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Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Duch Święty nauczy was wszystkiego 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 
umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. 
Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą 
słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, 
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Sły-
szeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. 
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo 
Ojciec większy jest ode Mnie. 
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, 
gdy się to stanie». 
 

 

NIECH SIĘ NIE TRWOŻY SERCE WASZE 
 

Pan Jezus przygotowywał uczniów na swoje odejście i zapewnił, że nie 

pozostawi ich bez pomocy.  

Życie Ewangelią wymaga wielu niełatwych decyzji, dlatego Duch 

Święty nieustannie dostarcza Kościołowi światła i wsparcia. Wśród 

dziejowych burz i przeciwności wyznawcy Jezusa, wspierani mocą Du-

cha Świętego, osiągają dar pokoju. Zabezpiecza on przed utratą ufności 

i lękiem, potwierdzając trwałą obecność Pana w Jego Kościele, i daje 

siłę do zachowywania Jego nauki.  

 



 

 

Drodzy Bracia i Siostry.  

W erze strasznych wiadomości  

o wojnie, o sytuacji w Europie  

i świecie, zadajemy sobie pytanie  

o sens istnienia świata i o dobro ja-

kie ma człowiek w swoim ręku,  

a może ma tylko skłonność do 

złego?!  

W kontekście tego pytania warto 

zwrócić uwagę na przykazanie mi-

łości, jakie zostawił nam Pan Je-

zus. Miłość ta ma być bardzo kon-

kretna, tu i teraz i ma być czyniona 

przez każdego z nas. Trzeba więc 

przypomnieć sobie z nauki Kate-

chizmu Kościoła Katolickiego 

czym są uczynki miłości i miłosier-

dzia w praktyce życia chrześcijań-

skiego: „Uczynkami miłosierdzia 

są dzieła miłości, poprzez które po-

magamy bliźnim w potrzebach 

ciała i duszy”. Rozróżniamy czter-

naście rodzajów uczynków miło-

sierdzia: 

Uczynki miłosierdzia względem 

ciała:  

1. Głodnych nakarmić, 2. Spra-

gnionych napoić. 3. Nagich przyo-

dziać, 4. Podróżnych w dom przy-

jąć, 5. Więźniów pocieszać,  

6. Chorych nawiedzać, 7. Umar-

łych pogrzebać 

Uczynki miłosierdzia względem 

duszy:  

1. Grzesznych upominać, 2. Nieu-

miejętnych pouczać, 3. Wątpiącym 

dobrze radzić, 4. Strapionych po-

cieszać, 5. Krzywdy cierpliwie 

znosić, 6. Urazy chętnie darować,  

7. Modlić się za żywych i umar-

łych. 

Katechizm zauważa, że „Spośród 

tych czynów jałmużna dana ubo-

gim jest jednym z podstawowych 

świadectw miłości braterskiej; jest 

ona także praktykowaniem spra-

wiedliwości, która podoba się 

Bogu” (KKK 2447). Większość 

uczynków miłosierdzia względem 

ciała wymienił Chrystus Pan opisu-

jąc Sąd Ostateczny. Listę uczyn-

ków miłosierdzia względem duszy 

Kościół zaczerpnął z innych tek-

stów zawartych w Biblii jak rów-

nież z czynów i nauczania samego 

Chrystusa: przebaczenia, upomnie-

nia braterskiego, rady, znoszenia 

cierpienia. 

Drodzy Bracia i Siostry, dziś bar-

dzo potrzebujemy sami doświad-

czyć miłości i miłosierdzia bezin-

teresownego. Doświadczyć mo-

żemy tej miłości w dwojaki spo-

sób: okazując miłość i miłosierdzie 

innym jak i sami otrzymując 

wsparcie od bliźniego. Nie jest to 

możliwe bez Jezusa i Jego Łaski. 

Codzienna modlitwa, Eucharystia, 

sakrament pokuty, zażyła więź  

z Chrystusem niech będzie źró-

dłem naszej siły do miłości Boga  

i bliźniego na chrześcijański wzór 

jaki zostawił nam Chrystus.  
 

