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(do użytku wewnętrznego)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Szatan został pokonany

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał,
tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak
może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli
więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może
się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza
i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy
dom jego ograbi.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których
by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił
przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali
po Niego, aby Go przywołać.
A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja
Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».
Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka
i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

BÓG JEST PRZEBACZENIEM
„Kto by zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Te
słowa są deklaracją wiecznego
potępienia dla tych, którzy stojąc
w obliczu zmartwychwstałego
Jezusa, pozostają zamknięci i nie
chcą przyjąć mocy Boga, zwłaszcza w obliczu śmierci. Duch
Święty żyje w tych, którzy żyją
wiarą. Jeśli ktoś odwraca się od
drogi wiary, bluźni przeciwko
Duchowi Świętemu.
SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie
Przeżywamy teraz bardzo intensywny czas kultu Eucharystycznego – Uroczystość Pierwszej
Komunii św., rocznica przyjęcia
Eucharystii, Boże Ciało i oktawa
Bożego Ciała.
Jednocześnie widzimy i czujemy,
że świat nam współczesny, żyjąc
w ustawicznym strachu przed wirusem przenosi się w świat wirtualny i życie zdalne, telewizyjne.
Pod pretekstem pandemii łatwo
jest się dyspensować od bezinteresownego spotkania z bliźnim
i z Jezusem Chrystusem we
wspólnocie Kościoła na Mszy św.
Można przecież ONLINE! Wystarczy pooglądać.

Drodzy Parafianie. W Ewangelii,
którą słyszeliśmy w czwartek Bożego Ciała, ostanie zdanie brzmi:
Po odśpiewaniu hymnu wyszli
w stronę Góry Oliwnej. Tak, są to
bardzo znamienne słowa, które
wzywają nas – wierzących do wyruszenia w drogę – trudną i pełną
wysiłku drogę wiary w Jezusa
Chrystusa. Trzeba dokonać trudu
i wysiłku spotkania z Jezusem we
wspólnocie parafialnej na Zgromadzeniu Eucharystycznym, które
to zgromadzenie jest widzialnym
znakiem
obecności
Kościoła
w świecie.
Dziś, zresztą tak jak i w innych
czasach, chrześcijanie są zobowiązani do żywego świadectwa
(w świecie rzeczywistym a nie
wirtualnym) wiary, do głoszenia
Chrystusa
Zmartwychwstałego,
który jest obecny w Najświętszym
Sakramencie pośród nas tu i teraz.
Nie jest to łatwa droga, wszak jest
to droga w stronę Góry Oliwnej
i w konsekwencji na Górę Golgoty, na której Jezus – nasz Zbawiciel cierpiał, został ukrzyżowany
i umarł. Dziś wyznanie publicznie
wiary w Jezusa jest zaprawione
cierpieniem, a nawet pewną dozą
męczeństwa. WIARA w JEZUSA
CHRYSTUSA i w JEGO rzeczywistą OBECNOŚĆ w NAJŚWIĘTSZYM SAKERAMNCIE
to akt odwagi wobec świata opanowanego kulturą konsumpcji

i przyjemności. Zarazem jest też
aktem całkowitego zawierzenia
Bogu Ojcu, który dał nam swojego Syna, abyśmy po Górze Oliwnej i Górze Golgoty doświadczyli
zmartwychwstania i życia wiecznego. Uczestnictwo w Eucharystii
– karmienie się Słowem Bożym
i Jego Ciałem jest naszą siłą i nic
nie zastąpi Ciała Pańskiego na naszej drodze do życia wiecznego.
Kto spożywa moje Ciało i pije
moją Krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostateczny” (J 6,53-54). Te słowa
obietnicy Jezusa Chrystusa niech
staną się naszym udziałem teraz
i w wieczności.
Wasz Proboszcz
WYOBCOWANI (CZ.1)

nie przejawiają wyraźny trend ku
alienacji tzn. wyobcowania. Ta
strategia najczęściej objawia się
w postulatach: ''Mam święty
spokój'', ''Nic mnie nie obchodzi'',
''Jakoś bez tego także można żyć''.
Nieco brutalniej brzmi fraza ''Nie
mój cyrk nie moje małpy''. Tendencja do wyobcowania nie bierze
się z powietrza, lecz stanowi owoc
łatwo zauważalnej ''wewnętrznej
emigracji''. Młody człowiek niejako przygotowuje się do roli odtwarzacza odrzucając kreację
swego życia. Dla Jezusa Chrystusa
jesteśmy rozumnymi osobami powołanymi do miłości. Dla chrześcijanina miłość człowieka znajduje oparcie w miłości samego
Boga.
(+ ks. Krzysztof Surma)

