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(do użytku wewnętrznego)

Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus daje Ducha Świętego

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali ucz-

niowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział
im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Przyzywamy dzisiaj Ducha Świętego, który posłany przez Jezusa od
Ojca jest Tym, który chce pokierować naszym życiem. Ustrzec nas
przed zalewem niepokoju i smutku. Bo jest to Duch Pocieszyciel,
Duch Radości i Pokoju. On czeka na naszą decyzję, a potem poprowadzi nas choć nie wiemy skąd przybywa i dokąd podąża. Ale tak jak
prowadził Izraelitów, tak samo przeprowadzi i nas przez naszą pustynię życia i wprowadzi do nieba, do wiecznej szczęśliwości z Bogiem
i ze świętymi.

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Bracia i Siostry
Matka Boża wielokrotnie na przestrzeni wieków pokazywała, że Jej
wstawiennictwo przyczynia się do
cudów. Czy obecnie widoczny
kryzys w Kościele, masowe apostazje i wojny na świecie jest
w stanie przerwać Jej interwencja?
Czy Maryja może nam pomóc
w dzisiejszych czasach i uratować
nasze serca?
Jezus powiedział do Mnicha Benedyktyńskiego, podobnie jak do
św. Jana Apostoła z wysokości
KRZYŻA: miłuj Moją Matkę,
a wszystko inne będzie Ci przydane. Miłują Ją bez granic, bo Ja
tak Ją miłuję – i tak pragnę, by
Moja miłość do Niej płonęła
w sercach Moich kapłanów
i wiernych aż do skończenia świata. Odpowiadając na te słowa zauważymy, że Matka Boża pomagała chrześcijanom przez wieki,
ale szczególnie widzimy Jej działanie w ostatnim tysiącleciu. Widzimy, że interwencje Matki Bożej zatrzymywały potężne siły zła,
które chciało rozprzestrzeniać się
na świecie. Ona jako nasza Dobra
Matka, nie może patrzeć, jak cierpią jej dzieci, dlatego interweniuje.
Drodzy Bracia i Siostry. Zachęcam więc do nabożeństwa do

Matki Bożej: majówki, „zdrowaśki”, różaniec, zawierzenie, akty
strzeliste, modlitwa „Pod Twoją
obronę”, „Anioł Pański”, ucieczka
do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, praktyka pięciu
pierwszych sobót miesiąca, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi
Panny… i wiele innych.
Miesiąc maj – piękny i jednocześnie trudny czas. Wiele dzieci
w tym miesiącu idzie do kolejnych
sakramentów: spowiedzi świętej
i Eucharystii. Niech Matka Boża
prowadzi te dzieci i ich rodziny
a także nas wszystkich drogą dziecięcej ufności do swojego Syna
Jezusa Chrystusa. Niech Maryja
prowadzi nas do Boga drogą modlitwy i sakramentów. Niech Bóg
będzie uwielbiony w naszym posłuszeństwie Słowu i Woli Bożej.
Oto Matka Twoja – oto syn Twój
i od tej godziny Jan wziął Ją do
siebie.
Wasz Proboszcz
Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko, naszymi
prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych
przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko
nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Wielkanocny poranek zwykle
rozpoczynamy od Rezurekcji.
Ewangelia przedstawia nam go
jednak inaczej.
Ranek i popołudnie to czas kobiet
u grobu. Ich przeżycia to strach,
lęk oraz radość. Popołudnie to
droga do Emaus. Dopiero wieczór jest czasem uczniów Jezusa.
Wydarzenia dzieją się typowo dla
okoliczności gwałtownej śmierci
kogoś
bliskiego.
Wnętrze
uczniów i uczennic napełniają:
żal, smutek, rozbicie, bezsens,
zagubienie. Zapewne wszyscy
znamy te uczucia. Od poczucia
straty i porażki zaczyna się nowy
etap. Choć Jezus zmartwychwstał, uczniowie dalej tkwią
w swoich lękach. Nieprzyjazne
otoczenie żydowskich przywódców bardziej dotyka, niż tajemnica wiary. Do Wieczernika Chrystus przychodzi pomimo drzwi
zamkniętych. Ludzkie rygle i zapory nie są dla Boga problemem.
Jezus wkracza ze słowami ''Pokój
Wam''. Książę Pokoju daje pokój
serca. ''Weźmijcie Ducha Świętego'' - dawcę trwałego pokoju, bez
względu na okoliczności. Paraklet będzie od wewnątrz kształtował odtąd ich serca i umysły.
Podjęcie współpracy z Duchem

