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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Chrzest Jezusa 
 

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych 
sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do 
wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode 
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sanda-
łów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem». 
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął 
chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty 
zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba 
odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie 
mam upodobanie». 
 

TYŚ JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY 
 

Wartość chrztu jako sakramentu zbawienia, została zapowiedziana 

przez chrzest Jezusa w wodach Jordanu.  

Przyjął go od Jana, zwanego Chrzcicielem, który wyjaśnił, czym 

chrzest udzielany przez niego różni się od chrztu, który będzie udzie-

lany w imię Jezusa Chrystusa: „On chrzcić was będzie Duchem Świę-

tym i ogniem”.  

Jan używa wody, natomiast Jezus dokona doskonalszego oczyszczenia 

– mocą Ducha Świętego, której symbolem jest ogień. Bóg objawia się 

jako Trójjedyny – Ojciec, Syn i Duch Święty. W imię i mocą Trójcy 

Świętej przyjmujemy sakrament chrztu i stajemy się chrześcijanami.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry w Chry-

stusie Panu. 

Od jutra w naszej Parafii rozpo-

czyna się kolęda – wizyta dusz-

pasterska. Podobnie, jak w ze-

szłym roku, zapraszamy wszyst-

kich parafian do naszego kościo-

ła. Mimo trwającej, a nawet roz-

wijającej się pandemii, pragnie-

my rozwijać nasze życie sakra-

mentalne, wspólnotowe i ducho-

we oparte o modlitwę osobistą  

i liturgiczną. Do tej ostaniej nale-

ży przede wszystkim Msza św.  

i adoracja Najświętszego Sakra-

mentu oraz wszelkiego rodzaju 

nabożeństwa także nabożeństwo 

kolędowe.  

Drodzy Parafianie - Jezus powie-

rzył Kościół Apostołom. Powie-

dział Piotrowi: „Ty jesteś Piotr, 

Opoka, i na tej Opoce zbuduję 

mój Kościół” (por. Mt 16, 18). 

Papież, biskupi, kapłani i diakoni 

w ostatnich latach, w których ży-

jemy, zobowiązani się do tego, 

aby przywrócić Kościołowi jego 

piękno, i sprawić, by promienio-

wał tym pięknem, czystością, ja-

sności doktryny i nauki katechi-

zmowej. Kościół nie został zbu-

rzony, jest święty i niepokalany! 

To często my zanieczyszczamy 

i rujnujemy jego obraz. Musimy 

oczyszczać nas samych, być bar-

dziej wierni Chrystusowi 

i Kościołowi. Kiedy nastała bu-

rza, Apostołowie byli całkowicie 

zalęknieni. Zatrzymali łódź 

i martwili się, bo nie wiedzieli, 

jak nią kierować. Krzyczeli do 

Jezusa: pomóż nam! Jednak ka-

płan, chrześcijanin nie może zo-

stawić obrony Kościoła tylko Je-

zusowi. On dał tę pracę nam, po-

słał nas na misje. Kościół misyj-

ny musi nauczać! I my, którzy 

stanowimy ten Kościół, musimy 

ponownie odnaleźć jedność – 

doktrynę, jedność w nauczaniu. 

Zostaliśmy powierzeni Kościo-

łowi, dlatego musimy pracować, 

angażować się, aby przybliżać 

innym ludziom doktrynę, Ewan-

gelię, Objawienie – tak mówi do 

nas Kard. Robert Sarah.  

Kolęda – czas wizyty duszpaster-

skiej w kościele parafialnym jest 

doskonałą okazją do odnowienia 

wiary i więzi z Kościołem lokal-

nym i powszechnym. Kolęda to 

także szczególny sposób zapro-

szenie Jezusa Chrystusa do życia 

osobistego, rodzinnego i społecz-

nego… Kolęda to wyznanie wia-

ry w Jezusa Chrystusa, Jego 

obecność pośród nas, wyznanie 

wiary w Jego działanie w tu i te-

raz. Bracia i Siostry, umacniajmy 

się modlitwą, sakramentami - 

szczególnie Mszą św. i spowie-

dzią, zaangażowaniem w życie 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



parafialne i osobistym zaprosze-

niem Jezusa do codziennego ży-

cia. Czas kolędo to czas głębokiej 

wiary okazanej w codzienności 

życia.  