W kościołach modlimy się w intencji powrotu młodzieży do
wspólnoty wierzących i praktykujących. Dokładniej precyzując,
chcemy by młodzi ludzie, potrafili
postawić w swym życiu na Jezusa.
Intencja niezwykle szlachetna
i perspektywiczna. To jednak musi
trochę potrwać. Cierpliwość jest
koroną wszystkich cnót. Sądzę że
powinniśmy w naszej modlitwie
rozpocząć od nawrócenia rodziców. Jeśli zabrzmiało to nieco
groźnie nazwijmy ten proces reewangelizacją. Młodzi ludzie obec-

WIELKIE CHARAKTERY
Mimo ciągłych
kłopotów finansowych,
ks.
Markiewicz
zdecydował się
na zakup dla
szkoły kosztownych instrumentów muzycznych. Dzięki
temu powstała szkolna orkiestra. Od początku funkcjono-

wania zakładu istniała sala teatralna,
gdzie
uczniowie
wstawili kilkadziesiąt przedstawień. Obok klasyki wystawiano także sztukę samego
ks. Markiewicza pt. „Bój bezkrwawy”. W świetlicy zakładu widniał napis: „Wielkie
charaktery tworzą wielkie
dzieła”. Nowym wychowankom ks. Markiewicz wpajał
przekonanie: „To jest wasz
dom. Jesteście u siebie”.
POKOLENIOWA DZIURA

Zapytano mnie kiedyś, co sądzę
o współczesnej młodzieży. Spodziewano się, co widziałam po
wyrazie twarzy, że powiem: beznadziejna, bezideowa, zepsuta
i tak dalej. Ja jednak nie pozwolę
źle o tych młodych mówić. Zawsze śledzę rozwój osobowości od
tych, którzy "uwolnili się" od
bezpośredniego nadzoru rodziców, czyli studentów pierwszego
roku. Potem obserwuję studentów, a właściwie absolwentów,
podejmujących samodzielnie decyzje, po uzyskaniu dyplomu
magistra. Oni wszyscy są ciekawi
świata, otwarci na nowe i podatni
na silne bodźce. Tego ostatniego

się obawiam najbardziej. Wiele
razy, w przerwach pomiędzy zajęciami, miałam sytuacje kiedy
studenci zadawali mi pytania zupełnie nie związane z przedmiotem. Chcieli wiedzieć "z pierwszej ręki" o wielu sprawach politycznych, społecznych, o tym co
było ważne lat temu 10, 20 lub
dawniej. Chcą uzyskać rzetelną
wiedzę, a nie przefiltrowane
i zinterpretowane treści. Często
chcą znać moje zdanie na wątpliwie brzmiące oficjale komunikaty. "A tego starzy nam nie
mówili. Dopiero od Pani słyszymy jak naprawdę było." Jest jakaś dziura pokoleniowa, która
rzutuje na postawy młodych.
Wygodnictwo to też efekt braku
zainteresowania młodzieżą. "Co
się będę wysilał, starzy mają spory hajs i zarzucą jak trzeba". To
jednak nie jest dominująca postawa. Może jest takie wrażenie,
bo media i "jedna baba drugiej
babie" czyli plotka, niesie błędne
i hałaśliwe hasła. A młodzi są
dynamiczni i oczekują, aby od
nich wymagać - tak, właśnie
wymagać w sferze fizycznej i intelektualnej. Oczywiście w sposób rozsądny, ale jednak. Chcą
coś robić, z czego potem będą
dumni.
Małgorzata Ciosmak (MC)

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU

7 CZERWCA
św. Robert,
opat
8 CZERWCA
św. Jadwiga Królowa
9 CZERWCA
św. Efrem,
diakon i doktor Kościoła
10 CZERWCA
bł. Bogumił,
biskup
11 CZERWCA
św. Barnaba,
Apostoł
12 CZERWCA
błogosławionych 108
męczenników z czasów
II wojny światowej

