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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus w gościnie u Marty i Marii
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem
Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem
Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa.
Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy
Nim, rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła
mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».

MARTWISZ SIĘ I NIEPOKOISZ O WIELE
Dzisiejsza Ewangelia poucza, że w życiu trzeba znaleźć właściwą
równowagę między działaniem a modlitwą i czasem dla Pana Boga.
Pan Jezus przestrzega nas, aby praca, sprawy ekonomiczne i dobra materialne nie doprowadziły nas do utraty wartości wyższych i o wiele
ważniejszych, które wypływają z przyjaźni z Bogiem. Tylko taka równowaga da możliwość zrealizowania swojego życia tu, na ziemi,
a w przyszłości osiągnięcia zbawienia wiecznego.

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Bracia i Siostry
Małe dzieci i młodzież oglądając
reklamy lub programy rozrywkowe w telewizji lub w internecie
nie tylko szybko przyswajają sobie piosenki czy hasła ale naśladują cudzy styl mówienia, śpiewania
i gestykulacji. Przeżywając na
własnym przykładzie rewolucję
technologiczną tracimy młode pokolenie na rzecz relacji w Tiktoku, YouTube czy w internecie.
Konieczny jest powrót do osobistych relacji w małżeństwie, rodzinie, domu czy sąsiedztwie.
Przyspieszenie zmian technologicznych wskutek pandemii można bez wątpienia nazywać rewolucją. Definicyjnie rewolucja technologiczna to okres, w którym
jedna lub więcej technologii zostaje w krótkim czasie zastąpiona inną, nową technologią. Jest to epoka przyspieszonego postępu technologicznego charakteryzująca się
innowacjami, których szybkie zastosowanie i rozpowszechnienie
powoduje zazwyczaj gwałtowne
zmiany w społeczeństwie. Rewolucja taka na ogół zwiększa wydajność i efektywność, określa na
nowo materialne warunki ludzkiej
egzystencji i może przekształcić
kulturę. Wraz z zwiększeniem
wydajności i efektywności pracy
tracimy „efektywność i wydaj-

ność” życia małżeńskiego i rodzinnego opartego o tradycyjne
wartości chrześcijańskie – 10
przykazań Bożych, życie sakramentalnie, duchowe i modlitewne.
Uroczystości religijne, odpustowe,
święta związanie z korzystaniem
z sakramentów i pomnażaniem łaski zamieniają się w imprezy i zabawę. Nie trzeba już chodzić do
kościoła – starczy transmisja online. Nie trzeba słuchać Ewangelii,
homilii i kazań we wspólnocie ludzi modlących się w świątyni –
starczy odsłuchać na słuchawkach
w drodze do pracy lub na wygodnej kanapie.
Drodzy Bracia i Siostry. Modlitwa
Ojcze nasz jest modlitwą, którą
nauczył nas Jezus Chrystus Syn
Boży. Jest to cudowna modlitwa
i bardzo skuteczna, kiedy odmawia się ją razem we wspólnocie
ludzi wierzących, ochrzczonych
i praktykujących wiarę codziennie
i regularnie podczas modlitwy
małżeńskiej, rodzinnej i podczas
spotkania liturgicznego na Eucharystii. Zatrzymaj się, wyłącz telefon, wyłącz komputer, odłóż tablet
– weź do ręki modlitewnik, różaniec, Ewangelię, uklęknij i pomódl się razem z najbliższymi –
potrzebna jest nam w dzisiejszym
świecie rewolucja duchowa zbudowana na modlitwie wspólnotowej i sakramentach.
Wasz Proboszcz.
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św. Szymon z Lipnicy,
prezbiter
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św. Makryna Młodsza

20

LIPCA

bł. Czesław, prezbiter
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św. Wawrzyniec, prezbiter
św. Apolinary, męczennik
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św. Maria Magdalena
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św. Brygida, zakonnica,
patronka Europy
INTENCJE MSZALNE
17 LIPCA 2022 R. – NIEDZIELA
7.00 – za śp. Helenę, Stefana i Leszka Pietrzak, Mariannę Pietrzak
9.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 17)
10.30 – za parafian
10.30 – za śp. Anielę i Jana
10.30 – za śp. Annę i Jana
12.00 – o Boże Błogosławieństwo w 40.
rocznicę ślubu dla Anny i Stanisława
18.00 – za śp. Elżbietę Turańską – od Wiesławy i Zbigniewa Piłat

18 LIPCA 2022 R. – PONIEDZIAŁEK
6.00 – za śp. Koletę Baskę – od Grażyny
i Marii koleżanek Anny
7.00 – za śp. Dariusz Nogaja w 7. rocz. śmierci
18.00 – o Boże Błogosławieństwo dla mieszkańców bloku 2b i 2c. przy ul. Niezłomnych
18.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 18)
18.00 – za śp. Zofię Polnicką – od rodziny
Młynarskich

19 LIPCA 2022 R. – WTOREK
6.00 – za śp. Eugeniusza Szumigraj – od sąsiadów z ul. Żeromskiego nr 3 - klatki 1 i 2
7.00 – za śp. Stanisławę Kopacz – od uczestników pogrzebu
18.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 19)
18.00 – za śp. Ks. Władysława Skowrona
18.00 – za śp. Józefa Rąpałę – od Tadeusza
Rąpały z rodziną z Lipowicy