Wasz Proboszcz 

 

 

 

 

CHRZEST JEST POCZĄTKIEM 
 

Nie ro-

dzimy się 

chrześci-

janami. 

Stajemy 

się nimi 

przez przyjęcie sakramentu chrztu 

św. Pan Jezus powiedział Niko-

demowi: "Kto się nie narodzi  

z wody i Ducha Świętego, nie mo-

że wejść do królestwa Bożego" 

(por. J 3, 5).  

Liturgiczna pamięć o chrzcie 

Chrystusa ma nam uświadomić 

nasze własne odrodzenie, które 

dokonało się w chwili pierwszego 

spotkania człowieka z Bogiem-

Człowiekiem w tajemnicy święte-

go chrztu. Chrzest jest początkiem 

nowego życia, a nie jego końcem 

ani ukoronowaniem. Z nowym ży-

ciem otrzymujemy równocześnie 

zadanie, którego symbolem jest 

biała szata, aby każdy ochrzczony 

doniósł ją czystą przed oblicze 

Stwórcy.  

RODZICE CHRZESTNI 
 

Rodzice chrzestni pełnią ważną 

funkcję w życiu dziecka. To przede 

wszystkim współodpowiedzialno-

ści za wychowanie go w wierze ka-

tolickiej, którą biorą na siebie  

w dniu Chrztu Świętego. Chrzestni 

powinni służyć zawsze radą oraz 

przykładem będąc wzorem dla 

chrześniaka i chrześnicy. Dlatego 

rodzice dziecka muszą dobrze za-

stanowić się, czy osoba, którą wy-

bierają, spełnia wszystkie kryteria, 

gdyż wybór matki i ojca chrzestne-

go to decyzja na lata.  

Rodzice chrzestni powinni być dla 

dziecka autorytetem, wspierać go 

oraz być jego duchowym przewod-

nikiem.  

 

 

 

GWIAZDY  

PRZEWODNIE 
 

Jezus Chrystus, Jego święci i boha-

terowie naszego narodu są gwiaz-

dami przewodnimi. Dzięki niech 

będą Bogu za to, że jesteśmy jedy-

nym narodem chrześcijańskim, któ-

ry posiada tak wielką literaturę 

prawdziwie narodową i na wskroś 

chrześcijańską. Ona stanie się nie 

tylko dla młodzieży całego świata 

niezawodnym drogowskazem. Tyl-

ko chrześcijaństwo, to znaczy Jezus 

Chrystus i Jego zasady wprowa-

dzone w czyn, zbawią świat teraz  

i zawsze. 

 



PER ASPERA AD ASTRA 
 

– Per aspera ad astra – przez 

cierpienie do gwiazd. Upoko-

rzona i zniszczona Rzeczpospo-

lita powstała z popiołów, ratując 

Europę i świat przed zalewem 

islamu. Jedna z największych 

klęsk, a 27 lat później jedno  

z największych zwycięstw Rze-

czypospolitej. Rzeczpospolita 

roztrzaskana uderzeniami prote-

stanckiej szwedzkiej armii. Po-

top zniszczenia i profanacji ko-

ściołów, zamienionych w stajnie 

dla koni. Szwedzi, wraz z sąsia-

dami dokonali rozbioru Rzeczy-

pospolitej, która miała zniknąć  

i roztopić się w protestanckim 

imperium. Obroniła się Jasna 

Góra, a ojciec Andrzej Bobola 

przekonał króla do ogłoszenia 

Maryi Królową Rzeczypospoli-

tej i wszystkich zamieszkują-

cych w niej narodów. Maryja 

Królowa uratowała podbitą  

i upokorzoną Rzeczpospolitą. 

Gdyby nie pomoc i obrona Ma-

ryi Matki i Królowej przed 

szwedzkim zaborem nie byłoby 

zwycięskiej odsieczy pod Wied-

niem. Cała Europa na 500 lat 

stałaby się islamska, gdyby nie 

polskie zwycięstwo pod Wied-

niem. Święta Maria Małgorzata 

Alacoque usłyszała od Jezusa, 

że Europa na pięć stuleci będzie 

pod panowaniem islamu, jeśli 

nie znajdzie się król, który całą 

chwałę zwycięstwa odda Bogu. 

Maryjny Jan III Sobieski oddał 

chwałę zwycięstwa Bogu. Ma-

ryjna armia Rzeczypospolitej 

ocaliła Europę.  

