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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki 
 

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił 
się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» 
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze 
inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». 
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». 
Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym 
nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: bę-
dzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Pi-
śmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci 
swe życie z mego powodu, ten je zachowa». 
 

ZA KOGO UWAŻAJĄ MNIE TŁUMY? 
 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus stawia swoim uczniom pytanie: „Za 

kogo uważają Mnie tłumy?”.  

Tylko Apostoł Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Za kogo dzi-

siaj ludzie uważają Pana Jezusa? 

Niektórzy za przeszkodę, inni – za ograniczenie, jeszcze inni – za kogoś 

niewygodnego, bo mówi rzeczy niepopularne. A kim dla mnie jest Jezus 

Chrystus? Postacią z przeszłości, czy Bogiem Żywym i Prawdziwym?  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry,  

Kochani Parafianie 

W ubiegły czwartek, bezpośred-

nio po naszych uroczystościach 

odpustowych, Kościół obchodził 

uroczystość Najświętszego Ciała i 

Krwi Chrystusa, nazywaną trady-

cyjnie Bożym Ciałem. Najstarsza 

nazwa tej uroczystości brzmiała 

"festum Eucharistiae" - "święto 

Eucharystii". Uroczystość ta, 

niech nas skłoni do wytrwałego 

rozważania tajemnicy Euchary-

stii. Procesja, jaką przeżyliśmy 

idąc z JEZUSEM ulicami miasta, 

była okazją do zamanifestowania 

naszej wiary wobec Najświęt-

szego Sakramentu. Publicznie 

wyznaliśmy, że Jezus ukryty  

w Najświętszym Sakramencie jest 

dla nas "sakramentem miłosier-

dzia, znakiem jedności, węzłem 

miłości, Gospodarzem uczty pas-

chalnej, w której pożywamy Jego 

OBECNOŚĆ. W EUCHARYSTII 

nasza dusza napełnia się łaską  

i otrzymuje zadatek przyszłej 

chwały – życia wiecznego. (Kon-

stytucja o liturgii świętej).  

Święto Bożego Ciała powstało  

w XIII wieku pod wpływem no-

wych nurtów pobożności eucha-

rystycznej, koncentrującej się nie 

tylko na przyjmowaniu Komunii 

św., lecz na czci rzeczywistej 

obecności Chrystusa w znaku 

chleba i wina.  

Tradycyjne procesje euchary-

styczne do czterech ołtarzy zbu-

dowanych na trasie, w czasie któ-

rych celebrans niesie Najświętszą 

Eucharystię poza kościół wśród 

uroczystych obrzędów i śpiewów, 

są doskonałą okazją, aby lud 

chrześcijański złożył publiczne 

świadectwo swej wiary i poboż-

ności wobec Najświętszego Sa-

kramentu. A zatem już od kilku 

wieków wychodzą chrześcijanie 

w święto Bożego Ciała na ulice, 

place miast i wiejskie drogi, które 

w tym dniu zamieniają się we 

wspaniałą świątynię dla Boga Ży-

wego. Na ulicach naszego miasta 

– Stalowej Woli, widać dumnych 

ze swej wiary chrześcijan – czci-

cieli Najświętszego Sakramentu.  

Trudno na co dzień wyznawać  

w dzisiejszym świecie wiarę  

w obecność Boga w Najświęt-

szym Sakramencie, ale jednocze-

śnie trudno także oprzeć się uro-

kowi zbiorowych manifestacji 

wiary w Boga ukrytego w Hostii 

Świętej. Ulice i domy przystro-

jone, świeża wiosenna zieleń, 

mnóstwo kwiatów, ołtarze, 

świece, sztandary, feretrony, ob-

razy, dzieci pierwszokomunijne  

w bieli, dziewczynki sypiące 

kwiaty. W centrum tego 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



podniosłego świętowania jest On, 

Chrystus - ukryty w małym ka-

wałku chleba: Słońce wszech-

świata, Początek i Koniec wszyst-

kiego, Droga ludzkiego pielgrzy-

mowania przez doczesność do 

wieczności.  

Kochani Parafianie, uroczysty 

charakter święta Bożego Ciała nie 

może nigdy przysłonić nam za-

sadniczej prawdy, że najpiękniej-

szą i najgodniejszą monstrancją 

dla Chrystusa jest żywe serce 

człowieka, a najwspanialszą pro-

cesją jest "procesja serca", która 

kończy się spotkaniem  z Nim  

w Najświętszym Sakramencie,  

w sakramencie pokuty i, do czego 

serdecznie zachęcam, w adoracji 

BOGA ukrytego w Hostii w mon-

strancji.  

