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Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie 
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do 
całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, 
cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy 
chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że  
z mojego weźmie i wam objawi». 
 

 

DUCH PRAWDY 
 

W mowie pożegnalnej podczas ostatniej wieczerzy Jezus, zanim opuści 

uczniów, obiecuje im na daleką przyszłość, niezbędną i stałą pomoc Du-

cha Świętego Parakleta. Mimo, że uczniowie w chwili rozstania z Sy-

nem Bożym jako Mistrzem, jeszcze nie są w stanie zrozumieć wielu 

głoszonych przez Niego prawd, to przecież Duch Święty z czasem ich 

doprowadzi do całej prawdy. Duch Święty, jako Duch prawdy, nie głosi 

od siebie nowej nauki, lecz czerpie tylko z Jezusowych jej zasobów. Te 

zasoby pochodzą od Boga Ojca i dzięki temu, że On ich udzielił Synowi 

Bożemu, stanowią wspólną własność całej Bożej Trójcy przeznaczoną 

do przekazania ludziom.  

 



 

Drodzy Parafianie 

Przeżywamy dziś odpust para-

fialny – czas szczególnej łaski  

i uwielbienia Pana Boga.  Na nas, 

Drodzy Parafianie, czcicielach 

Trójcy Przenajświętszej, spo-

czywa bardzo ważne zadanie, 

które wypływa z moralnych 

wstrząsów naszych czasów. Zada-

nie to polega na tym, byśmy po-

nownie zaczęli żyć Bogiem i skie-

rowali się ku Niemu. My sami 

musimy się przede wszystkim po-

nownie nauczyć uznawać Boga za 

fundament naszego życia, zamiast 

pomijać Go jak jakiś nierealny 

frazes. Chcę tu z racji odpustu pa-

rafialnego zacytować słowa pa-

pieża Seniora Benedyka XVI: Ni-

gdy nie zapomnę ostrzeżenia, ja-

kie kiedyś napisał do mnie wielki 

teolog Hans Urs von Balthasar 

na jednej ze swoich pocztówek. 

„Boga w trzech osobach: Ojca, 

Syna i Ducha Świętego nie zakła-

dać, ale wskazywać!”. Istotnie, 

także w teologii Bóg jest często 

traktowany jako oczywistość, ale 

konkretnie nikt się Nim nie zaj-

muje. Temat Boga wydaje się tak 

nierealny, tak oddalony od rze-

czy, które nas zajmują. A jednak 

wszystko staje się inne, kiedy nie 

zakłada się z góry Boga, ale Go 

wskazuje. Kiedy nie zostawia się 

Go jakoś w tle, ale uznaje za cen-

trum naszego myślenia, mówie-

nia i działania. Codzienna po-

ranna i wieczorna modlitwa, którą 

rozpoczynamy znakiem krzyża 

jest właśnie stawianiem Boga  

w centrum naszego myślenia, mó-

wienia i działania. Świadoma,  

z namaszczeniem i z głęboką 

wiarą czyniona modlitwa jest siłą 

naszego życia i podtrzymuje, 

wraz z Ofiarą Chrystusa, świat  

w istnieniu. Niech fakt obchodze-

nia uroczystości Trójcy Świętej 

zaraz po niedzieli Zesłania Ducha 

Świętego uświadomi nas, że 

dzieło zbawienia pochodzi od 

Ojca i realizuje się przez Syna  

w Duchu Świętym: „Albowiem 

wkrótce po Zstąpieniu Ducha 

Świętego prawda Chrystusowa  

i chrzest przez Niego nakazany,  

w imię Ojca i Syna i Ducha Świę-

tego, były udzielane po całym 

świecie. Tak przeto uroczystość 

dzisiejsza jest najpiękniejszym 

zamknięciem cyklu zbawienia”. 

(Św. Rupert). Codzienny znak 

krzyża niech więc będzie uwiel-

bieniem Pana Boga OJCA, SYNA 

i DUCHA ŚWIĘTEGO, uświęce-

niem własnym i czyniony dla do-

bra bliźniego.  

Pięknie o tym mówi katechizm 

katolicki: Co jest zewnętrznym 

znakiem chrześcijanina? 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



Zewnętrznym znakiem chrze-

ścijanina jest znak krzyża świę-

tego. Jak należy czynić znak 

krzyża świętego? Znak krzyża 

świętego należy czynić w ten 

sposób, że się prawą rękę przy-

kłada do czoła i wymawia przy 

tym słowa: W imię Ojca, potem 

do piersi – i mówi się: i Syna,  

w końcu na lewe i na prawe ra-

mię – i mówi się: i Ducha Świę-

tego. Amen.  Jakim sposobem 

znak krzyża świętego wskazuje na 

tajemnice wiary chrześcijańskiej? 

