
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

UROCZYSTOŚC WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO                 23 (285) 29 MAJA 2022R. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

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». 
 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
 

Wniebowstąpienie nazywamy „pańskim” dlatego, że Jezus Chrystus, jako 

Pan Zmartwychwstały, wstępuje do nieba, zarazem wracając do Ojca. Wy-

znajemy naszą wiarę w wejście Jezusa do chwały nieba i w istnienie nieba 

dla grzesznej ludzkości. Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pań-

skiego, podobnie jak tajemnica Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 

ukazuje nam, że uczestnictwo w życiu Bożym jest dostępne dla każdego 

człowieka. W życiu wiecznym zamieszkamy nie tylko duszą, ale i ciałem. 

Właśnie tę nadzieję świętujemy dzisiaj wraz z całym Kościołem.  

 



 

 

Drodzy Parafianie.  

Kochani Bracia i Siostry.  
 

Jakim językiem ma przemawiać ka-

płan na homilii czy kazaniu? Jakich 

słów używać, aby przekazać 

prawdy wiary podczas katechezy? 

Czy słowa zaczerpnięte z Ewange-

lii, Listów Apostolskich czy też ze 

Starego Testamentu przystają jesz-

cze do dzisiejszego świata i dzisiej-

szej rzeczywistości nas otaczającej? 
 

W naszej Parafii przeżywamy okres 

I Komunii św. – to wydarzenie gro-

madzi dzieci, rodziców i dziadków 

na wspólnej uroczystości i spotka-

niach rodzinnych – co jest tematem 

naszych rozmów? Jakiego języka 

używamy? Jakie treści ukryte pod 

słowami ukazują nasze serca i wnę-

trza duszy? Polityka, wojna, plotki, 

ocena sytuacji gospodarczej, po-

glądy społeczne, narzekanie, obma-

wianie, wyniki sportowe, ukochana 

drużyna, zdrowie i pogoda, moda  

i trendy… 
 

Wydaje się, że w odpowiedzi na py-

tanie o treść naszych rozmów mo-

żemy powiedzieć, że: kulturę soli-

darności i wspólnoty chrześcijań-

skiej oraz narodowej zastąpiła kul-

tura gniewu i złości.  Widać ją nie 

tylko na ulicach i w mediach spo-

łecznościowych, ale także w książ-

kach, teatrze, grach komputero-

wych. w języku, który jest 

tworzywem kultury i w estetyce. 

Przeżywając natomiast WNIEBO-

WSTĄPIENIE PAŃSKIE nasze 

serce tęskni za niebem, za spotka-

niem z Bogiem Ojcem, Jego Synem 

i Duchem Świętym. Kultura chrze-

ścijańska zatem prowadzi do 

WSPÓLNOTY. Język homilii, ka-

zania ale także język rozmów  

w domu, rodzinie, pracy czy miej-

scu odpoczynku ma być językiem 

MIŁOŚCI. Ale kultura gniewu i nie-

nawiści niestety jest wszechobecna 

pośród nas. Kipią od niej media, 

zwłaszcza społecznościowe, całej 

globalnej wioski. Z niepokojem mu-

szę tu zacytować zdanie:  „Bieżące 

narracje wiadomości zaczęliśmy 

przeobrażać w coś na kształt kon-

traktu, w którym chodziło już nie 

tylko o to, żeby was rozjuszyć, ale 

żebyście wciąż byli wściekli i pobu-

dzeni do destrukcyjnego gniewu” 

(Matta Taibbi z książki „Nienawiść 

sp. z o. o.”) Jezus wstępuje do nieba 

i pozostawia nam język miłości 

umocniony SAKRAMENTAMI. 

Pozostawia nam przykazane, nie-

malże nakaz, który prowadzi nas do 

wspólnoty z Bogiem w Trójcy Jedy-

nym i bliźnim: Będziesz miłował 

Pana Boga twego z całego serca 

swego, z całej duszy swojej i ze 

wszystkich myśli swoich, a bliź-

niego swego, jak siebie samego. 
 

Niech nasze codzienne życie będzie 

przepełnione językiem EWANGE-

LII i ludzkiej życzliwośći. 

Wasz Proboszcz 
 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



NAWIEDZENIE  

NAJŚWIĘTSZEJ  

MARYI PANNY 
 

31 maja na zakoń-

czenie maryjnego 

miesiąca Kościół 

obchodzi święto 

Nawiedzenia Naj-

świętszej Maryi 

Panny w domu Jej 

krewnej Elżbiety. 