Wasz Proboszcz.  

 

 

 
 

NARODZENIE  

JANA CHRZCICIELA 
 

23 czerwca 

wspominamy 

narodzenie 

świętego 

Jana Chrzci-

ciela, które 

zostało zapowiedziane Zacharia-

szowi przez anioła z nieba. Anioł 

rzekł do niego: „Nie bój się, Za-

chariaszu! Twoja prośba została 

wysłuchana: żona twoja, Elż-

bieta, urodzi ci syna i nadasz mu 

imię Jan.”. Całe życie świętego 

Jana Chrzciciela było wiernym 

odbiciem tych słów anioła, gdyż 

upłynęło na przygotowaniu dusz 

na spotkanie z Chrystusem.  
 
 

 

 
NAJŚWIĘTSZE  

SERCA PANA JEZUSA 
 

Uroczystość 

Najświętszego 

Serca Pana Je-

zusa została 

ustanowiona w 

Kościele po ob-

jawieniu się Chrystusa św. Mał-

gorzacie Marii Alacoque w la-

tach 1673-1675. W objawieniach 

Chrystus polecił jej, by ustano-

wiono święto ku czci Jego Serca 

w pierwszy piątek po oktawie 

Bożego Ciała. To święto zostało 

ustanowione przez papieża Kle-

mensa XIII w dniu 6 lutego 1765. 

Wśród wielu form kultu Serca Je-

zusa jest odprawiane przez cały 

czerwiec nabożeństwo do Serca 

Jezusa, Litania do Serca Jezuso-

wego a także akt zawierzenia 

Sercu Jezusa.  

 

 



NIEPOKALANE  

SERCA MARYI 
 

W dzień po uro-

czystości Naj-

świętszego 

Serca Pana Je-

zusa Kościół 

wspomina Nie-

pokalane Serce 

Maryi.  

Do rozpowszechnienia nabożeń-

stwa do Serca Maryi przyczynił 

się proboszcz kościoła Matki Bo-

żej Zwycięskiej w Paryżu, który 

w roku 1836 założył bractwo 

Matki Bożej Zwycięskiej, ma-

jące za cel nawracanie grzeszni-

ków przez Serce Maryi. W roku 

1892 bractwo liczyło 20 milio-

nów członków. Święto Niepoka-

lanego Serca Maryi dla całego 

Kościoła wprowadził papież Pius 

XII w 1944 roku.  
 

 

 

 

 

ROZMOWA 

 TO MIŁOSIERDZIE 
 

Zapytano kiedyś 

ks. Markiewi-

cza: co to jest 

rozmowa? Po 

chwili milczenia 

odpowie-dział: 

Rozmowa to miłosierdzie. Zadzi-

wionym wyjaśniał: Pan Bóg stwo-

rzył człowieka dla swojej chwały. 

Z przeznaczenia swego człowiek 

należy do Boga, dla Niego ma żyć 

i z Nim obcować każdej chwili 

swojego życia na ziemi, jak każ-

dej chwili będzie z Nim obcował 

kiedyś w niebie. Ile razy dla roz-

mowy z ludźmi człowiek musi się 

oderwać od Boga czyni wielkie 

miłosierdzie bliźniemu. Opuszcza 

Boga, aby udzielić się Jego stwo-

rzeniu. Porzucić towarzystwo 

króla, aby rozerwać i pocieszyć 

rozmową Jego sługę. To jest wiel-

kie miłosierdzie. 
 

 

Błogosławiona Paulina Jariocot  

i błogosławiony ojciec Honorat 

Koźmiński to młodzi patronowie 

codziennej i zwykłej modlitwy 

różańcowej. Dwudziesto sześcio-

letnia Paulina Maria wymyśliła  

i utworzyła w wielkim przemy-

słowym mieście pierwsze piętna-

stoosobowe grupy Żywego Ró-

żańca. Dwudziesto dwuletni oj-

ciec Honorat zakładał i prowa-

dził w Warszawie pierwsze 

grupy Żywego Różańca. Dwoje 

młodych apostołów modlitwy ró-

żańcowej upowszechniało Żywy 

 

 

 

MŁODZI PATRONOWIE  

MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 
 

 



Różaniec w trudnych czasach 

niesprawiedliwości i zniewole-

nia, prowadzących do utraty 

wiary i radykalnych postaw, do 

buntu, rewolucji i walki.  W cza-

sach wrogości i nieufności, gdy 

w zaciśniętych pięściach były 

nieuczciwie zdobyte pieniądze  

i broń do walki  Paulina Maria  

i ojciec Honorat zachęcali aby 

wszyscy codziennie brali do rąk 

różaniec i modlili się o pokój. 