Znak krzyża świętego wskazuje 

na tajemnice wiary chrześcijań-

skiej, ponieważ słowa jego ozna-

czają jedność Boga w trzech 

różnych Osobach, kształt zaś 

krzyża, który opisujemy ręką, 

przypomina Odkupienie, doko-

nane na drzewie Krzyża przez 

Jezusa Chrystusa. Czy jest poży-

teczne żegnać się krzyżem świę-

tym? Jest pożyteczne, a nawet 

bardzo pożyteczne żegnać się 

często i pobożnie krzyżem świę-

tym, zwłaszcza na początku  

i końcu czynności. A dlaczego 

jest pożyteczne, a nawet bardzo 

pożyteczne często i pobożnie że-

gnać się krzyżem świętym? Po-

nieważ znak ten, gdy się go czyni 

należycie, jest zewnętrznym ak-

tem wewnętrznej wiary, i dla-

tego ma on tę moc, że pobudza 

wiarę, zwycięża wzgląd ludzki, 

oddala pokusy, odwraca niebez-

pieczeństwa grzechu i zjednywa 

u Boga inne łaski. 

Zatem, Drodzy Bracia i Siostry, 

uwielbiajmy Boga w Trójcy Jedy-

nego znakiem krzyża zawsze  

i wszędzie.  

Wasz Proboszcz 
 

 

 

 

 

 

Czyniąc znak krzyża świętego 
dotykamy ręką głowy, 
co oznacza Boga Ojca, 

który od nikogo nie pochodzi. 
Kiedy potem dotykamy 

ręką ciała (poniżej piersi), 
oznacza to Syna Jego, 

Pana naszego, 
który pochodzi od Ojca 

i zstąpił do łona 
Przenajświętszej 
Dziewicy Maryi. 

Kiedy znów kładziemy rękę 
na jednym i drugim ramieniu, 
oznacza to Ducha Świętego, 

który pochodzi od Ojca i Syna. 
A kiedy nasze ręce 
składamy razem, 

oznacza to, 
że Trzy Osoby Boskie 

są jedną Istotą. 
 

(św. Ignacy Loyola) 
 



 

TRÓJCA  

PRZENAJŚWIĘTSZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tajemnica Trójcy Świętej sta-

nowi centrum tajemnicy wiary  

i życia chrześcijańskiego. Tylko 

sam Bóg, objawiając się, może 

nam pozwolić poznać się jako 

Ojciec, Syn i Duch Święty. 

Prawda o Trójcy Świętej najbar-

dziej objawia się podczas sakra-

mentu Chrztu św. Jesteśmy wów-

czas włączeni do wspólnoty Ko-

ścioła w imię Trójcy Przenaj-

świętszej. Jako chrześcijanie nie 

wyznajemy trzech Bogów, ale 

jednego w trzech Osobach. Kate-

chizm uczy nas, że „całe życie 

chrześcijańskie jest komunią  

z każdą z Osób Bożych, bez ja-

kiegokolwiek ich rozdzielenia. 

Kto oddaje chwałę Ojcu, czyni to 

przez Syna w Duchu Świętym; 

kto idzie za Chrystusem, czyni 

to, ponieważ Ojciec go pociąga, 

a Duch porusza”  
 

ODPUST PARAFIALNY 
 

Odpust parafialny jest doroczną 

uroczystością rodziny parafialnej 

związaną ze świętem patronal-

nym kościoła.  

Dzisiaj możemy uzyskać odpust 

zupełny, czyli darowanie wszyst-

kich kar doczesnych za popeł-

nione grzechy.  

Warunki jakie trzeba spełnić do 

jego zyskania: spowiedź sakra-

mentalna, (stan łaski uświęcają-

cej), Komunia święta, wolność 

od przywiązania do jakiegokol-

wiek grzechu oraz odmówienie 

modlitw: Ojcze nasz, Wierzę…  

i dowolną modlitwę w intencjach 

Ojca Świętego.  
 

 

 

 

 

BOŻE CIAŁO 
 

W naj-

bliższy 

czwartek 

– uroczy-

stość Bo-

żego 

Ciała. Procesja, w której przej-

dziemy ulicami naszej parafii bę-

dzie  świadectwem naszej wiary. 

Zbudujemy cztery ołtarze, które 

przyozdobimy kwiatami i zielo-

nymi drzewkami.  