Święta Elżbieta 

daje najwspanialsze świadectwo  

o Maryi i Jej wierze, mówiąc: 

„Błogosławiona jesteś, któraś 

uwierzyła, że spełnią się słowa po-

wiedziane Ci od Pana”. Święty Jan 

Paweł II, wielki czciciel Maryi, 

stwierdził, że „słowa te słusznie 

odnoszą się do »fiat« Maryi – 

Dziewicy, która z pełną gotowo-

ścią otworzyła drzwi Zbawicielowi 

świata. Wielkie i heroiczne było 

posłuszeństwo Jej wiary. Właśnie 

przez tę wiarę Maryja doskonale 

zjednoczyła się z Chrystusem”. 
 

 

Jezus, Maryja, Józef 
 

– Jezus, Maryja, Józef – to naj-

prostsza modlitwa. Modlitwa  

wielu pokoleń w codziennej pracy 

i zwykłych zajęciach. Modlitwa  

w czasie choroby i cierpienia,   

w smutku i radości. – Jezus, Ma-

ryja, Józef – wzywanie Świętych 

Imion w codziennej duchowej 

walce. – Jezus, Maryja, Józef – 

wzywanie Świętych Imion przez 

wiele pokoleń rycerzy i żołnierzy 

walczących w obronie Ojczyzny. 

Przez pokolenia Polacy wzywają 

imion Jezusa, Maryi i Józefa aby 

walczyć razem i nie uderzać po-

myłkowo w swoich w zgiełku i za-

męcie bitwy. – Jezus, Maryja, Jó-

zef – to moja i twoja prosta, co-

dzienna i zwykła modlitwa.  

BK 
 

 

 

 

SŁOWO 

KS. MARKIEWICZA 
 

Jak stać się na wieki szczęśliwym  

i to w jak najwyższym stopniu? 

Odwieczna prawda, Jezus Chry-

stus, nasz Zbawiciel, dokładnie po-

daje sposób osiągnięcia szczęśli-

wości wiecznej, gdy naucza: „Jeśli 

kto chce iść za Mną, niech się za-

prze samego siebie, niech co dnia 

bierze krzyż swój i niech Mnie na-

śladuje”. To znaczy: niech po-

wściągnie miłość własną i skłonno-

ści swojej grzesznej natury, i gwałt 

sobie zadając, niech czyni wolę 

Bożą w każdej chwili, w myślach, 

pragnieniach, słowach i uczyn-

kach, chociażby to sprawiało mu 

cierpienie i boleści jak największe.  

 

 

POLSKA DROGA DUCHOWOŚCI 

) 
 

 



SAKRAMENT 

BIERZMOWANIA 
 

 

 

 

 

 

 

1 czerwca 2022 roku w naszej pa-

rafii odbędzie się uroczystość, 

podczas której bp Edward Fran-

kowski udzieli sakramentu 

Bierzmowania. To sakrament, 

który ma świadczyć o świadomej 

postawie człowieka wierzącego.  

Jest to wejście w dorosłość reli-

gijną, moment, w którym nasto-

latek staje się dorosłym wierzą-

cym.  

Zaczyna spoczywać na nim od-

powiedzialność za swoje życie 

religijne, pogłębianie i rozwój  

w wierze.  

Jak wspominam własne bierzmo-

wanie, jakiego świętego patrona 

wtedy obrałem? Czy pamiętam 

biskupa – szafarza tego sakra-

mentu?  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jakiego ro-

dzaju władzę 

posiada pa-

pież? 

Z ustanowie-

nia Bożego 

papież spra-

wuje dla do-

bra dusz wła-

dzę najwyż-

szą, pełną, bezpośrednią i po-

wszechną.   

Od początku zaistnienia Kościoła 

wspólnoty chrześcijańskie przy-

znawały pierwszeństwo wspól-

nocie rzymskiej. Świadectwa tej 

szczególnej pozycji jej biskupa 

pochodzą już z około 300 roku. 

