religij-

nych, aby one mogły przemieniać 

nasze codzienne życie według 

głębokości myśli Chrystusa i Je-

go Ewangelii – Dobrej Nowiny. 

Nie bójmy się zatem poznawać 

intelektualnie Chrystusa i wcho-

dzić z NIM w głęboką osobistą, 

sakramentalną i modlitewną rela-

cję. Nie bójmy się  K A T E - 

C H E Z Y. 

Wasz Proboszcz.  

29 STYCZNIA  

1912 

 

Nadszedł dzień 29 stycznia 

1912 roku. W uroczystość św. 

Franciszka Salezego, którego 

ks. Markiewicz kochał najt-

kliwszą miłością przyniesiono 

mu Komunię św., bo końca 

spodziewano się lada chwila. 

Przyjął ją umierający z nie-

zwykłym wzruszeniem i po-

grążył się w żarliwej modli-

twie. Kapłani, starsi bracia  

i siostry otoczyli kołem jego 

łoże. Podano mu krucyfiks, 

który z miłością ucałował,  

a utkwiwszy w nim wzrok, od-

dał Panu swą świętą duszę. 

Gdy oddawał ostatnie tchnie-

nie, nagle jasne promienie sło-

neczne padły wprost  na jego 

twarz, otaczając ją jakby aure-

olą. Zapłakały dzwony, płakał 

lud i cała parafia razem z sie-

rotami, bo odszedł ojciec i do-

bry pasterz. 

 



TESTAMENT OJCA 
 

 

Przeczuwając swoje odejście, 

ksiądz Bronisław Markiewicz 

przywołał do swego łoża kapła-

nów, braci i siostry. Cichym, 

przerywanym głosem tak się do 

nich odezwał: „ Chwile to moje 

ostatnie… odchodzę, a wy zo-

staniecie i poprowadzicie dalej 

dzieło, które nie jest moje, lecz 

Boże. Miłujcie się nawzajem  

i ukochajcie to dzieło święte  

z całej duszy. Czekają was cięż-

kie próby i dużo cierpienia, lecz 

i pomocy Bożej nigdy wam nie 

zabraknie, dopóki wiernie strzec 

będziecie ustaw naszych, a także 

zasad i wskazań, które wam zo-

stawiłem”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OFIAROWANIE PAŃSKIE 
 

 

2 lutego Kościół obchodzi świę-

to Ofiarowania Pańskiego, kiedy 

cały lud Boży przeżywa na no-

wo to, co wydarzyło się w świą-

tyni jerozolimskiej - Najświętsza 

Maryja wraz ze św. Józefem 

ofiarowała Dzieciątko Jezus Bo-

gu Ojcu, a Symeon ogłosił, że 

nowo narodzony Syn Boży jest 

Światłem świata i Zbawieniem 

narodów. Święto to potocznie 

nazywamy świętem Matki Bożej 

Gromnicznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO 
 STALOWA WOLA 

 

styczeń:   
Za rodziny,  

osoby samotne i starsze. 

 

 

 
 

INTENCJA PAPIESKA 
 

styczeń: 
Aby wychowawcy byli wia-
rygodnymi świadkami, ucząc 
braterstwa zamiast rywaliza-
cji wspierali przede wszyst-
kim wrażliwych młodych lu-
dzi.  
 



DZIEŃ ŻYCIA  

KONSEKROWANEGO 
 

Z ustanowienia św. Jana Pawła 

II drugi dzień lutego jest Świa-

towym Dniem Życia Konsekro-

wanego. W tym dniu dziękuje-

my za dar wszystkich, którzy 

oddali się Chrystusowi na Jego 

wyłączną własność, żyjąc we-

dług ślubowanych rad ewange-

licznych: czystości, ubóstwa  

i posłuszeństwa. To najbardziej 

radykalny wyraz naśladowania 

Jezusa Chrystusa. Osoby konse-

krowane zasługują na wdzięcz-

ność i modlitwę całej wspólnoty 

kościelnej. W modlitwach pa-

miętajmy o naszych duszpa-

sterzach, kapłanach i zakonni-

kach – michalitach.  