Błogosławiona Paulino i błogo-

sławiony Honoracie wspierajcie 

nas w codziennej modlitwie ró-

żańcowej o pokój w sercach i ro-

dzinach, w Polsce, Europie  

i świecie.  BK     
 

 

 

 

 

OJCIEC, TATA, TATUŚ 

 

 

 

 

Ustanowiony w 1965 r. Dzień 

Ojca jest podziękowaniem i uho-

norowaniem nieocenionej roli, 

jaką pełni ojciec w wychowaniu 

każdego dziecka. To właśnie on 

stawia wymagania, uczy 

wykonywania obowiązków i wy-

tycza granice, dzięki czemu 

znacznie łatwiej jest pokonywać 

trudności życiowe w przyszłości. 

Miłość, którą otrzymujemy od 

ojca, ma swój szczególny wy-

dźwięk – inspiruje do wytrwało-

ści, pracy nad sobą i samodosko-

nalenia. Pamiętajmy w modli-

twie o naszych żyjących, jak  

i zmarłych ojcach, tatkach i tatu-

siach.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

czerwiec:  

Za mężczyzn, 

ojców, mężów i synów 

 
 

 

W KATOLICKIM  
KALENDARZU 

 
Na świętego Gerwazego 

jest w ogrodzie coś pięknego. 
(19.06) 

 
Już Jan ochrzcił  

wszystkie wody, 
umyjcie się dla ochłody.  

(24.06) 
 



 

20 CZERWCA 
bł. Benigna, 

dziewica i męczennica 
 

21 CZERWCA 
św. Alojzy  
Gonzaga, 
zakonnik 

 

22 CZERWCA 
św. Jan  
Fisher, 
biskup, 

św. Tomasz  
More, 

męczennik 
św. Paulin  
z Noli, 
biskup 

 

23 CZERWCA 
św. Józef  
Cafasso, 
prezbiter 

 

24 CZERWCA 
Narodzenie  

św. Jana Chrzciciela 
 

25 CZERWCA 
bł. Dorota  
z Mątowów, 

wdowa 

NASZ KOŚCIÓŁ 
 

PODZIELMY SIĘ WSPOMNIENIAMI 
 

Trzydziestopię-

ciolecie naszego 

kościoła to czas, 

nie tylko prze-

szły, ale wciąż 

„teraźniejszy”  

w pamięci wielu parafian, sięga-

jący początku, gdy świątynię budo-

wano i kolejnych lat, kolejnych 

przeżyć, wydarzeń, postaci na-

szych duszpasterzy, sakramental-

nych uroczystości, rekolekcji, mi-

sji, spotkań i rozmów utrwalonych 

nie tylko w pamięci, ale na fotogra-

fiach, w kronikach, pamiątkach, 

pamiętnikach… Zbliżający się ju-

bileusz poświęcenia naszego ko-

ścioła jest doskonałą okazją, aby 

podzielić się wspomnieniami. Za-

praszamy wszystkich Parafian, bez 

względu na wiek do udziału w wy-

stawie, która zostanie otwarta 25 

września w „Stalowej Galerii”. 

Ufamy, że chętnych nie zabraknie, 

a my będziemy mogli zaprezento-

wać wspomnienia w kategorii: fo-

tografia, rysunek, poezja, proza, 

prace plastyczne i przestrzenne.  

W galerii pojawią się wszystkie na-

desłane prace, a najciekawsze, po-

mysłowe i oryginalne zostaną na-

grodzone. Otwórzmy nasze al-

bumy, odświeżmy wspomnienia, 

zachęćmy dzieci i wnuki -  i po-

dzielmy się wspomnieniami. 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 



 

Jakie są zadania 

ludzi świeckich? 

Świeccy wezwani 

są do apostołowa-

nia w świecie  

i pośród spraw 

tego świata, reali-

zując w ten spo-

sób wezwanie do 

świętości, skiero-

wane do wszystkich ochrzczo-

nych. 
 