Wasz Proboszcz. 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



 

SŁOWO 

KSIĘDZA 

MARKIEWICZA 
 

 

Dzisiaj, jeśli nie słowem to czy-

nem, rozlega się na całym świe-

cie krzyk niedowiarków: „Precz 

z wszelką religią, precz z wiarą  

w Boga! Precz z wszelką religią 

ze szkoły! Zburzyć Kościół, zbu-

rzyć religię! Na jej miejsce posta-

wimy religię nową, w której Bo-

giem będzie sam człowiek”.  

I czynią to nawet ludzie, którzy 

wiarę na chrzcie przedtem przy-

jęli i wyznawali, a potem ją po-

rzucili. I to odstępstwo od wiary 

chrześcijańskiej rozszerza się  

z każdy dniem, dlatego że wierni 

nie zajmują jasnego stanowiska 

wobec błądzących.               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARYJA 

WSPOMOŻYCIELKA  

WIERNYCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 maja Kościół katolicki obcho-

dzi liturgiczne wspomnienie Naj-

świętszej Maryi Panny Wspomo-

życielki Wiernych. Nabożeństwo 

do Matki Bożej Wspomożycielki 

sięga początków chrześcijań-

stwa. Gdy tylko zaczął rozwijać 

się wśród wiernych kult Matki 

Zbawiciela, równocześnie ufność 

w Jej przemożną przyczynę  

u Syna nakazywała uciekać się 

do Niej we wszystkich potrze-

bach. Tytuł Wspomożycielki 

Wiernych zawiera w sobie 

wszystkie wezwania, w których 

Kościół wyrażał Najświętszej 

Maryi Pannie potrzeby i troski 

swoich dzieci. Wielkim czcicie-

lem Matki Bożej Wspomoży-

cielki był św. Jan Bosko, bł. ks. 

Bronisław Markiewicz, kard. 

August Hlond i bł. kard. Stefan 

Wyszyński. 

 

 
 

NABOŻEŃSTWO  

MAJOWE 
 

Zapraszamy do udziału w nabo-

żeństwach majowych odprawia-

nych w naszym kościele co-

dziennie o godz. 17.30, ponadto 

|w każdy czwartek o godz. 20.00 

zapraszamy pod figurę Matki 

Bożej.  
 
 

 



DZIEŃ MATKI 
 
 
 
 
 

 
 
Matka jest jedną z najważniej-
szych osób w naszym życiu.  
Nieustannie dziękujmy Panu 
Bogu za nasze Mamy.  
Za te, które wciąż są z nami, i za 
te, które już odeszły do wiecz-
ności. 
 
Zofia Kossak-Szczucka: 
Matka, jak Pan Bóg,  
może kochać  
wszystkie swe dzieci,  
każde z osobna  
i każde najwięcej. 
 
Éric-Emmanuel Schmitt: 
Nie pytajcie mnie,  
jak wyglądała moja matka:  
czy można opisać słońce?  
Z mamy promieniowało ciepło, 
siła, radość.  
 
Jodi Picoult: 
Macierzyństwo to taki zawód,  
w którym nie można pracować 
na zmiany. 
 

Józef Ignacy Kraszewski: 
Jest miłość,  
która nie liczy na wzajemność,  
nie szczędzi ofiar,  
płacze a przebacza  
– to miłość macierzyńska. 
 
Ja: ???  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

maj: 

za pracowników i pracodawców 

 
 

 

ZE STARYCH KALENDARZY 
 

 

Gdy w Zuzannę burze, 
jesienią pełne podwórze. 

(24.05) 
 

Maria Magdalena  
zwykle rada, 

gdy deszcz pada. 
 (29.05) 

 
 

 

 

INTENCJE PAPIESKIE 
 

maj: 

aby ludzie młodzi, powołani do 

pełni życia, odkryli w Maryi wzór 

słuchania, głębię rozeznawania, 

odwagę wiary oraz poświęcenie 

się służbie.  