Chrystus jest głową Kościoła  

i prowadzi go przez dzieje. Pa-

pież sprawuje urząd Piotra, kie-

ruje Kościołem, gwarantuje jego 

jedność i posiada gwarancję nie-

omylności. Oczywiście, dotyczy 

ona tylko spraw wiary i moralno-

ści, a nie kwestii naukowych czy 

politycznych. Nieomylność ta 

jest też związana ze słowem Bo-

żym, nie jest ponad nim. Owa 

nieomylność jest ostateczną gwa-

rancją prawdziwości nauki 

wiary. Papież korzysta z przywi-

leju nieomylności wówczas, 

kiedy przemawia ex cathedra, 

 

 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

czerwiec: 

Za mężczyzn, 

ojców, mężów i synów 

 
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (37) 

) 
 

 

 



czyli gdy jako pasterz  

i nauczyciel całego Ludu Bo-

żego, określa naukę wiary i oby-

czajów, którą ma przyjąć cały 

Kościół. 

Św. Cyprian w swoim Liście pi-

sze: Bóg jest jeden i Chrystus je-

den i jeden Kościół i stolica jedna 

na Piotrze głosem Pańskim po-

stawiona. Natomiast w konstytu-

cji apostolskiej Dei Filius Soboru 

Watykańskiego Pierwszego czy-

tamy: Wiarą Boską i katolicką 

należy wierzyć w to wszystko, co 

jest zawarte w słowie Bożym pi-

sanym lub podanym i co Kościół 

jako od Boga objawione do wie-

rzenia podaje bądź uroczystym 

wyrokiem, bądź też w zwyczaj-

nym i powszechnym nauczaniu.  

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

30 MAJA 
św. Zdzisława Czeska 
św. Jan Sarkander,  
prezbiter i męczennik 
św. Joanna d'Arc,  

dziewica 
 

31 MAJA 
Nawiedzenie Najświętszej 

Maryi Panny 
bł. Kamila  

Baptysta Verano,  
dziewica i zakonnica 

 

1 CZERWCA 
św. Justyn,  
męczennik 

 

2 CZERWCA 
św. Marcelin i Piotr,  

męczennicy 
bł. Sadok i Towarzysze, 

męczennicy 
 

3 CZERWCA 
św. Karol Lwanga  
i Towarzysze,  
męczennicy 

św. Klotylda 
 

4 CZERWCA 
św. Franciszek  
Caracciolo,  
Prezbiter 

 
 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 
 

 

W KATOLICKIM 
KALENDARZU 

 

 

Święty Eugenii 
pogodę odmieni. 

(2.06) 
 

Na Zielone Świątki 
robimy porządki. 

(5.06) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ KOŚCIÓŁ 
 

Przed 35 rocz-

nicą poświęce-

nia naszego ko-

ścioła przypo-

minamy jego hi-

storię i ważne 

wydarzenia. 
 

2. Drzwi i przedsionek 
 

Zanim przekroczymy próg naszej 

świątyni, napotykamy główne 

drzwi. Warto się zatrzymać, by 

się im przyjrzeć, bo zdobią je ka-

setony z trybowanej blachy wy-

pełnione scenami z życia Jezusa. 

Po wejściu do kościoła, w przed-

sionku po lewej stronie dostrze-

żemy tablicę pamiątkową bu-

dowy i konsekracji świątyni. 

Nieco niżej, w specjalnej prze-

szklonej wnęce umieszczono ka-

mień węgielny pochodzący  

z Watykanu.  
 

3. Cztery dzwony 
 

Słyszymy je codziennie, gdy 

dzwonią na Mszę, na Anioł Pań-

ski, albo podczas pogrzebów.  

Największy, ważący 970 kilogra-

mów nosi imię Trójcy Przenaj-

świętszej.  

Drugi nosi imię świętego Mi-

chała Archanioła i waży 450 ki-

logramów.  

Trzeci  - ważący 260 kilogramów 

nosi imię Matki Bożej Królowej 

Polski.  

Czwarty, najmniejszy, o wadze 

60 kilogramów, nosi imię bł. 

księdza Bronisława Markiewi-

cza.  

W roku 2019 przeprowadzono 

generalny remont wszystkich 

dzwonów.  

Zmieniono jarzma, serca, na-

pędy, zamontowano dodatkową 

konstrukcję posadowioną na wi-

broizolatorach.  
 

 
 

 

 

 

 

WARTO WIEDZIEĆ 
 
 

23 lata temu – 30 maja 1999 roku 

Ordynariusz Sandomierski ks. bp 

Wacław Świerzawski dokonał 

konsekracji naszego kościoła. 

