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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Jezus odrzucony w Nazarecie 
 

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: 
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przy-
świadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. 
I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?» 
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, 
ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło 
się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». 
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany 
w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu 
za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata  
i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do 
żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydoń-
skiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden  
z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». 
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się  
z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na któ-
rej zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy 
pośród nich, oddalił się. 
  

WYRZUCILI GO 
 

W nazaretańskiej synagodze Jezus zawiódł swoich słuchaczy, bo nie powie-

dział im tego, co chcieli usłyszeć. Mieszkańcy Nazaretu pokazali zbuntowane 

oblicze, swoją krnąbrną i przewrotną naturę. Oto niby słuchają Jezusa, niby 

doznają zachwytu, niby przyznają Mu rację, niby są w Niego wpatrzeni, ale to 

tylko pozory, rodzaj fasady za którą nic nie ma. Pierwsze uroczyste wystąpie-

nie Jezusa, Proroka i Mesjasza, kończy się po ludzku biorąc porażką.  

Wyznawcy Chrystusa winni dostosować życie do Ewangelii, a nie odwrotnie. 

Strzeżmy się, byśmy i my Jezusa nie wyrzucili.  

 



 

Drodzy Parafianie 

Dziś wieczorem przeżywać bę-

dziemy kolejny wieczór z Ojcem 

Założycielem Zgromadzenia. Św. 

Michała Archanioła – Błogosła-

wionym ks. Bronisławem Markie-

wiczem.  Nowenna przed wspo-

mnieniem liturgicznym bł. Broni-

sława przypomniała nam Jego 

świętość i była okazją do wypra-

szania przez Jego wstawiennictwo 

potrzebnych nam łask.  

W tym miejscu pragnę jeszcze za-

kończyć rozpoczęte tydzień temu 

„spotkanie duszpasterskie” po ko-

lędzie, która w tym roku odby-

wała się w naszej świątyni. Poru-

szyliśmy, oprócz tematu sprawo-

wanych sakramentów i działalno-

ści duszpasterskiej, także tematy 

materialne naszego kościoła i Pa-

rafii.  

Kostka przed kościołem, kanali-

zacja, witraże i ławki w dolnej ka-

plicy to hasłowe tematy do reali-

zacji w tym roku kalendarzowym. 

W połowie roku 2022 planowane 

jest zakończenia głównego pro-

jektu finansowanego w 90% przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej  

w skład którego wchodzi, ogólni-

kowo rzecz biorąc: fotowoltaika, 

pompy ciepła, nowe ogrzewanie  

i chłodzenie podłogowe w ko-

ściele, kaplicy Zmartwychwstania 

i sali teatralnej oraz remonty  

w budynku duszpasterskim, Ora-

torium i domu zakonnym. Ufam, 

że termin 30 czerwca zostanie 

utrzymany a prace w całości zo-

staną zakończone. Materialna 

część funkcjonowania Parafii i na-

szego kościoła jest niezwykle 

istotna, ale jest tylko narzędziem 

do sprawowania sakramentów, 

modlitwy, adoracji Najświętszego 

Sakramentu, działalności po-

szczególnych grup duszpaster-

skich począwszy od dzieci i mło-

dzieży a skończywszy na senio-

rach. To właśnie parafianie, 

dzieci, młodzież, rodziny, senio-

rzy oraz samotni, chorzy i cier-

piący są największym skarbem  

i dobrem naszej Parafii. Nie 

wolno nam także zapomnieć  

o tych Parafianach, którzy zerwali 

więź sakramentalną, modlitewną  

i wspólnotową z Jezusem i Ko-

ściołem. Podtrzymywanie sakra-

mentalnej obecności BOGA na 

ziemi jest zadaniem kapłanów 

Kościoła Katolickiego, ale to 

wierni ochrzczeni i wierzący two-

rzą pełnię wspólnoty kościelnej.  

Niech więc dar sakramentów, mo-

dlitwy, adoracji, dzielenia się sobą 

w grupach duszpasterskich, obec-

ność na nabożeństwach, lektura 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



Biblii, uczynki miłosierdzia oraz 

wstawiennictwo świętych i błogo-

sławionych będzie dla nas co-

dziennością w drodze do nieba,  

a pandemia niech tylko wzmacnia 

naszą wiarę i ufność w Opatrzność 

Bożą. Błogosławiony ks. Broni-

sław, który w swoim życiu wypeł-

nił w sposób heroiczny hasła Któż 

jak Bóg! i Powściągliwość i Praca 

będzie przykładem do naśladowa-

nia tu i teraz. Wszak świętość jest 

możliwa i w naszym życiu i w na-

szych czasach. 

