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Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jezus jest dobrym pasterzem 
 

Jezus powiedział: 
«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za 
owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie 
są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, 
a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest na-
jemnikiem i nie zależy mu na owcach. 
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za 
owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę 
przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczar-
nia, jeden pasterz. 
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów 
odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. 
Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzy-
małem od mojego Ojca». 
 

ZNAM OWCE MOJE, A MOJE MNIE ZNAJĄ 
 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o dobrym pasterzu, który zna 
swoje owce i troszczy się o nie, co więcej, życie swoje za nie oddaje. 
Tym pasterzem jest On sam. Jezus – Dobry Pasterz, pragnie trosz-
czyć się o nas zawsze, również w trudnościach, oddając za nas swoje 
życie. Dlaczego...? Ponieważ jesteśmy z Jego owczarni, gdzie każda 
owieczka jest cenna, a całą owczarnię łączy jedna więź – miłość.  
 



 

Drodzy Bracia i Siostry 
 

Przed nami tzw. majówka – przez 

całe pokolenia przeżywaliśmy ten 

czas jako wyjątkowy, świąteczny 

a także jako czas odpoczynku. 

Nadal trwa pandemia, wszystkich 

nas dotykają obostrzenia sanitar-

ne w takim stopniu, że pytamy 

się nie tylko o najbliższą „ma-

jówkę” ale przede wszystkim  

o zdrowie, życie, rodzinę, sens 

życia wspólnotowego, sąsiedz-

kiego – pytamy się o naszą przy-

szłość. 
 

 

Miesiąc maj jest miesiącem ma-

ryjnym, wspominamy Maryję ja-

ko Królową Polski na początku 

tego miesiąca i radujemy się tak-

że naszą Ojczyzną. W miesiącu 

maju wiele rodzin przeżywa czas 

I Komunii św. dzieci, które dora-

stają do pełni wiary. W maju 

przyroda zdaje się już bezwarun-

kowo budzi się do życia.  W na-

szym kościele w dniu 13 maja 

wielu parafian dokona ZAWIE-

RZENIA się Jezusowi przez ręce 

Maryi. Mimo trwającej pandemii, 

nie rezygnujmy z wielkich 

„przywilejów” majówki: bądźmy 

z rodziną, odpocznijmy od co-

dziennych trosk i trudów, przy-

bliżmy się do Jezusa przez wsta-

wiennictwo Maryi – Jego Matki, 

z miłością spójrzmy na naszą Oj-

czyznę. Niech czas majów-

ki/majówek będzie czasem wza-

jemnej troski o siebie, gościnno-

ści serca, modlitwy maryjnej, 

czynnej miłości do Ojczyzny.  

W tym wszystkim dajmy także 

przykład dzieciom, które po raz 

pierwszy przyjmą Komunię św.,  

pobożności EUCHARYSTYCZ-

NEJ – uczestnictwo w Mszy św. 

adoracja Najświętszego Sakra-

mentu, modlitwa poranna i wie-

czorna, tak jak to czynili nasi 

przodkowie: wspólna przed ka-

pliczką, krzyżem, na kolanach  

w domach rodzinnych. Maj to nie 

tylko grillowanie, ale przede 

wszystkim niech to będzie troska 

o rodzinę, dom, modlitwę, radość 

życia i zaufanie Jezusowi przez 

Maryję.  
 

Niech Bóg nam w tym wszystkim 

błogosławi. 

Wasz Proboszcz.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 
 
 

INTENCJA  
ZA MIASTO STALOWA WOLA 

 
 

KWIECIEŃ:  
Za duszpasterzy  

i parafie w mieście 



 

Jezus Chrystus jest dobrym Paste-

rzem. Zna swoje owce a one Go 

znają. Dobry Pasterz nie porzuca 

owczarni i troszczy się o swoich 

podopiecznych. Dwa przykłady 

miłości owiec do dobrego Paste-

rza. Niech będą mądrą inspiracją 

dla naszej osobistej refleksji. ''Hi-

storia ta, wydarzyła się w Mona-

chium. Wygramoliłem się z cie-

płego łóżka i przez okno ozdobio-

ne lodowymi kwiatami ujrzałem 

głębokie zaspy świeżego śniegu. 

Zacząłem się zastanawiać, czy 

powinienem iść na Mszę, czy zo-

stać w domu i poczytać Biblię.  