Świętym - to nie tylko przyjęcie
bierzmowania. To ciągłe rozwijanie w sobie życia łaski.
Wszystkie dzieła Boże w ludzkim sercu, muszą przejść przez
doświadczenie pokoju. Coś może
zaskakiwać, niepokoić, zatrważać, ale ekscytować i fascynować. Pierwszym symptomem
obecności Ducha Św. jest wewnętrzny pokój serca. ''Ludzie,
którzy własnymi uczynkami zabiegają o zbawienie, przypominają konie w kieracie. Mimo wielu
wysiłków wciąż są w tym samym
miejscu. Człowiek nie może
dojść do nieba o własnych siłach.
Tylko Duch Święty może go tam
zaprowadzić. Tylko Duch Boga
może rozpalić w naszych sercach
miłość do braci, która zaowocuje
pięknymi czynami.''
(+ ks. Krzysztof Surma)

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Swej.

BŁOGOSŁAW
BOŻE TEN DOM
Rodzina Markiewiczów była
bardzo religijna. W domu na
wyeksponowanym miejscu wisiał wizerunek Pana Jezusa,
a pod nim duży napis: „Błogosław, Boże ten dom i wszystkich w nim mieszkających z łaski Bożej”. W kronice rodzinnej
zapisano: „Nabożeństwo do
Najświętszej Panny stało się
z czasem wybitną cechą młodego pokolenia, które wzrastało w głęboko religijnej atmosferze tego prawdziwie katolickiego domu”. Cała rodzina
gromadziła się na wspólnej
modlitwie pod obrazem Matki
Bożej Częstochowskiej, który
rodzice Bronisława otrzymali
w dniu swojego ślubu.

ZE STARYCH KALENDARZY

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU

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

Gdy w Zuzannę burze,
jesienią pełne podwórze.
(24.05)

św. German z Paryża,

Maria Magdalena zwykle rada,
gdy deszcz pada.
(29.05)

św. Urszula Ledóchowska,

biskup

29 MAJA
zakonnica

MATKA

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA

Gdy papież Pius X został
mianowany biskupem Mantui, pojechał najpierw do swojej matki. Po przywitaniu pokazał jej swój pierścień biskupi. Matka drżącą ręką pobłogosławiła złoty pierścień swego syna biskupa. Następnie
zdjęła ze swej ręki zwykłą
srebrną obrączkę ślubną i rzekła: „Patrz synu, nie miałbyś
ty dzisiaj tego pierścienia biskupiego, gdybym ja wpierw
nie nosiła tego pierścienia
ślubnego”. Kochający syn,
ucałował ze czcią spracowaną
dłoń swojej matki.

Maryjo, Najlepsza Matko,
weź w swoją opiekę
wszystkie Mamy świata.
Kobiety, które już są Mamami,
a także te, które nimi będą,
aby tak jak Ty
do końca kochały
i były wierne,
a ich dzieci darzyły
je miłością i szacunkiem.
Weź w swoją opiekę także
Mamy zmarłe i wypraszaj im
u Twego Syna łaskę życia
wiecznego.