 
 



 

23 MAJA 
św. Leoncjusz  
z Rostowa,  

biskup 
 

24 MAJA 
Najświętsza Maryja Panna 
Wspomożycielka Wiernych, 

św. Donacjan  
i Rogacjan,  
męczennicy 

 

25 MAJA 
św. Beda Czcigodny,  

prezbiter  
i doktor Kościoła 
św. Grzegorz VII,  

papież 
św. Maria Magdalena  

de Pazzi,  
dziewica 

 

26 MAJA 
św. Filip Nereusz,  

prezbiter 
 

27 MAJA 
św. Augustyn  
z Canterbury,  

biskup 
 

28 MAJA 
św. German z Paryża,  

biskup 
 

 

Niech monarchowie 
 

– Niech monarchowie miasta 

swe budują. Niech je murami ze-

wsząd ocyrklują. Za nic u śmierci 

mury i parkany. I mocne ściany – 

najnowsza płyta „Polskie znaki 

Rzeczy ostatnie” to teksty i mu-

zyka o przemijaniu i śmierci.  

Jak odnaleźć odwagę mówienia  

o śmierci która jest przejściem do 

nieśmiertelności?  

Jak odnaleźć odwagę do wejścia 

na codzienną drogę życia łaską 

Boga która jest drogą do życia 

wiecznego?  

Mateusz Dopieralski wyśpiewał 

klasyczny, barokowy polski tekst 

o śmierci – Śmierć drzwi żelazne 

w bramach wyłamuje, do poten-

tatów śmiele przystępuje, śmierć 

się nie lęka książęciai pana ani 

hetmana  – Dotknięcie śmierci 

odwraca hierarchie i burzy sys-

temy, ustanowione przez ludzi.  

Miłosierdzie i Opatrzność Boga 

w Trójcy Jedynego przywraca 

najgłębszy sens nieśmiertelnego 

istnienia każdego człowieka  

i wszystkich ludzi. Życie 

wieczne jest nieskończonym ist-

nieniem osób z duszą i ciałem 

całkowicie przenikniętym Miło-

sierną Miłością Boga. BK 
 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

POLSKA DROGA DUCHOWOŚCI 

) 
 

 



 

Jaka jest struk-

tura Kościoła? 

Z ustanowie-

nia Bożego są 

w Kościele 

osoby sprawu-

jące święte 

urzędy (bi-

skupi, prezbi-

terzy, diakoni); nazywani 

przez prawo również duchow-

nymi; pozostali wierni nazy-

wani są świeckimi (...). 
 

W momencie powstania pierw-

szych wspólnot chrześcijańskich, 

pojawiły się też różne urzędy. Już 

około 110 roku św. Ignacy z An-

tiochii wymienia wszystkie trzy: 

biskupów, prezbiterów i diako-

nów. W pierwotnym Kościele 

zdawano sobie sprawę z tego, że 

w ten sposób kontynuowana jest 

misja Jezusa. Jezus powiedział 

do apostołów: Kto was słucha, 

mnie słucha (Łk 10, 16). Dlatego 

biskupi, prezbiterzy i diakoni 

sprawują swoje urzędy w Jego 

imieniu. 

Bardzo często Biblia mówi  

o tym, że wszyscy jesteśmy Ko-

ściołem. W Pierwszym Liście 

św. Piotra nazwani jesteśmy ży-

wymi kamieniami, z których 

zbudowany jest dom Boży, lu-

dem wybranym i królewskim ka-

płaństwem.  

Każdy człowiek wierzący, du-

chowny czy świecki jest odpo-

wiedzialny na swój Kościół.  

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

 

 

 
 

ŚWIĘTO PATRONALNE  

PARAFIALNEGO 

KLUBU SENIORA 
 

24 maja w dniu liturgicznego 

wspomnienia Najświętszej Ma-

ryi Panny Wspomożenia Wier-

nych swoje święto obchodzi 

działający od 2015 roku Para-

fialny Klub Seniora „Aster”. Za-

łożycielem PKS jest ks. Mieczy-

sław Kucel, a do grona Seniorów 

należy 25 osób, które swój wolny 

czas spędzają w miejscu przyja-

znym, bezpiecznym, atrakcyj-

nymi wypełniającym samotność 

we własnym mieszkaniu. Czas 

pandemii ograniczył aktywność 

Klubu, jak wielu innych społecz-

ności, ale PKS powraca do formy 

jako wspólnota parafialna, która 

włącza się aktywnie w życie Ko-

ścioła Powszechnego i lokal-

nego.  
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (37) 

) 
 

 

 



NASZ KOŚCIÓŁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkimi krokami zbliża się 35 

rocznica poświęcenia naszego 

kościoła.  