Wasz Proboszcz 

 
 

  
 

 

KAPŁAN, PROROK, OJCIEC  
I PRZYJACIEL 

 

 
110 lat temu, 29 stycznia 1912 
roku odszedł po wieczną na-
grodę do Pana ks. Bronisław 
Markiewicz. Osierocił tych, 
których wpierw ukochał  
i przygarnął. Odszedł ich oj-
ciec i przyjaciel największy. 

Pojawił się jak dar Boga dla Po-
laków pozbawionych ojczy-
zny. Dla Polski rozszarpanej 
zaborami i zniszczonej obcymi 
interesami. Wszystko zaczęło 
się w Pruchniku, niewielkim 
galicyjskim miasteczku, w za-
pomnianym przez świat Betle-
jem przyszedł na świat prorok 
na ówczesne czasy. Kapłan wi-
zjoner, duchowy mocarz, „Re-
alista” i „Boży karczownik”.  
 
 
 
 

 
 
 

POWŚCIĄGLIWOŚĆ I PRACA 
 

Ks. Markiewicz pisał: „ Naj-
szczęśliwsi ludzie, to ludzie 
umartwieni czyli powścią-
gliwi. Miłujący Boga z całego 
serca, a bliźniego swego jak 
siebie samego, którzy siebie 
zaparli i noszą krzyż na każdy 
dzień”. „ Umartwienie i praca 
podnosi duszę naszą do rze-
czy niebieskich i czyni ją spo-
sobną do złączenia się z Bo-
giem. Tylko ludzie umar-
twieni posiadają dar modli-
twy konieczny do zbawie-
nia”.  

 



WIERNOŚĆ KOŚCIOŁOWI 
 

Ks. Bronisław 
Markiewicz 

mówił swoim 
wychowan-

kom: „ Dzieci 
drogie, stwo-

rzył was Bóg i zlał na was dużo 
łask od pierwszej chwili wa-
szego urodzenia. Ale nie 
wiem, czy kto z was zdaje so-
bie sprawę, która łaska Boża 
jest największa? Otóż zapa-
miętajcie sobie na zawsze, że 
największą łaską Bożą jest to, 
że urodziliście się w łonie Ko-
ścioła katolickiego, że przyszli-
ście na świat z rodzin katolic-
kich. Tylko wiara prawdziwa 
zapewnia nam żywot wieczny 
i przyjaźń Bożą”. 
 
 
 
 
 

DZIECI I MŁODZIEŻ 
 

Ks. Markiewicz doskonale  
wiedział, że każde dobrze 
ukształtowane i wychowane 
dziecko w przyszłości stanie 
się dojrzałym i odpowie- 
dzialnym obywatelem ku 

pożytkowi Ojczyzny i Ko-
ścioła. Z wiarą i nadzieją pa-
trzył  na dzieci, które znalazły 
się pod jego opieką w Miejscu 
Piastowym. Uważał, że każde 
z nich jest przysłane tutaj przez 
Opatrzność Bożą.  
 
 
 
 

 

WSZYSTKO PRZEZ MARYJĘ 

 

Ksiądz Markiewicz nad życie 
kochał Matkę Bożą. Każdą 
konferencję rozpoczynał i koń-
czył odmówieniem na klęcz-
kach „Zdrowaś Maryjo”. 
„Wszystko przez Maryję", al-
bowiem wedle nauki Kościoła 
wszystkie łaski co do duszy  
i co do ciała przychodzą za po-
średnictwem Maryi. Ona oka-
zała się naszą Monarchinią 
wyzwoliwszy lud nasz z toni 
ostatecznej i uczyniła go 
przedmurzem chrześcijań-
stwa”. 

 

 



MODLITWA 
 

Ksiądz Bronisław Markiewicz  

z modlitwy i na modlitwie czerpał 

siły do gigantycznej pracy jaką 

prowadził.  

„ Modlitwa jest nie tylko ko-

nieczna do zbawienia, ale także 

niezbędna do przeprowadzenia 

każdej sprawy. Modlitwą trzeba 

rozpoczynać każde zajęcie, naukę 

i pracę. Zaniedbanie modlitwy 

jest pierwszym krokiem do 

upadku, do grzechu, do utraty po-

wołania. 

 
 
 
 

NARZĘDZIE LICHE 
 
Wobec Boga stawał jak proch  
i nic. „Jam narzędzie liche 
wielce, kruche, zatwardziałe, 
ciężkie, niezgrabne”   
„Dlaczego przeto, Jezu, na 
mnie spojrzałeś? Postanawiam 
na wieki i ślubuje Tobie, Panie 
mój i Boże, Jezu mój najsłod-
szy, że się zawsze będę uważał 
za narzędzie najlichsze, ale 
Twoje i zamknięte w Twoim 
Boskim Sercu; miłością, ku 
bliźnim oblekę, po tym po-
znają, żem uczniem Jezusa”.  