 

 



Włączmy się w to dzieło z gorli-

wym oddaniem, ponieważ czy-

nimy to dla samego Jezusa. Proce-

sja z Najświętszym Sakramentem 

do czterech ołtarzy jest odwoła-

niem do czterech Ewangelii. Ude-

korujmy ulice i nasze domy, na-

wet te z dala od trasy procesji. 

Przygotujmy nasze dzieci, by usy-

pały drogę procesji kwiatami,   

a my sami włączmy się we 

wspólne śpiewane pieśni ku czci 

Najświętszego Sakramentu.  

W naszej parafii Msza święta  

z procesją o godzinie 9.00. 
 

 

 

 

 

DOPÓKI MAMY CZAS, 

CZYŃMY DOBRZE 
 

Ks. Markiewicz gorąco kochał Pol-

skę i chciał ją widzieć wolną, 

wielką, sławną i szczęśliwą.  

Ale przede wszystkim chciał ją  

widzieć całą katolicką, semper  

fidelis”.  

Chciał ją widzieć królestwem Ma-

ryi, przedmurzem chrześcijaństwa,  

chciał ją widzieć rządzącą się zasa-

dami zgody i miłości – tej jedynej  

i prawdziwej miłości, której nau-

czał Chrystus, o której pisze Apo-

stoł Narodów do Galatów;  

„Dopóki mamy czas, czyńmy 

wszystko dobrze”.  
 

WSPOMNIENIE  

MICHALICKICH  

MĘCZENNIKÓW 
 

13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II 

dokonał beatyfikacji stu ośmiu pol-

skich męczenników, bestialsko za-

mordowanych podczas drugiej 

wojny światowej.  

W gronie błogosławionych jest 

trzech biskupów, 52 kapłanów die-

cezjalnych, 26 kapłanów zakon-

nych, 3 kleryków, siedmiu braci 

zakonnych, osiem sióstr zakon-

nych i 9 osób świeckich.  

Wśród błogosławionych męczen-

ników jest także dwóch michali-

tów;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bł. ks. Władysław Błądziński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bł. ks. Wojciech Nierychlewski 
 

 

 

 



MICHALITKI 
 

W naszej parafii od ponad 40 lat 

posługują Księża Michalici. Nie 

wszyscy jednak wiedzą, że bł. Ks. 

Bronisław Markiewicz założył 

dwie rodziny zakonne – Księży 

Michalitów i Siostry Michalitki. 

Współzałożycielką żeńskiej – mi-

chalickiej rodziny zakonnej była 

Służebnica Boża Matka Anna Ka-

worek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Polsce siostry Michalitki,  

z wielkim poświęceniem posługują 

w 25 placówkach parafialnych, 

jako katechetki, pielęgniarki, za-

krystianki, organistki, kancelistki, 

opiekunki parafialne. Prowadzą 

domy dziecka, przedszkola, świe-

tlice środowiskowe, dom matki  

i dziecka. Ponadto Michalitki pra-

cują we Francji, Niemczech, Wło-

szech, na Białorusi, Ukrainie  

i w Kamerunie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawierzenie Jezusowi przez 

Maryję jest sposobem życia. 

Jest oddechem ciała, serca i du-

szy które zawierzasz z ufnością 

Jezusowi przez Maryję. Zawie-

rzenie jest możliwe dla każ-

dego i dostępne w każdym cza-

sie. Zawierzenie Jezusowi jako 

sposób życia nie wymaga uzy-

skiwania pozwolenia, organi-

zowania i utrzymywania struk-

tur, zbierania składek i pozyski-

wania funduszy. Zawierzenie 

jest codziennie powtarzanym 

oddaniem duszy, serca i ciała, 

wolnej woli, uczuć i pamięci 

Jezusowi przez Maryję. Zawie-

rzenie Jezusowi jest zwykłym  

i codziennym życiem zgodnym 

z Dekalogiem. Zawierzenie Je-

zusowi przez Maryję jest co-

dzienną i zwykłą drogą życia  

w łasce sakramentów spowie-

dzi i Eucharystii. Zawierzenie 

prowadzi do przemiany serca  

i życia. Maryjo Matko zawie-

rzenia prowadź wszystkich do 

Jezusa Eucharystycznego.  

 

BK      
 

 

 

 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

czerwiec: Za mężczyzn, 

ojców, mężów i synów 

 
 

ZAWIERZENIE JEZUSOWI 

JEST SPOSOBEM ŻYCIA 

) 
 

 



 

Kim są zakon-

nicy lub za-

konnice? 

Są to ci, którzy 

publicznie zło-

żyli śluby ubó-

stwa, czystości 

i posłuszeń-

stwa i prowa-

dzą życie okre-

ślone regułami uznanymi przez 

Kościół. 

 

W Polsce jest ponad trzydzieści 

tysięcy osób konsekrowanych. 