 

 

 

 

 

USYCHAM PANIE ZA TOBĄ 
 

 

 

 

 

 

Usycham, Panie, za Tobą, Ty 

godzien nieskończonej miłości, 

boś Ty początkiem i ostatecz-

nym celem moim, moim Uwień-

czeniem i Ojcem moim, a ja - 

Twoim dzieckiem. O mój Jezu, 

Tyś moją Miłością, Tyś wszyst-

kim dla mnie. Udziel mi łaski 

wytrwania w dobrem. Boże, po-

spiesz mi na pomoc - nie odsu-

waj Twych rąk ode mnie. Jezus  

i Maryja!  

 

30 STYCZNIA 
św. Hiacynta, dziewica 

bł. Bronisław Markiewicz, 
prezbiter 

 

31 STYCZNIA 
św. Jan Bosco, prezbiter 

 

1 LUTEGO 
św. Brygida, dziewica 

św. Rajmund, opat 
 

2 LUTEGO 
Ofiarowanie Pańskie 

 

3 LUTEGO 
św. Błażej,  

biskup i męczennik 
św. Oskar, biskup 

 

4 LUTEGO 
św. Weronika,  

św. Katarzyna Ricci, 
dziewica 

św. Jan de Brito,  
prezbiter i męczennik 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego liturgii 

towarzyszy mu-

zyka? 
Tradycja mu-

zyczna całego 

Kościoła stano-

wi skarbiec nie-

ocenionej wartości, wybijający 

się ponad inne sztuki, przede 

wszystkim przez to, że śpiew 

kościelny związany ze słowami 

jest nieodzowną oraz integral-

ną częścią uroczystej liturgii 

(KKK 1156). 

Kluczem do zrozumienia tego 

fragmentu Katechizmu  są słowa 

„nieodzowna” i „integralna”. 

Muzykę uważa się często za ro-

dzaj dodatku do liturgii, pod-

czas, gdy jest on jej konieczną 

częścią. Amerykański pisarz  

i liturgista Gabe Huck w swojej 

książce pt. „Jak mógłbym nie 

śpiewać?” posuwa się aż do 

stwierdzenia: Kiedy ludzie zbie-

rają się dla odprawienia pewne-

go rytuału, spodziewamy się, że 

będzie tam i muzyka. W czasach 

Starego Testamentu Dawid 

układał natchnione psalmy, któ-

re śpiewał przy akompaniamen-

cie instrumentów. Jeszcze za ży-

cia Apostołów św. Paweł zwra-

cał się do wiernych w Efezie: 

Przemawiajcie do siebie wza-

jemnie w psalmach i hymnach,  

i pieśniach pełnych ducha, śpie-

wając i wysławiając Pana w wa-

szych sercach (Ef 5, 19). Św. 

Augustyn wyraził to tak: Kto 

śpiewa, ten dwa razy się modli.  

Dlatego śpiewamy i śpiewem 

oddajemy Bogu chwałę w czasie 

liturgii. Muzyka posiada szcze-

gólną wartość gdy: jest piękną  

i wiele wyrażającą modlitwą, 

uczestniczy w niej całe zgro-

madzenie, odpowiada święte-

mu charakterowi liturgii. 

 

 
 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 
 

Gdy w Gromniczną  
jest ładnie, 

dużo śniegu jeszcze spadnie. 
(2.02) 

 

Święty Błażej, 
gardła zagrzej.  

(3.02) 
 

Św. Agata 
w zimę bogata.  

(5.02) 
 

 

CZYTAM KATECHIZM (61) 
 

 

 



W NADCHODZĄCYM  

TYGODNIU 
 

czwartek 

17.00 – Różaniec o powołania 

kapłańskie i za powołanych. 