108 MĘCZENNIKÓW

12 czerwca Kościół wspomina stu
ośmiu polskich męczenników,
zamordowanych z nienawiści do
Chrystusowej wiary podczas drugiej wojny światowej. W gronie

błogosławionych jest trzech biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych,
3 kleryków, siedmiu braci zakonnych, osiem sióstr zakonnych
i 9 osób świeckich. Wśród nich
jest także dwóch michalitów; bł.
ksiądz Władysław Błądziński i bł.
ksiądz Wojciech Nierychlewski.
PRYMAS TYSIĄCLECIA (8)
)))

W roku 1946
otrzymałem powołanie na biskupa lubelskiego. Byłem tym
mocno przestraszony. Kardynał
Prymas August Hlond, który mi
zwiastował wolę Stolicy Świętej
powiedział: „Papieżowi się nie
odmawia”. Myślałem wtedy podobnie jak Maryja: „Jakoż to się
stanie?”. I ja miałem wiele wątpliwości, dlatego też ociągałem się
z naśladowaniem Matki Chrystusowej, która od razu powiedziała
„Oto ja służebnica Pańska”. Ja się
tak szybko nie zdobyłem. Myślałem zbyt po ludzku, pamiętałem
o własnej nieudolności, a zapominałem o tym, co Bóg zdolny jest
uczynić, posługując się takimi
narzędziami, jakie On sobie wybiera”.

ROK JUBILEUSZOWY
22 maja 2021
w Warszawie na
Wydziale
Prawa
Kanonicznego
UKSW odbyła się
Konferencja Naukowa pt.: „Stulecie kanonicznego zatwierdzenia
Zgromadzenia Świętego Michała
Archanioła. Uczestnicy wysłuchali
kilku referatów, m.in; „Kontekst
historyczny i społeczny czasów
Ojca Założyciela i rodzącego się
Zgromadzenia”, „Relacje między
bł. Bronisławem Markiewiczem
a św. Janem Bosko”, „Ks. Markiewicz jako kapłan, teolog i homileta”. Ten etap obchodów jubileuszowych zakończyła Msza św.
w michalickiej parafii na warszawskim Bemowie, której przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej bp Michał Janocha.
ZAPRASZAMY DO PAWLIKOWIC
)))

26 września
2021 r. w
Pawlikowicach
koło
Wieliczki
nastąpi uroczyste zakończenie
Roku Jubileuszowego 100 lecia
Michalitów. W kościele parafialnym pw. św. Michała Arch. zosta-

nie odprawiona uroczysta Msza
św. pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego – Abpa
Marka Jędraszewskiego. Dzień
wcześniej 25 września 2021 r.,
odbędzie się Jubileuszowe Michalickie Spotkanie Młodych.
Gośćmi specjalnymi tego wydarzenia będą: salezjanin ks. Dominik Chmielewski oraz Monika
i Marcin Gomółkowie, autorzy
kanału na YT; „Początek wieczności”. Poza tym koncerty: rockowego zespołu Luxtorpeda, dziecięcej grupy TGD, zespołu „niemaGOtu” oraz rapera ks. Jakuba
Bartczaka. Do września jeszcze
trochę, ale już dzisiaj warto pomyśleć, znaleźć czas, zorganizować
się i pojechać.
Michalici zapraszają.
Młodzieży – do dzieła!

ZE STARYCH
KALENDARZY
W czerwcu się pokaże,
co nam Bóg da w darze.
Ze świętą Małgorzatą
zaczyna się lato.
(10.06)
Święty Antoni
od zguby broni.
(13.06)

JESTEŚ UKOCHANYM DZIECKIEM
MARYI MATKI

Jesteś ukochanym dzieckiem Maryi Matki. Każdy jest najbardziej
ukochanym dzieckiem Maryi
Matki. W Sercu Maryi Matki każde serce znajduje bezpieczne
schronienie tak, jak w Arce Przymierza, która ocala mocą łaski
Boga. Serce Maryi jest bezpiecznym schronieniem które jak Arka
Przymierza ocala wszystkie dzieci
przed falami powodzi kłamstwa,
strachu i przemocy. W pierwszej
i ostatniej księdze Pisma świętego
zawarty jest opis Maryi Matki
każdego z nas i Matki Kościoła,
która ocala serca ukochanych
dzieci. W Księdze Rodzaju Bóg
Ojciec mówi o dzieciach Niewiasty, o potomstwie Maryi, którym
grozi niebezpieczeństwo ze strony
węża. W Księdze Apokalipsy Maryja jest Arką Przymierza, a smok
barwy ognia podejmuje walkę
z Maryją Matką. Maryja jest Królową nieba i ziemi, Maryja jest
Królową Aniołów, przed Nią drżą
i uciekają złe duchy. Ukryci
w Niepokalanym Sercu Maryi
Matki jesteśmy bezpieczni przed
podstępnymi atakami złych duchów. Maryja Matka zawsze prowadzi bezpieczną drogą do Jezusa.
Jezu ufamy Tobie.
BK