 
 

 

 

 

 

INTENCJE PAPIESKIE 
 

czerwiec: 

Za rodziny chrześcijańskich na 

całym świecie, aby dzięki kon-

kretnym gestom przeżywały bez-

interesowność miłości oraz świę-

tość w codziennym życiu.  

 
 



W TYM  

TYGODNIU PIERWSZY: 
 

CZWARTEK 
17.00 – Różaniec o powołania 

kapłańskie i za powołanych. 

18.00 – Msza św. w intencji o po-

wołania kapłańskie i zakonne 

oraz do Liturgicznej Służby Ołta-

rza 
 

PIĄTEK 
16.00 spowiedź dla dzieci 

16.30 Msza św. 

17.00 spowiedź dla młodzieży  

i dorosłych 

18.00 Msza św. 

Całonocna adoracja Najświęt-

szego Sakramentu. 
 

SOBOTA 
16.15 – Męski Różaniec 

 

NIEDZIELA 
17.00 – Nieszpory i zmiana ta-

jemnic różańcowych 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYWY RÓŻANIEC 
 

Parafialna 

wspólnota Ży-

wego Różańca 

z-a-p-r-a-s-z-a 

wszystkich, bez 

względu na wiek, do włączenia 

się w modlitwę różańcową. 

"Żywy Różaniec" jest zorganizo-

waną wspólnotą osób, które mo-

dlą się codziennie na różańcu. 

Każda "Żywa Róża" składa się  

z 20 osób, a każda z nich odma-

wia codziennie przynajmniej 

jedną tajemnicę różańca, która 

zostaje powierzona do rozważa-

nia i odmawiania raz w miesiącu, 

przy "zmianie tajemnic". Przyna-

leżność do Żywego Różańca daje 

poczucie wspólnoty, daje możli-

wość aktywnego włączenia się w 

życie Kościoła i przyczynia się 

do rozwoju życia duchowego. 

Zainteresowanych naszym za-

proszeniem prosimy o kontakt  

z Opiekunem, którym jest nasz 

Proboszcz ks. Mieczysław Ku-

cel.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryja będzie nam pomagać, 
jeśli będziemy Ją wzywać.  
Nie ma na świecie ani jednej 
nieszczęśliwej duszy czy grze-
sznika, który by wezwał Maryję 
i pozostał bez miłosierdzia.  
Każdy, kto Ją wzywa, otrzyma 
uzdrowienie ran swojej duszy.  

 

Abp Fulton Sheen 
 

 

 

 
 

 

 

Przypominamy o obowiązku spo-

wiedzi i komunii św. wielkanoc-

nej – możemy to uczynić do Nie-

dzieli Trójcy Świętej  

(12.06.) 

 
 



WAKACJE DLA SCHOLI, 

MINISTRANTÓW 

I LEKTORÓW 
 

W dniach 26 czerwca do 3 lipca 

2022 w Miejscu Piastowym  od-

będzie się spotkanie formacyjno-

integracyjne scholi, ministrantów 

i lektorów. W programie: co-

dzienna Msza św., warsztaty li-

turgiczne, zawody sportowe, 

wycieczka w Bieszczady, aqua-

park, 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 ks. Andrzeja Żarkowskiego: 

zarkowski.andrzej@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODŹWIERNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Powiedz tylko słowo, a będzie 

uzdrowiona dusza moja”. 

Tak wiele słów wypowiadamy 

codziennie. Czasem jedno słowo, 

na oścież otwiera w kimś, to co 

od dawna było zamknięte,  a cza-

sem szczelnie zamyka to, co do-

tąd było otwarte. 

Mimo woli stajemy się „odźwier-

nymi”, którzy jednym słowem 

mogą tak wiele drzwi otworzyć,  

a tak wiele zatrzasnąć. Ważmy 

słowa, bo bycie „odźwiernym”,  

to ogromna odpowiedzialność. 
 

 (p-Q) 
 

 

 

 

 

NABOŻEŃSTWO 

CZERWCOWE 
 

 

 

 

Od najbliższej środy rozpo-
czynamy nabożeństwa czerw-
cowe do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.  
Zapraszamy Parafian do 
wspólnej modlitwy codzien-
nie o godz. 17.30.  
 
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  