28 września 1987 r. poświęcenia 

dokonał Ordynariusz Przemyski 

bp Ignacy Tokarczuk. 

Czy znamy nasz kościół i jego hi-

storię? W kolejnych wydaniach 

NS postaramy się ją przybliżyć. 
 

1. ZACHEUSZKI 
 

Gdy rozejrzymy się uważnie, do-

strzeżemy na ścianach naszego 

kościoła, na bocznych podporach 

i nad wejściem do zakrystii po-

dwójne lub pojedyncze kamienne 

płytki z krzyżem, a nad nimi 

świece.  

Są to Zacheuszki, które umiesz-

cza się w miejscach, które biskup 

podczas poświęcenia namaścił 

świętym olejem.  

To znaki konsekracyjne, krzyże 

apostolskie, znaki dedykacyjne, 

Boża pieczęć potwierdzająca 

przekazanie kościoła na wła-

sność Bogu.  
 

 

 

 

 

WAKACJE  

DLA SCHOLANEK,  

MINISTRANTÓW  

I LEKTORÓW 
 

W dniach 26 czerwca do 3 

lipca 2022 w Miejscu Piasto-

wym  odbędzie się spotkanie 

formacyjno-integracyjn scho-

lanek, ministrantów i lekto-

rów.  
 

W programie: 

- codzienna Msza św. 

- warsztaty liturgiczne 

- zawody sportowe 

- wycieczka w Bieszczady 

- aquapark 

- wyjazd nad Solinę ze zwie-

dzaniem tamy 

- park linowy 

- huta szkła  
 

Na zgłoszenia czekamy 

do 15 czerwca 2022r. 

Koszt: 850 zł. 

Szczegóły i zapisy 

u księdza  

Andrzeja Żarkowskiego: 
 

zarkowski.andrzej@gmail.com 
 

 

 

 



PIELGRZYMKA 

DO MEDJUGORIE 
 

W dniach od 23 czerwca do  

1 lipca 2022 roku odbędzie się 

pielgrzymka do Medjugorie pod-

czas której, oprócz czuwań mo-

dlitewnych planujemy wy-

cieczkę do Mostaru i na wodo-

spady Kravica, wyjazd do Sur-

manci oraz nad Morze Adriatyc-

kie. Koszt pielgrzymki 650 zł.  

i 220 euro. Za organizację odpo-

wiada biuro pielgrzymkowe "To-

tus Tuus".  

Więcej informacji u ks. Piotra,  

a zapisy w kancelarii parafialnej 

w godzinach urzędowania. 

 

 

 

 

WAKACJE Z MICHALITAMI 
 

* Obóz Rowerowy 

Władysławowo 

w terminie 18-24.07.2022 

 

* Obóz Językowy  

Miejsce Piastowe  

w terminie 25.07-3.08.2022 

 

* Kuźnia Talentów  

Jarosławiec  

w terminie 15-25.08.2022 

 
 

(U) ŚMIECHU WARTE 
 

Parafianin pochwalił się probosz-

czowi że znalazł w kościele ładny 

pierścionek. 

- To dlaczego go nie oddałeś,  

aby ogłosić na ambonie?  

- Bo proszę księdza, było na nim 

napisane: "Na zawsze twój". 

 

*     *     * 

 

Kaznodzieja zadał dzieciom  

pytanie:  

- Gdyby wszyscy dobrzy ludzie 

byli biali, a źli ludzie czarni,  

to jakiego koloru bylibyście wy?  

Mała dziewczynka odpowiedziała:  

- Ja proszę księdza byłabym  

w paski. 

 

*      *      * 

 

Chciałbym być biskupem, jak mój 

dziadek. - zwierza się probosz-

czowi mały Janek. 

To, twój dziadek jest biskupem?  

- Nie, ale też by chciał. 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  