W końcu zdecydowałem się wyjść 

na zimną ulicę, tylko dlatego jed-

nak, że tego dnia miałem w ko-

ściele prowadzić śpiew. Jadąc au-

tobusem, ujrzałem dwoje ludzi 

brnących przez głębokie zaspy 

śniegu. Był to osiemdziesięciokil-

kuletni pan Trollman i jego nieco 

młodsza żona utykająca na jedną 

nogę. Ponieważ nie było ich stać 

na autobus, co tydzień szli cztery 

kilometry do kościoła. Skłaniała 

ich do tego miłość do Pana. Po-

czerwieniałem ze wstydu z powo-

du swych wahań. Ci staruszkowie 

nauczyli mnie, że miłość do Boga 

powinna być motywem chodzenia 

do kościoła''. A oto drugi który 

jest przypomnieniem znanego po-

wiedzenia - ''Prawdziwy przyjaciel 

jest pierwszą osobą, która staje  

u naszego boku gdy opuszcza nas 

świat''.  

ks. Krzysztof Surma 
 

 

 

 

 

ŻNIWO 
WIELKIE 

 
 

Przez dwadzieścia jeden lat 

proboszczowania w Miejscu 
Piastowym ks. Markiewicz nie 
skorzystał ani z jednego dnia 
urlopu. Zaproszony na kilka dni 
na wypoczynek do Zakopane-
go, odpisał: „Przyjechać nie 
mogę. Żniwo wielkie. Nieprzy-
jaciel nie wziął jeszcze wakacji  
i ja też nie mogę. Na odpoczy-
nek będzie czas po śmierci”. 
Żniwo w istocie było ogromne. 
Statystyki z początku XX wieku 
pokazują smutny obraz pol-
skich ziem pod zaborem au-
striackim; niecałe 3 tysiące ko-
ściołów, 6 tysięcy szkół ludo-
wych i … 23 tysiące karczm. Ks. 
Markiewicz postanowił zmienić 
ten stan rzeczy. W parafiach, 
gdzie był proboszczem wszyst-
kie karczmy … bankrutowały. 
 

 

DOBRY PASTERZ 
 

 

 



 

 

26 KWIETNIA 
św. Klet,  
papież 

 

27 KWIETNIA 
św. Zyta,  
dziewica 

 

28 KWIETNIA 
św. Piotr Chanel,  

prezbiter i męczennik 
św. Ludwik Maria  

Grignon de Montfort,  
prezbiter 

 

29 KWIETNIA 
św. Katarzyna ze Sieny, 

dziewica  
i doktor Kościoła,  
patronka Europy 

 

30 KWIETNIA 
św. Pius V,  

papież 
św. Józef  

Benedykt Cottolengo,  
prezbiter 

 

1 MAJA 
św. Józef,  
Rzemieślnik 

św. August Schoeffler, 
męczennik 

 

 

 

 

 

ŚW. LUDWIK  

MARIA GRIGNON 

DE MONTFORT, 

prezbiter 
 

 

 

Ludwik urodził się 31 stycznia 

1673 r. we Francji. Już od dziecka 

wyróżniał się szczególną miłością 

do Matki Bożej, dlatego do swo-

jego imienia dodał imię Maria na 

cześć Najświętszej Maryi Panny. 

W wieku 27 lat przyjął święcenia 

kapłańskie. W 1706 r. papież 

Klemens XI. powierza Ludwikowi 

ewangelizowanie Francji. Wręcza 

mu krzyż i nadaje tytuł Misjonarza 

Apostolskiego. Ludwik miał 

szczególne nabożeństwo do Matki 

Bożej. Zawierzył się -  oddał się 

Jej w "niewolę miłości" i na wy-

łączną własność. Chciał, żeby to 

Ona prowadziła go do Jezusa, któ-

rego – jako najważniejszego - 

zawsze stawiał na pierwszym 

miejscu. Napisał Traktat o praw-

dziwym nabożeństwie do Matki 

Najświętszej, w którym uzasadnił 

korzyści, jakie daje całkowite od-

danie się Maryi. Umarł 28 kwiet-

nia 1716 roku, mając zaledwie 43 

lata. Do grona świętych włączył 

go w roku 1947 papież Pius XII.  
 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 



 

Bóg Ojciec nie 
inaczej dał światu 
Syna swego Jed-
norodzonego, jak 
tylko przez Mary-
ję. Choć patriar-
chowie z takim 

utęsknieniem za Nim wzdycha-
li, choć prorocy i święci Starego 
Przymierza przez cztery tysiące 
lat o skarb ten tak gorąco błaga-
li, jedna Maryja wysłużyła Go  
i znalazła łaskę u Boga mocą 
swych modlitw i wielkością 
swych cnót. Ponieważ świat nie 
był godzien - mówi św. Augu-
styn - otrzymać Syna Bożego 
bezpośrednio z rąk Ojca, dlate-
go dał Go Bóg Maryi, by świat 
Go otrzymał przez Nią. Syn Bo-
ży stał się dla naszego zbawie-
nia człowiekiem, lecz w Maryi  
i przez Maryję.  
 