MICHALICI 
 

"Ziarno wrzu-
cone w ziemię 
wydało owoc 
obfity". Nie 

obumarło 
dzieło Broni-

sława Markiewicza. Wydało  
i nadal wydaje owoc stokrotny. 
Rzesze wychowanków i Zgro-
madzenie Księży Michalitów  
i Sióstr Michalitek, które żyje  
i rozwija się w Polsce i wielu 
krajach świata. A jednym  
z owoców jest nasza parafia i jej 
Pasterze. Święty Michale Ar-
chaniele, wspieraj swą opieką 
michalickie dzieła. Błogosła-
wiony Bronisławie – módl się 
za nami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INTENCJE PAPIESKIE 
 

luty: Za zakonnice i inne kobiety 

konsekrowane ‐ dziękując im za 

ich misję i odwagę  

‐ aby nadal odkrywały nowe od-

powiedzi w obliczu wyzwań na-

szych czasów.  
 

INTENCJA MODLITWY  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

luty: Za chorych i pracowników 

służby zdrowia 

 
 



OFIAROWANIE  

PAŃSKIE 
 

 

 

Święto Ofiarowania Pańskiego 

nazywane jest także świętem 

Matki Boskiej Gromnicznej. 

Nawiązuje to do słów starca Sy-

meona, który wziął na ręce ma-

łego Jezusa i nazwał go Świa-

tłem - na chwałę i oświecenie 

ludu.  

Maryja sprowadziła to Światło 

na ziemię i ochrania nim wier-

nych. Stąd zwyczaj stawiania  

w oknach, w trakcie burzy świec 

gromnicznych, które miały 

chronić przed gromami. Powią-

zanie Ofiarowania Pańskiego  

z postacią Maryi wynika także 

ze wspomnienia jej oczyszcze-

nia w dniu złożenia Jezusa  

w świątyni. Była to tradycja po-

legająca na złożeniu ofiary z ba-

ranka lub mniejszego zwierzęcia 

przez matkę dziecka.  
 

DZIEŃ 

ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 

Dzień Życia 

Konsekro-

wanego to 

czas, kiedy 

zwracamy 

uwagę na 

świadków obecności Boga w świe-

cie, jakimi są osoby konsekrowane. 

W Polsce żyje ok. 32 tys. osób kon-

sekrowanych – wśród nich zakon-

nicy, siostry zakonne ze zgroma-

dzeń czynnych i kontemplacyj-

nych, a także osoby skupione  

w instytutach, stowarzyszeniach  

i wspólnotach świeckich oraz dzie-

wice i wdowy konsekrowane,  

a także pustelnicy. Dzień Życia 

Konsekrowanego Kościół ustano-

wiony przez św. Jana Pawła II jest 

poświęcony modlitwie za osoby, 

które oddały swoje życie na służbę 

Bogu i ludziom.  
 

 

Wiślica 
 

Gdyby nie zawierzenie Maryi 

przez księcia Władysława i po-

moc Maryi Wiślickiej, Uśmiech-

niętej i Łokietkowej nie byłoby 

Królestwa Korony Polskiej.  

Z opieką Wiślickiej Maryi 

 

 

MARYJA W DZIEJACH  

NARODU POLSKIEGO 
 

 

 



Uśmiechniętej odważny i wy-

trwały książę Władysław urato-

wał upadłe Królestwo. Gdyby nie 

zawierzenie Łokietka nie byłoby 

świętej Jadwigi i unii z Litwą, 

która przyjęła chrześcijaństwo. 

Gdyby nie zawierzenie Maryi 

przez Władysława Łokietka nie 

byłoby Rzeczypospolitej Jagiello-

nów i królów elekcyjnych. Zawie-

rzenie Maryi przez księcia Włady-

sława otworzyło drogę do uznania 

i wyboru Maryi Królową Polski, 

Królową wszystkich narodów  

i ziem Rzeczypospolitej. 