ŚW. FILIP Nereusz,

prezbiter
Filip urodził się we
Florencji 21 lipca
1515 r. Wyróżniał się
poczuciem humoru i talentem jednania sobie ludzi. Zrezygnował z
okazji zdobycia majątku i udał się
do Rzymu, gdzie rozpoczął studia
filozoficzne i teologiczne. Prowadził życie modlitwy i umartwienia.
W roku 1551 przyjął święcenia
kapłańskie. Miał już wtedy 36 lat.
Jako kapłan, w utworzonym przez
niego oratorium gromadził kapłanów, zakonników, mieszczan,
kupców, artystów. Codzienność
oratorium wypełniała wspólna
modlitwa, spotkania i rozmowy
osobiste, spowiedź, czytanie duchowe, konferencje i dyskusje na
aktualne
tematy,
rekolekcje.
W roku 1564 florentczycy oddali
Filipowi kościół pw. św. Jana. Tu
właśnie jego duchowi synowie,
zwani potem oratorianami czy też
filipinami prowadzili życie wspólnotowe. Filip Neri był doradcą
papieży i kierownikiem duchowym wielu dostojników. Był jednym z najbardziej wesołych świętych. Zmarł wyczerpany pracą na
rękach swych duchowych synów
26 maja 1595 r. w noc święta Bożego Ciała.

PRYMAS TYSIĄCLECIA (6)
)))

W latach 19321939 ks. Stefan
Wyszyński
pełnił
obowiązki promotor sprawiedliwości, obrońcy węzła małżeńskiego i sędziego Sądu
Biskupiego w Kurii Włocławskiej.
Zorganizował Katolicki Związek
Młodzieży Robotniczej.
„Byłem profesorem Seminarium
Duchownego we Włocławku i redaktorem najrozmaitszych pism.
„Niektóre z moich artykułów podpisywałem pseudonimem „dr Zuzelski”. Pytano mnie nieraz, dlaczego obrałem taki właśnie pseudonim. Odpowiadałem: Jestem
z Zuzelą związany. Tam się urodziłem. Dlatego swoje artykuły,
ogłaszane w prasie, w pismach
naukowych, w tygodnikach czy
dziennikach, podpisywałem tym
właśnie mianem. Chciałem dać
przez to dowód mojej głębokiej
czci dla miejsca mojego urodzenia”.
MATKO ŁASKI BOŻEJ

Maryjo Matko Łaski Bożej jesteś niezmierzonym morzem
światła i Łaski Boga. Maryjo
Matko z woli Boga jesteś mo-

rzem łaski dla wszystkich Twoich dzieci. – Cała była piękna
i wszystko wokół Niej było
piękne – to słowa Juana Diego
który ujrzał Maryję w Guadalupe w Meksyku. Maksymin który
widział Maryję w La Salette
mówił, że w całym życiu nigdy
nie spotkał piękniejszej kobiety.
O pięknie Maryi mówi trójka
dzieci z Fatimy i troje dzieci
z Tree Fontane pod Rzymem,
które widziały Bella Signiora
– Piękną Panią. Maryja jest cała
piękna i wszystko wokół Niej
jest piękne ponieważ jest Matką
Łaski Bożej. Przyjęcie Łaski
Bożej przez Maryję otwiera serce i dusze na nieskończone
piękno Boga w Trójcy Jedynego. Bóg jest źródłem życia
i piękna, źródłem dobra i prawdy. Przez Maryję Matkę Łaski
Bożej codziennie doświadczamy
piękna, dobra i prawdy której
źródłem jest Bóg w Trójcy Jedyny. W maryjnym maju możemy doświadczyć dobroci Boga, który nieustannie stwarza
i podtrzymuje w istnieniu cały
wiosenny, pełny kolorów i zapachów świat kwiatów, traw i ziół,
kwitnących krzewów i drzew.
Maryjo Matko Łaski Bożej prowadź nas do Jezusa.
BK