Laikatem (gr. „lud”), czyli ludźmi 

świeckimi, nazywa się w Kościele 

katolickim wszystkich wiernych, 

którzy nie otrzymali święceń wyż-

szych i nie są duchownymi, lecz 

zostali w pełni włączeni w Kościół 

poprzez chrzest, bierzmowanie  

i Eucharystię. Podział na ducho-

wieństwo i laikat sięga już czasów 

Kościoła apostolskiego, ale to w IV 

w., za sprawą cesarza Konstantego 

Wielkiego, duchowieństwo uzy-

skało status wyodrębnionego  

z reszty społeczeństwa. Ostre roz-

różnienie na świeckich i duchow-

nych zaowocowało poglądem, że 

tylko przedstawiciele kleru są 

prawdziwym Kościołem, a stan 

świeckich przez wieki traktowany 

był jako drugorzędny. Do zmiany 

punktu widzenia doszło dopiero po 

Soborze Watykańskim II, który nie 

tylko podkreślił, że Kościół się 

składa z całego Ludu Bożego, a nie 

z samej hierarchii, lecz również 

przypomniał świeckim wiernym  

o ich powołaniu do świętości, ob-

owiązku apostolstwa oraz o od-

powiedzialności za Kościół i cały 

świat. W podobnym tonie wypo-

wiedział się również św. Jan Paweł 

II w swojej adhortacji apostolskiej 

„Christifideles laici”. Dzisiaj po-

trzeba odwagi i czynnej obecności 

w świecie, w którym żyjemy. Być 

chrześcijaninem w życiu publicz-

nym, w środowisku pracy, w gro-

nie przyjaciół, wymaga stawania 

się w świecie znakiem sprzeciwu.  

(ks. Dariusz Kielar)  
 

 

 

 

 

MICHALICI ZAPRASZAJĄ 
 

Zgromadzenie św. 

Michała Archa-

nioła przyjmuje 

kandydatów na 

kapłanów i na 

braci zakonnych.  

Módlmy się za młodych ludzi  

z naszej parafii o mądry i zgodny 

z wolą Bożą wybór drogi życia.  

Jeśli, ktoś z ludzi młodych od-

czuwa głos powołania, zapra-

szamy do rozmowy z naszymi 

kapłanami, którzy służą pomocą 

w rozeznaniu powołania.  
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (40) 

) 
 

 

 

 



WAKACJE Z MICHALITAMI 
 

Michalici zapraszają dzieci i mło-

dzież w wieku od 10 do 18 lat,  

na letnie obozy tematyczne.  
 

- Obóz Rowerowy we Władysła-

wowie – od 18 do 24.07. 

- Obóz Językowy w Miejscu Pia-

stowym – od 25.07 do 3.08.   

- Obóz Warsztatowy w Jaro-

sławcu nad morzem – od 15 do 

25.08.  
 

Więcej informacji na stronie 

www.obozy.michalici.pl oraz na 

plakacie w gablocie.  
 

 

 

 

 

ZE ŚWIĘTYM MICHAŁEM  

NA JASNĄ GÓRĘ 
 

Zapraszamy na Ogólnopolską Piel-

grzymkę ze św. Michałem Archa-

niołem na Jasną Górę w sobotę  

- 2 lipca.  

Pielgrzymka wpisuje się w rozwój 

kultu św. Michała Archanioła  

w naszej Ojczyźnie. W programie 

pielgrzymki: przybycie kopii Fi-

gury peregrynującej po Polsce, 

Mszę Świętą w Kaplicy Cudow-

nego Obrazu Matki Bożej Często-

chowskiej, nabożeństwo o uzdro-

wienie i uwolnienie z nałogów za 

przyczyną św. Michała Archanioła  

z modlitwą wstawienniczą przed 

Najświętszym Sakramentem.  

Zapisy dla zainteresowanych  

w kancelarii parafialnej lub w za-

krystii po Mszach św.   
 

 

 
 

 

NIEDZIELA INWESTYCYJNA 
 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za 

wszelką pomoc i za złożone dzisiaj 

ofiary. 

Dziękujemy wszystkim Parafia-

nom i dobroczyńcom za składane 

ofiary na konto i tacę. 

 

 

 

 
 

DZIEŃ SZACHOWY 
 

Dzisiaj w naszej 

parafii odbywa 

się „Dzień Sza-

chowy”  

Zapraszamy 

dzieci z rodzicami w godzinach od 

11.30 do 13.30 do galerii w dolnym 

kościele na przykładowe lekcje 

szachów, prowadzone przez certy-

fikowanego instruktora.  
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

  