 

– Żądam, abyście codziennie 

odmawiali różaniec – to pierwsze 

słowa Maryi w czasie objawień  

w Gietrzwałdzie. – Odmawiajcie 

gorliwie różaniec – to ostatnie 

słowa Maryi ze stu sześćdziesię-

ciu objawień w małej warmiń-

skiej wiosce. Maryja wzywa nas 

do codziennej i wytrwałej modli-

twy różańcowej. Maryja wzywa 

nas do pilnego odkrycia znacze-

nia i wartości codziennej modli-

twy różańcowej. Przez codzienną 

modlitwę różańcową Maryja 

wprowadza nas w bezmiar łaski 

Boga. Maryja jest Pośredniczką 

łaski Boga i przez codzienną mo-

dlitwę na różańcu możemy czer-

pać łaski Boga. Modlitwa różań-

cowa przynosi korzyści duchowe, 

otwierając na życie w łasce  

sakramentów spowiedzi świętej  

i Eucharystii. Duchowe korzyści, 

czerpane w łasce życia świętych 

sakramentów otwierają na modli-

twę różańcową, która staje się 

codzienną modlitwą zawierzenia 

Jezusowi przez Maryję. Codzien-

na różańcowa modlitwa zawie-

rzenia Jezusowi przez Maryję 

otwiera na łaskę modlitwy wsta-

wienniczej w intencji rodziny  

i  wielu osób, parafii i miasta,  

Ojczyzny i Kościoła. Codzienna  

i wytrwała modlitwa różańcowa, 

która staje się modlitwą zawie-

rzenia i modlitwą wstawienniczą, 

wyprasza wiele łask i przemienia 

rzeczywistość wokół nas. Maryjo 

Królowo Różańca świętego, 

Matko zawierzenia prowadź nas 

do Jezusa. Jezu ufamy Tobie.  

BK 

 

NIEZWYKŁY TRAKTAT  
 

 

 

CODZIENNIE 

ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC 
 



 

ODDAJMY 

MŁODZIEŻ 

MARYI 

 

 

Od 15 maja do 24 maja podej-
miemy „całodobową” nowennę 
w intencji o powrót młodzieży 
do Kościoła.  
Każdy może do nas dołączyć  
i wpisać się na listę dostępną na 
stoliku, z tyłu kościoła. Przez 9 
dni nowenny wystarczy po-
święcić pół godziny, by odmó-
wić dowolną modlitwę w inten-
cji młodzieży. Oddajmy polską 
młodzież Najlepszej Matce – 
Maryi. 
 

 

 

AUREOLA 
 

Pewien egoista poszedł do 

lekarza narzekając na ból 
głowy. Lekarz, zbadawszy 
go, spytał: "Czy odczuwa pan 
przykry ból w okolicach czo-
ła?" "Tak" - odpowiedział pa-
cjent. "I pulsujący ból w tyle 
głowy?" "Tak". "I przeszywa-
jący ból tu z boku?" "Tak". 
Lekarz wyjaśnił: "Pańska au-
reola jest zbyt ciasno nałożo-
na".  

 

(abp. Fulton Sheen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wyszyń-

ski w latach 

1914-1917 uczył 

się w gimnazjum 

męskim im. Pio-

tra Skargi w 

Łomży, a w la-

tach 1917-1920 uczęszczał do li-

ceum Piusa X we Włocławku. Po 

zdaniu matury wstąpił do Wyż-

szego Seminarium Duchownego 

we Włocławku. W czasie pobytu 

w Seminarium Duchownym dwa 

nabożeństwa wzajemnie się uzu-

pełniały: do Serca Pana Jezusa  

i do Matki Bożej Jasnogórskiej, 

której obraz był w bocznym ołta-

rzu. „Wszystkie święta Matki 

Bożej obchodziłem z wielkim 

podniesieniem ducha”.  
 

 
 
 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Chodzisz na Marka  
bez koszuli, 

w maju kożuchem się otulisz. 
(25.04) 

 

Na świętego Augustyna 
orka dobrze się poczyna. 