20 LIPCA 2022 R. – ŚRODA
6.00 – za śp. Elżbietę Burdzy – od koleżanek
i kolegów z pracy w Celfast
7.00 – za śp. Andrzeja Dyka – od Ryszarda,
Małgorzaty, Michała Brejtów
18.00 – o Boże Bł. dla czcicieli MBNP
18.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 20)
18.00 – za śp. Czesławę Rzeszutek – od przyjaciół

21 LIPCA 2022 R. – CZWARTEK
6.00 – za śp. Elżbietę Turańską – od Anny
i Tomasza
7.00 – za śp. Zofię Polnicką – od uczestników
pogrzebu
18.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 21)
18.00 – za śp. Annę Wakuła – od uczestników
pogrzebu
18.00 – za śp. Zofię Gawryl – od wnuków
i wnuczek
18.00 – w intencji funkcjonariuszy i ich rodzin oraz pracowników i ich rodzin - Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

22 LIPCA 2022 R. – PIĄTEK
6.00 – za śp. zmarłych z rodziny Sekulskich
i Niedbałów
7.00 – za śp. Wiesławę Markowską – od Akcji Katolickiej
18.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 22)
18.00 – za wstawiennictwem św. Rity o pomyślny przebieg leczenia i uzdrowienie z choroby dla Renaty
18.00 – za śp. Stanisławę Ferdek – od Natalii
i Nicolasa

23 LIPCA 2022 R. – SOBOTA
6.00 – za śp. Józefa Rąpałę – od Janiny
z Barwinka z rodziną
7.00 – za śp. Ks. Władysława Skowrona
18.00 – za śp. Andrzeja Samołyka (greg. 23)
18.00 – za śp. Zofię Gawryl – od sąsiadów
18.00 – za śp. Stanisławę Ferdek – od sąsiadów

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W tym tygodniu w piątek święto św.
Marii Magdaleny, w sobotę święto św.
Brigidy – Patronki Europy. Za tydzień
w niedzielę, z racji wspomnienia św.
Krzysztofa, imieniny bp. Krzysztofa
Nitkiewicza – zachęcamy do modlitwy
za solenizanta.
2. W następną niedzielę po każdej Mszy
św. poświęcenie pojazdów i zbiórka
ofiar na potrzeby misjonarzy katolickich.
3. Trwają prace przy remoncie schodów. W kaplicy Zmartwychwstania zostały zamontowane nowe ławki. Dziękujemy za pierwsze fundacyjne wpłaty
na ławki w dolnym kościele.
4. Dziś niedziela inwestycyjna. Składamy serdecznie „Bóg zapłać” za wszelkie ofiary składne na założenie kostki
i prace remontowe.
5. W najbliższy piątek - 22 lipca po
Mszy św. wieczornej nabożeństwo do
św. Rity oraz poświęcenie róż.
6. Zachęcamy do korzystania z „Duchowej Biblioteki”, która jest pomocna
w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu i poznawaniu prawd wiary.
Książki znajdują się przy stoliku Bractwa. W okresie wakacyjnym warto z tej
biblioteki częściej korzystać.
7. Z racji wakacji kancelaria parafialna
czynna jest w poniedziałek, środę i piątek.
8. Dziś o godz. 14.45 adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona
przez Bractwo Adoracyjne. Zapraszamy
do wspólnej modlitwy.
9. W dniu 4 sierpnia wyrusza Stalowowolska dziewięciodniowa piesza piel-

grzymka na Jasną Górę. Jest też możliwość pielgrzymowania w formie sztafetowej. Zapisy od 28 lipca w kancelarii
parafialnej.
10. Bóg zapłać mieszkańcom bl. 2 b i 2
c przy ul. Niezłomnych za ofiarę na
kwiaty i sprzątanie kościoła. Msza św.
w ich intencji o godz. 18.00. W następnym tygodniu prosimy o pomoc mieszkańców domów przy ulicach: Niezłomnych, Piwna i Komunalna.
11. Prezydenta Miasta Stalowa Wola
zaprasza na uroczysty wjazd pomnika
Króla Jana III Sobieskiego jutro – poniedziałek o godz. 18.00 na dziedzińcu
pałacu Lubomirskich – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli - Rozwadów.
Uroczystościom towarzyszyć będą pokazy sprawności bojowej husarii i inne
atrakcje.
12. Z naszej Parafii Bóg powołał do
siebie: śp. Janusza Głowala, Annę
Niemiec - pomódlmy się za naszych
zmarłych…
13. Wszystkim Parafianom i gościom
życzymy błogosławionej niedzieli i nowego tygodnia.

INTENCJA MODLITWY
ZA MIASTO STALOWA WOLA
lipiec: Za dzieci i młodzież.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Przenajświętszej
adres: Ofiar Katynia 57,
37-450 Stalowa Wola;
www.stalowawola-michalici.pl;
 parafia.sw@gmail.com;