BK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZE STARYCH  

KALENDARZY 
 

Gdy słońce przygrzewa  
na Jana Dobrego, 

spodziewać się można  
lata pogodnego.  

(10.01) 
 

Święta Honorata 
pogodowe figle płata.  

(11.01) 
 

Weronika chustkę zrzuci, 
wiosna od nas się odwróci.  

(13.01) 
 

 
 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO 
STALOWA WOLA 

 

styczeń:  Za rodziny,  

osoby samotne i starsze 



 
 
 

10 STYCZNIA 
św. Grzegorz z Nyssy,  

biskup i doktor Kościoła 
św. Wilhelm z Bourges, 

biskup 
 

11 STYCZNIA 
św. Honorata, dziewica 

 

12 STYCZNIA 
św. Elred z Rievaulx, 

opat 
św. Bernard z Corleone, 

zakonnik 
św. Marcin z León,  

prezbiter 
św. Arkadiusz,  

męczennik 
 

13 STYCZNIA 
św. Hilary,  

biskup i doktor Kościoła 
bł. Weronika Nagroni, 

mniszka 
 

14 STYCZNIA 
bł. Odoryk z Pordenone, 

prezbiter 
św. Feliks z Noli,  

prezbiter 
bł. Piotr Donders,  

prezbiter 
 

15 STYCZNIA 
św. Paweł z Teb,  

pustelnik 

święci Maur i Placyd, 
uczniowie św. Benedykta 
św. Arnold Janssen,  

prezbiter 
św. Franciszek Capillas,  

prezbiter 
i Towarzysze,  

męczennicy chińscy 
 

 

 

 

NIEDZIELA  

INWESTYCYJNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Za tydzień „niedziela inwesty-

cyjna”. Ofiarę można złożyć na 

tacę lub „on-line” na parafialne 

konto: 
 

NADSAŃSKI  

BANK SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 0040  

9092 2000 0001 
 

Wszystkim ofiarodawcom -  za 

życzliwe wsparcie serdeczne 

dziękujemy. „Bóg zapłać”. 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 



 

 

POSŁANI 

W POKOJU 

CHRYSTUSA 

(5) 

 
 

Niedzielę, dzień Pański,  
w którym wspominamy 
zmartwychwstanie Jezusa, 
trudno wyobrazić sobie bez 
Eucharystii. Ona powinna 
być wręcz sercem tego dnia 
przeżywanego we wspólno-
cie rodziny, parafii czy bli-
skich. Aby tak rzeczywiście 
było, warto przygotować się 
do przeżycia tego wydarze-
nia, chociażby przez wcze-
śniejszą lekturę Słowa Boże-
go, które będzie czytane pod-
czas Mszy św.  
 

 

Dlaczego Syn Boży 

stał się człowie-

kiem? 

Syn Boży przyjął 

ciało z Maryi 

Dziewicy i za 

sprawą Ducha 

Świętego dla nas 

ludzi i dla naszego zbawienia, to 

znaczy: aby nas grzeszników po-

jednać z Bogiem; abyśmy po-

znali Jego nieskończoną miłość; 

by być dla nas wzorem święto-

ści; by uczynić nas "uczestnika-

mi Boskiej natury" (2 P, 1, 4). 

Jezus jest Synem Bożym, ale na-

rodził się jak każdy inny czło-

wiek. Jego matką była młoda 

kobieta imieniem Maryja. 

Ewangelia według św. Łukasza 

opowiada o tym, jak Anioł Ga-

briel posłany został do Maryi, 

aby zapowiedzieć Jej, że po-

cznie dziecię, a dziecię to będzie 

Mesjaszem, tym, który zbawi 

Izraela. Ewangelia według św. 

Mateusza opowiada tę samą hi-

storię, zwracając uwagę na nieco 

inne szczegóły. Mówi o tym, jak 

Maryja zaślubiona została czło-

wiekowi imieniem Józef, ale 

jeszcze przed ceremonią wesel-

ną spostrzegła, że jest brzemien-

na. Józef myślał o rozwodzie, 

ale we śnie objawił mu się anioł 

i oznajmił, że dziecię zostało 

poczęte przez Ducha Świętego. 