(29.04) 
 

 

 

PRYMAS TYSIĄCLECIA (2) 
 

 

 



QUIZ BIBLIJNY (CZ.2) 
NOWY TESTAMENT 

 

Litery poprzedzające popraw-

ne odpowiedzi – czytane od 

góry utworzą rozwiązanie.  
 

1  Św. Łukasz był: 

K rybakiem 

V) lekarzem 
 

2  Do grona Dwunastu Aposto-

łów nie należał: 

e) św. Paweł 

a) św. Tomasz 
   
3  Hymn o miłości znajdziemy 

w: 

t)  Apokalipsie   

r)  1 liście do Koryntian 
 

4  Autorem Dziejów Apostol-

skich jest: 

e)  św. Marek       

b)  św. Łukasz 
 

5  List do Hebrajczyków rozpo-

czynają słowa: 

n)  Na początku było Słowo   

u)  Wielokrotnie i na różne spo-

soby  
 

6  W Dziejach Apostolskich 

najwięcej miejsca poświęcono 

dokonaniom: 

m)  św. Pawła    

o)  św. Szczepana 

 

7  "Głosem wołającego na pu-

styni” Biblia nazywa: 

B) Jezusa Chrystusa 

D) Jana Chrzciciela  
 

8  Twierdzili, że nie ma zmar-

twychwstania?  

r) faryzeusze 

e) saduceusze 
 

9  Słowa „Effatha” oznaczają: 

i) otwórz się 

a) uwierz 

 

 
 

Rozwiązaniem quizu o Starym 

Testamencie z poprzedniego 

wydania NS jest hasło: LOGOS 
 

 

 

 

 

GODZINA DLA PANA JEZUSA 
 

W tym ty-

godniu Para-

fialne Brac-

two Adora-

cji zaprasza 

Parafian do wsparcia w adoracyj-

nym trwaniu przed Panem Jezu-

sem w następujących dniach i go-

dzinach; 

 
 

 

wtorek i piątek: 17 – 18 

czwartek: 16 – 18 
 

 

 



 

NASZA 

NAJNOWSZA HISTORIA 
 

MAJ 
 

2015 - Ks. Andrzej Żarkowski – 

nasz rodak odprawił prymicyjną 

Mszę świętą. Uroczystości towa-

rzyszył parafialny zespół muzycz-

ny „HAŁABAŁA” pod kierun-

kiem p. Jacka Kawy.  
 

2018 – Nasz Proboszcz ks. Mie-

czysław Kucel obchodził Jubile-

usz 25 lecia kapłaństwa. W czasie 

uroczystej Sumy Jubilatowi ży-

czenia złożyli delegaci wszystkich 

wspólnot parafialnych. 
 

2019 -  W naszej parafii odbyły 

się Misje Święte pod hasłem  

„W poszukiwaniu szczęścia”. Na-

uki misyjne głosili michaliccy mi-

sjonarze; ks. Piotr Prusakiewicz  

i ks. Rafał Szwajca.  
 

* W rocznicę urodzin św. Jana 

Pawła w sali teatralnej odbył się 

„Koncert pod skrzydłami”. Usły-

szeliśmy utwory Bacha, Mozarta, 

Haendla, Chopina i in. w wykona-

niu; Moniki Kucy, Janusza Turka, 

Joanny Herdzik, Moniki Koło-

dziej, Anny Turek i aktorów teatru 

„4 Scena”. 
 

2020 - W naszym kościele została 

zainstalowana figura św. Rity.  

 

DOBRA WIADOMOŚĆ 
 

Kard. Kazimierz Nycz Arcybi-
skup Metropolita Warszawski 
poinformował, że Ojciec Święty 
Franciszek zadecydował, iż 
uroczystość beatyfikacji 
kard. Stefana Wyszyńskie-
go odbędzie się 12 września 
2021 roku w Warszawie, o go-
dzinie 12.00. Podczas wrze-
śniowej uroczystości, papieża 
Franciszka będzie reprezento-
wał kard. Marcello Semeraro, 
prefekt Kongregacji do Spraw 
Kanonizacyjnych, który dokona 
promulgacji dekretu beatyfika-
cyjnego.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

W NASTĘPNYM TYGODNIU 
 

PIERWSZA  
SOBOTA MIESIĄCA 

(1 MAJA) 
– GODZ. 16.15  
MĘSKI RÓŻANIEC 

 

 
 

 

 

 

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 