ADORACJA.EU
Na internetowej stronie adoracja.eu – w zakładce „aktualności”
znajdziemy kazanie ks. Romana
Tupaja - michality, wygłoszone
podczas odpustowej Sumy – 30
maja 2021 r. w niedzielę Trójcy
Przenajświętszej. Także wideo zapis homilii, którą 3 czerwca br. w uroczystość Przenajświętszego
Ciała i Krwi Pana Jezusa wygłosił
nasz Proboszcz
– ks. Mieczysław Kucel. I jak zawsze, aktualne wydanie „Naszego
Słowa”.

Z KRONIK PARAFIALNYCH
CZERWIEC
1989 - Święcenia kapłańskie
otrzymali nasi parafianie; ks. Mariusz Mik i ks. Jerzy Kubik.
1990 - W Stalowej Woli odbyła
się pierwsza centralna procesja Bożego Ciała. Trasa wiodła od kościoła Matki Bożej Królowej Polski
do naszego kościoła – Trójcy Świętej.
1991 - Podczas Mszy Św. W Rzeszowie Ojciec Św. Jan Paweł II beatyfikował bpa. Sebastiana Pelczara.
1992 - W drohiczyńskiej katedrze
odbyła się konsekracja biskupa Jana Chrapka ( michality)

ZAWIERZENIE ODPOWIADA

MOJA I KOMUNIA ŚW.

Zawierzenie Jezusowi przez Ma-

Zaprosiliśmy naszych Czytelników
do podzielenia się wspomnieniami
Pierwszej Komunii św. Publikujemy pierwszy z nadesłanych tekstów.

ryję odpowiada na największe
pragnienie bezwarunkowej miłości i całkowitej akceptacji. W Sercu Jezusa i Sercu Maryi każdy odnajduje całkowite spełnienie potrzeby bezwarunkowej miłości
i całkowitej akceptacji. Każdy potrzebuje prawdziwej, spełnionej
miłości i może ją odnaleźć w Sercu Jezusa i Sercu Maryi. Jeśli jej
tam nie szuka i nie odnajduje
wówczas poszukuje spełnienia miłości i akceptacji u kogokolwiek
i gdziekolwiek. U kogokolwiek
i gdziekolwiek szuka wówczas
także spełnienia potrzeby całkowitego zaufania i zawierzenia. Zawiedziona i niespełniona miłość
i nieopatrznie ulokowana potrzeba
zaufania i zawierzenia zawsze
powoduje cierpienie i może prowadzić do depresji i ucieczki
w wiele uzależnień. Zawierzenie
Jezusowi przez Maryję jest drogą
i powrotem do jedynego źródła
prawdziwej, nieskończonej i niewyczerpanej Miłosiernej Miłości
Boga w Trójcy Jedynego. Zawierzenie Jezusowi przez Maryję jest
drogą do uzdrowienia serca i duszy przez Serce Jezusa i Serce
Maryi.
BK

POD OSŁONĄ NOCY

Wychowałem się w dziwnej rodzinie, bo to były dziwne czasy. Moja
mama była pobożna na co dzień
i nigdy nie wstydziła się swej wiary. Rano śpiewała Godzinki, potem
biegła na poranną Mszę do pobliskiego kościoła.
Ojciec, szczery i dobry człowiek,
ale jako partyjny z wyższej półki,
musiał mieć jedyny i słuszny
„światopogląd”.
Pierwszą Komunię św. przyjąłem
pod osłoną nocy w pierwszej połowie marca 1988 roku. To był mały,
wiejski, podkarpacki kościółek.
Proboszczem był Anioł w sutannie.
Wszystko rozumiał, na wszystko
się zgodził. Późnym wieczorem,
gdy moi bliscy i ja na drewnianym
klęczniku czekałem, przed kościółek zajechała czarna Wołga. Wysiadł z niej mój ojciec. Potem
uklęknął przy konfesjonale. Był
przy mnie, gdy po raz pierwszy
przyjmowałem Pana Jezusa i sam
Go przyjął. (Woj–Ciech)
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Przenajświętszej
adres: Ofiar Katynia 57,
37-450 Stalowa Wola;