Wśród nich najliczniejszą grupę 

stanowią siostry ze zgromadzeń 

czynnych, które oprócz życia we 

wspólnotach podejmują różne 

obowiązki pośród osób świec-

kich. Wyjątkową formą życia 

konsekrowanego jest życie 

ukryte w klasztorach kontempla-

cyjnych za tzw. klauzurą. Osoby 

konsekrowane czasami nazywa 

się komandosami współczesnego 

świata, gdyż podejmują wyjąt-

kową i niepopularną formę życia, 

aby przychodzić innym z po-

mocą, szczególnie duchową. Jed-

nym z najbardziej surowych za-

konów męskich jest zgromadze-

nie trapistów. Charakteryzuje ich 

umiłowanie milczenia. Porozu-

miewanie się między zakonni-

kami jest ograniczone do abso-

lutnego minimum. Szczególnymi 

formami życia konsekrowanego 

są tzw. dziewice i wdowy, ale też 

wdowcy konsekrowani.  

(ks. Dariusz Kielar) 

 

13 CZERWCA 
św. Antoni Padewski, 

prezbiter  
i doktor Kościoła 

 

14 CZERWCA 
bł. Michał Kozal,  
biskup i męczennik 
św. Metody Wyznawca,  

patriarcha 
 

15 CZERWCA 
bł. Jolanta, księżna,  
św. Wit, męczennik,  
św. Bernard, zakonnik 

 

16 CZERWCA 
Boże Ciało 

św. Lutgarda, dziewica 
 

17 CZERWCA 
św. Albert Chmielowski, 

zakonnik 
św. Alina z Forest,  

męczennica 
 

18 CZERWCA 
św. Elżbieta z Schonau, 

dziewica i zakonnic 

 

CZYTAMY KATECHIZM (39) 

) 
 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 



NASZ KOŚCIÓŁ 
 

6. GÓRNY KOŚCIÓŁ. 
 

Górny kościół, to przede wszyst-

kim Dom Boga i miejsce świętego 

kultu Bożego. 

Nie sposób policzyć, ile w ciągu 

minionych 35 lat odprawiono tu 

Mszy św., ile udzielono Komunii,  

sakramentów Chrztu, Małżeństwa, 

Pokuty czy Bierzmowania? To 

miejsce wielu nabożeństw,  

posługi ministrantów i lektorów, 

jubileuszy małżeńskich, rekolekcji 

parafialnych i misji świętych,  

a od kilku lat codziennych lub ca-

łonocnych adoracji Najświętszego 

Sakramentu. W ostatnich latach 

świątynia wypiękniała. Przybyła 

nowa aranżacja ołtarza Matki Bo-

żej Nieustającej Pomocy i Jezusa 

Miłosiernego. Odnowiono stacje 

Drogi Krzyżowej, pojawiły się wi-

traże, figury świętych i relikwie. 

Na Boże Narodzenie możemy po-

dziwiać ruchomą szopkę, a w Tri-

duum Wielkopostne, niezwykłą 

scenerię Ciemnicy i Grobu Pań-

skiego.  

 

7. DOLNY KOŚCIÓŁ. 
 

Dolny kościół to miejsce parafial-

nych i wspólnotowych spotkań.  

W zapomnianych przez lata  

pomieszczeniach powstała „Sta-

lowa Galeria”, w której odbyło się 

kilkanaście wernisaży, wystaw pla-

stycznych i fotograficznych.  

W dolnym kościele utworzono ka-

wiarenkę „Pod skrzydłami” i „Salę 

anielską”. Sala teatralna przeżyła 

renesans, a powołany do życia pa-

rafialny teatr „Czwarta Scena” za-

prezentował dwadzieścia premie-

rowych spektakli. Także tu odby-

wały się parafialne spotkania „Przy 

sercu Ojca”, warsztaty muzyczne, 

dni skupienia, koncerty, wigilie dla 

ubogich, parafialne kino i wykłady 

w ramach „Rodzinnego świętowa-

nia niedzieli”.  

 

 

 
 

NIEDZIELA INWESTYCYJNA 
 

Za tydzień „niedziela inwesty-

cyjna”. Składamy serdeczne Bóg 

zapłać za ofiarność i wszelką po-

moc. Ofiarę „on-line” możemy 

złożyć na parafialne konto: 

NADSAŃSKI 

BANK SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 0040 

9092 2000 0001 

Wszystkim Parafianom i dobro-

czyńcom dziękujemy za składane 

ofiary na konto i na tacę na utrzy-

manie i funkcjonowanie Parafii  

i domu zakonnego.  
 
 

 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

  