Oczywiście, w centrum Nowego 

Testamentu stoi Chrystus. Mary-

ja jest jednak Jego Matką. Dla-

tego Nowy Testament mówi 

także o Niej. Nie opowiada nam 

wprawdzie dziejów Jej życia, ale 

mówi coś znacznie ważniejsze-

 

CZYTAMY KATECHIZM (19) 
 

 

 

 



go: mówi o tym, jaka jest Jej ro-

la w dziejach zbawienia. Maryja 

widziana jest w ramach wielkie-

go dzieła Bożego. Bez zastrze-

żeń poświęca swoje życie niepo-

jętej misji, która została Jej po-

wierzona. Chce być wyłącznie 

"służebnicą Pana" - tak jak to 

przyrzekła Bogu.  

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

 

 

PARAFIALNE 

KOLĘDOWANIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj o godz. 19.00 w naszym 

kościele odbędzie się PARA-

FIALNE KOLĘDOWANIE.  

Do wspólnego, radosnego śpie-

wu kolęd i pastorałek zaprasza-

my wszystkich Parafian, także 

muzykujących i śpiewających. 

Można przynieść własne instru-

menty, śpiewniki i gorące serce 

do wychwalania Boga śpiewem.  

KOLĘDA 2022 
 

Od jutra w naszej parafii roz-

pocznie się - wizyta duszpaster-

ska – kolęda.  

Zapraszamy parafian do naszego 

kościoła na nabożeństwo kolę-

dowe,  

błogosławieństwo Najświętszym 

Sakramentem, Mszę św. i spo-

tkanie duszpasterskie.  

Niech będzie to czas spotkania  

z Bogiem, duszpasterzami i ze 

sobą wzajemnie. 

Na kolędowe spotkania o 17.00 

zapraszamy Parafian z ulicy: 

 

10 stycznia – poniedziałek 

ul. Siedlanowskiego  

bloki nr 1,1a, 2, 4 

oraz ul. Przemysłowa  

i Ciemny Kąt. 

11 stycznia – wtorek 

ul. Siedlanowskiego  

bloki nr 6 i 8. 

12 stycznia – środa 

ul. Siedlanowskiego blok nr 10 

i ul. Piwna i ul. Komunalna - 

domki. 

13 stycznia – czwartek 

ul. Podleśna bloki i domki 

oraz ul. Niezłomnych - bloki  

i domki. 

14 stycznia – piątek 

Okrzei, Bema, Kilińskiego 

i Dmowskiego - wszystkie bloki. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Jak wiele trzeba będzie poko-

nać trudności, aby osiągnąć 

zamierzony cel: zdobycie całe-

go świata dla Niepokalanej  

i oddanie Jej na własność 

wszystkich dusz i każdej  

z osobna, które są i będą. Trud 

to ponad siły ludzkie, toteż Ma-

ryja nie żąda od nas rzeczy 

nadzwyczajnych, chce tylko 

byśmy stali się posłusznymi na-

rzędziami w Jej niepokalanych 

rękach, a wszystkie trudności 

ona sama pokona. Nam pozo-

staje tylko posłuszeństwo Jej 

woli, dziecięca ufność w bez-

graniczną pomoc najlepszej z 

matek – to słowa świętego 

Maksymiliana Kolbe. Ojciec 

Maksymilian rozpoczął nie-

zwykłe dzieło w niezwykle 

trudnej sytuacji. W styczniu 

1922 roku wydał pierwszy nu-

mer miesięcznika „Rycerz Nie-

pokalanej.” Czas był wyjątko-

wo niesprzyjający dla inicjatyw 

wydawniczych z powodu nie-

samowitego wzrostu cen i dro-

żyzny, która nękała mieszkań-

ców odradzającej się Rzeczy-

pospolitej. Ojciec Maksymilian 

zawierzył Maryi wydawanie 

„Rycerza Niepokalanej.” Już  

w pierwszym numerze ogłosił 

patronem „Rycerza” zmarłego 

rok wcześniej ojca Wenantego 

Katarzyńca, który wywarł wiel-

ki wpływ na ukształtowanie eu-

charystycznej i maryjnej du-

chowości założyciela Niepoka-

lanowa. Ojcze Maksymilianie 

wspieraj nas na codziennej dro-

dze eucharystycznej i maryjnej 

duchowości.  

BK          
 

 
 

 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

 

JAK WIELE 
 

 

 