Uśmiechnięta Maryja z Wiślicy 

otoczyła opieką odradzające się 

po prawie dwustu latach Króle-

stwo. Dzięki Maryi Wiślickiej  

i mądremu i dobremu królowi 

Władysławowi mieszkańcy Kró-

lestwa Korony Polskiej zaczęli 

myśleć i mówić o Maryi Królowej 

Polski. Stało się tak za czasów 

królowej Jadwigi, za czasów spro-

wadzenia ikony Maryi na Jasną 

Górę. Chrześcijaństwo w Wiślicy, 

w obrządku słowiańskim, zaczęło 

się znacznie wcześniej przed 

chrztem Mieszka. Wiślica jest 

pierwszym miejscem pierwszego 

zawierzenia Maryi przez pol-

skiego władcę. Wiślicka Maryjo 

Uśmiechnięta miej w opiece na-

ród cały i prowadź do codzien-

nego zawierzenia Jezusowi. BK    
  

 

31 STYCZNIA 
św. Jan Bosko, prezbiter 

1 LUTEGO 
św. Brygida z Kildare, 

dziewica 
św. Rajmund z Fitero, opat 

2 LUTEGO 
Ofiarowanie Pańskie 

3 LUTEGO 
św. Błażej,  

biskup i męczennik 
św. Oskar, biskup 

4 LUTEGO 
św. Joanna de Valois,  

św. Weronika 
św. Katarzyna Ricci,  

dziewica 
św. Jan de Brito,  

prezbiter i męczennik 
św. Gilbert, prezbiter 
św. Józef z Leonissy,  

prezbiter 
5 LUTEGO 

św. Agata,  
dziewica i męczennica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

 

ZE STARYCH  

KALENDARZY 
 

Luty ciepły obiecuje, 
wiosny zimnej nie daruje. 

 

Na Gromniczną Pan Bóg daje, 
czasem mróz, czasem roztaje.  

 

 
 



 

Co się wydarzyło po śmierci Jezusa? 

Trzeciego dnia po swojej śmierci 

Pan Jezus zmartwychwstał. 
 

Zmartwychwstanie jest wydarze-

niem historycznym. Ludzkie, ziem-

skie ciało Chrystusa powstało  

z martwych. Pusty grób świadczy  

o fizycznym i cielesnym zmartwych-

wstaniu Jezusa. Po zmartwychwsta-

niu ciało Zbawiciela nosi ślady 

ukrzyżowania. Apostołowie, którym 

ukazał się Mistrz, widzieli ślady po 

gwoździach na rękach i nogach oraz 

ranę od włóczni na boku. Wedle ży-

dowskiego prawa kobiety nie mogły 

być świadkami w sądzie. Nie zezwa-

lano im ani na składanie, ani na po-

twierdzanie zeznań. Fakt, że Jezus 

najpierw ukazał się kobietom i po-

wierzył im rolę pierwszych świad-

ków zmartwychwstania, jest dobit-

nym znakiem tego, że w Chrystusie 

zacierają się różnice, które dzielą lu-

dzi. Według żydowskiego prawa 

oprócz kobiet nie mogli świadczyć 

także inni, na przykład dzieci, nie-

wolnicy i pasterze. W Ewangelii we-

dług św. Łukasza pierwszymi świad-

kami narodzenia Chrystusa są wła-

śnie pasterze z pobliskich wzgórz. Je-

zus przychodzi na ten świat i odcho-

dzi z niego, oddając głos tym, którzy 

zwykle byli go pozbawieni. 

Pierwszymi, którzy spotkali zmar-

twychwstałego Chrystusa, była Ma-

ria Magdalena i towarzyszące jej 

dwie kobiety, które przyszły 

namaścić Mistrza w poranek Nie-

dzieli Wielkanocnej. Jezus umarł  

w dzień poprzedzający szabat, dla-

tego trzeba było pochować Go w po-

śpiechu. Ostatnie słowo nie należy 

jednak do śmierci, lecz do życia. Bóg 

nas o tym zapewnił, a Jego słowu 

możemy ufać nawet wówczas, gdy 

wyczerpują sie nasze ludzkie możli-

wości. Ten, kto wierzy, inaczej pa-

trzy na życie.  

(ks. Dariusz Kielar) 

 

 

 

SZÓSTE SPOTKANIE 
„PRZY SERCU OJCA” 

 

Dzisiaj w naszym kościele odbę-
dzie się szóste spotkanie "Przy 
sercu Ojca".  
O godzinie 18.00 rozpocznie je 
uroczysta Msza Święta z okolicz-
nościowym kazaniem,  
oprawą liturgiczną i śpiewem  
w wykonaniu chóru „Soli Deo”.  
Po Mszy św. - ok. 19.00 - podczas 
dziękczynnej adoracji Najświęt-
szego Sakramentu, będziemy się 
modlić za nasza Ojczyznę i jej 
przyszłe pokolenia. Do uczestnic-
twa zapraszamy wszystkich pa-
rafian, grupy duszpasterskie  
i sympatyków. 

 

CZYTAMY KATECHIZM (22) 
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

  