RZECZY PRZYSZŁE

Teologia uczy nas, że są rzeczy
przyszłe konieczne i rzeczy przyszłe wolne. Rzeczy przyszłe konieczne są zależne od woli Boga
który wszystko nieustannie stwarza i podtrzymuje w istnieniu.
Dzień i noc i zmiana pór roku to
proste rzeczy przyszłe konieczne
zależne od woli Boga Stworzyciela i Opatrzności Boga. Rzeczy
przyszłe wolne są zależne od
wolnej woli człowieka. Pan Bóg
obdarował ludzi wolną wolą. Ludzie mogą decyzjami swojej
wolnej woli sprzeciwiać się woli
Boga. Pan Bóg nie odbiera ludziom ich przymiotów i talentów,
gdy sprzeciwiają się Miłosiernej
Miłości Boga objawionej w dziesięciu przykazaniach i w ośmiu
błogosławieństwach. Zawierzenie
Jezusowi przez Maryję jest codziennym sposobem życia, zgodnym z Dekalogiem objawionym
przez Boga Ojca i ośmioma błogosławieństwami
objawionym
przez Jezusa. Zawierzenie jest
wpisaniem zwykłej codzienności
w Miłosierną Miłość i Opatrzność Boga w Trójcy Jedynego.
Zawierzenie prowadzi do życia
w łasce sakramentów i zjednoczeniu z Jezusem.
BK

ODPUST PARAFIALNY
Za tydzień, w niedzielę Trójcy Przenajświętszej
przeżywać będziemy odpust parafialny. Świętowanie to
przypomina o powołaniu do świętości każdego z nas. Odpust zupełny możemy otrzymać wykonując
pobożne dzieło, odbyć spowiedź
sakramentalną, przyjąć Komunię
eucharystyczną, modlitwą wesprzeć intencje Ojca świętego i wyzbyć się przywiązania do grzechu.
Święta Trójco Jedyny Boże,
w trzech osobach niepojęty i niewysłowiony, zmiłuj się nad nami.

MICHALICI
ZAPRASZAJĄ

Zgromadzenie św. Michała Archanioła zaprasza kandydatów na kapłanów, braci i sióstr zakonnych.
Jeżeli zastanawiasz się nad swoim
powołaniem, nad drogą, którą Bóg
dla Ciebie przygotował, a jest nią
życie zakonne i duchowość bł. ks.
Markiewicza, wstąp do michalickiej wspólnoty, by w niej osiągnąć
świętość jako kapłan, brat lub siostra zakonna. Módlmy się gorliwie
za młodych ludzi z naszej parafii
o mądry i zgodny z wolą Bożą wybór drogi życia.

DZIEŃ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Dziecino! Dzień I

Bukiecik
Różowa stokrotka Wiosennie na świecie.
Zabarwiło łączkę
Bardzo bujne kwiecie.
Rosną drobne kwiatki
Na wesołej łączce Zerwie je Martynka
I zatrzyma w rączce.
Dołoży do tego
Zieloniutkiej trawki Będą się cieszyły
Lale i zabawki.
Do innej wiązanki
Doda już paprotki.
- Będzie mieć bukiecik
Pachnący i słodki.
Zrobi miłą minkę Wręczy go Mamusi.
- Za to da buziaka
Kochanej córuni!
Barbara Dymek

Komunii to święto
wyjątkowe,
które
właściwie przeżyte
napełni Twe serce
po brzegi miłością
Boga.
Przeżyj je w skupieniu, cichości
i zadumie. On, życie Twoje
zmieni, jeśli tylko gorąco będziesz tego pragnąć – zwłaszcza
wtedy, gdy będzie Ci ciężko.
Pomoże przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Będzie niósł
Twój ciężar razem z Tobą. Napełni otuchą, pozwoli podjąć
właściwe decyzje – jeśli tylko
szczerze otworzysz przed Nim
swe serce.
Wierz mi – prezenty dają tylko
chwilową radość – rower zardzewieje, zegarek stanie –
wszystkie rzeczy materialne zużyją się – a serce czyste, jeśli tylko zadbasz o to – na zawsze pozwoli godnie przejść przez życie!
(Post scriptum za tydzień).
Barbara Dymek
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Przenajświętszej
adres: Ofiar Katynia 57,
37-450 Stalowa Wola;
www.stalowawola-michalici.pl;
 parafia.sw@gmail.com;
naszeslowo.stw@gmail.com