18.00 – Msza św. w intencji  

o powołania  

kapłańskie i zakonne  

i do Liturgicznej Służby Ołtarza 

 

piątek  

9.00 – Posługa sakramentalna  

u chorych  

16.00 spowiedź dla dzieci 

16.30 Msza św. 

17.00 spowiedź dla młodzieży  

i dorosłych 

18.00 Msza św. 

Całonocna adoracja  

Najświętszego Sakramentu. 

 

sobota 

16.15 – Męski Różaniec 

19.00 – Nabożeństwo  

wynagradzające 

 

niedziela 

12.00 – Msza św. w int.  

o rozwój życia duchowego 

i religijnego  

w naszej parafii. 

17.00 – Nieszpory i zmiana ta-

jemnic różańcowych 

 

 
 

 

Pokój dla Polski jest wypełniony 

codziennym życiem w prawdzie  

i wolności, która jest zwykłym 

czynieniem dobra. Pokój dla Pol-

ski jest zadaniem i dziełem dla 

wszystkich, którzy sprawują wła-

dzę i podejmują odpowiedzial-

ność za Ojczyznę.  

Pokój dla Polski jest wypełniony 

codzienną pracą i służbą, obo-

wiązkami i nauką, czuwaniem  

i odpoczynkiem.  

Pokój dla Polski jest wypełniony 

przez odprawianie codziennych 

Mszy świętych sprawowanych  

w naszej Ojczyźnie. Codzienne 

Eucharystie podtrzymują Polskę  

i świat w istnieniu.  

Pokój dla Polski jest wypełniony 

codzienną adoracją Obecności 

Jezusa w Najświętszym Sakra-

mencie i modlitwą za Ojczyznę.  

Pokój dla Polski jest codziennym 

zawierzeniem Bogu w Trójcy Je-

dynemu wszystkich i wszystkie-

go co Polskę stanowi. 

 BK 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKÓJ DLA POLSKI 
 

 

 



SZTAFETA MODLITWY 

 

 

 

 
 

W jubileuszowej  „Sztafecie mo-

dlitwy” wspierajmy modlitwą  

w tym tygodniu mieszkańców 

ulicy:  

ORZESZKOWEJ 9 

 

 
 

 

UKOCHAĆ KOŚCIÓŁ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zachęcamy do lektury książki 

„Ukochać Kościół” autorstwa ks. 

Henryka Skoczylasa – michality. 

Książka jest refleksją o Kościele, 

który założył Jezus Chrystus. Pu-

blikacja składa się z dwóch części. 

Każda, oparta na innym źródle, 

pozwala spojrzeć na dzieło zało-

żone przez Mistrza z Nazaretu  

w różnym kontekście czasowym  

i historycznym. Lektura jest pole-

cana osobom, które chcą zgłębić 

niełatwe zagadnienie Kościoła, by 

je lepiej zrozumieć, wniknąć w ta-

jemnicę boskiej i ludzkiej instytu-

cji oraz ugruntować swoją miłość 

do wspólnoty, którą tworzą. Za-

mówienia w sklepie internetowym 

na: www.michalineum.pl 

 

 

 
 

Bóg, człowiecze, umiłował cię 
od wieków i wcielił się aż po 
śmierć krzyżową.  
Uświęca cię i utrzymuje nieu-
stannie Opatrznością swoją,  
i karmi cię i pociesza cię swoim 
Najświętszym Ciałem w Sa-
kramencie Ołtarza, i chce cię 
przyjąć na wieki do swoich 
przybytków jako ukochane 
dziecko. Pan Jezus właśnie  
w tym celu ustanowił Naj-
świętszy Sakrament, aby ludzie 
mieli nieustannie w pamięci 
Jego nieskończoną miłość, któ-
rą nam okazał, ofiarowując się 
na krzyżu dla naszego zbawie-
nia. 

(ks. Bronisław Markiewicz) 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

 

 


