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Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Od tej chwili już nie grzesz 
 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów  
w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, 
nauczał ich. 
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do 
Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, 
a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczy-
cielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie.  
W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co 
powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co 
Go oskarżyć. 
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy  
w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto  
z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamie-
niem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. 
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczy-
nając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i ko-
bieta stojąca na środku. 
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, 
gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, 
Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź  
i odtąd już nie grzesz». 
 

Oto Słowo Pańskie 
 



IDŹ I ODTĄD 

JUŻ NIE GRZESZ 
 

Dzisiejsza Ewangelii przypo-

mina o miłosierdziu Jezusa oka-

zanym kobiecie oskarżonej o cu-

dzołóstwo.  

Upokorzona i skazana na okrutną 

śmierć przez ukamienowanie 

otrzymała nowe życie.  

Nie lekceważąc grzechu kobiety, 

Jezus wskazał, że w jej przy-

padku jawne stało się to, czego 

inni dopuszczają się w ukryciu. 

Zamiast śmierci i potępienia ko-

bieta otrzymała dar miłosierdzia  

i przebaczenia. Usłyszała: „Idź  

i odtąd już nie grzesz”. Dzięki 

przebaczeniu miała przed sobą 

nową przyszłość. Radość tej ko-

biety staje się również naszym 

udziałem, gdy jak ona dostępu-

jemy Chrystusowego miłosier-

dzia i przebaczenia.  

 
Drodzy Bracia i Siostry, kochani 

Parafianie. 

Każdy z nas, jeżeli ukochał Boga 

Stworzyciela, ma trzy cele w ży-

ciu:  

1 – uwielbienie Pana Boga 

2 – uświęcenie własne 

3 – dobro bliźniego. 

Patrząc bardzo konkretnie na te 

cele w codziennym życiu, możemy 

powiedzieć:  chrześcijanin ma czy-

nić swoje życie, coraz bardziej na 

wzór życia Chrystusa.  

Aby iść drogą Chrystus konieczne 

trzeba wprowadzić w życie MO-

DLITWĘ, POST i JAŁMUŻNĘ. 

Spoglądaj na swojego mistrza – 

Chrystusa -  i codziennie ostrymi 

ruchami wyzbywaj się zimnego 

egoizmu i stawiania własnego JA 

na piedestale - na pierwszym miej-

scu. Nie istnieje człowiek, który 

dążyłby do chrześcijańskiego ide-

ału – życia na wzór Chrystusa,  

a zarazem wierzył, że tylko raz 

można dokonać aktów wiary, na-

dziei, miłosierdzia, roztropności, 

sprawiedliwości, męstwa oraz mi-

łości  i będzie już wszystko OK,  

a ja jestem już podobny do Chry-

stusa. Walczyć o chwałę Boga, 

uświęcenie własne i dobro bliź-

niego w moim życiu trzeba co-

dziennie i bezustannie.  

W Wielkim Poście, w czasie, kiedy 

nad nami krąży widmo wojny, (a ta 

faktycznie toczy się za granicami 

naszego kraju i w naszych sercach) 

każde zwycięstwo nad własnym 

ego jest wprowadzaniem woli Bo-

żej w życiu nas samych i w funk-

cjonowaniu tego świata. Każdy po-

wtórzony akt wiary, nadziei, miło-

ści i miłosierdzia – wykonany a nie 

deklarowany - coraz bardziej przy-

bliża Miłość Boga Ojca, której 

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



brakuje nam w życiu i w decyzjach 

życiowych – do naszej codzienno-

ści i realizuje wieczną jedność  

z naszym Panem i Zbawicielem, 

Synem Bożym Jezusem Chrystu-

sem.  

Drogi Parafianinie. Zobacz jak 

wielką wartość w naszym życiu 

może mieć modlitwa „Ojcze nasz” 

odmówiona z głęboką wiarą i prze-

konaniem, że Bóg ją słyszy i wy-

słuchuje. Twoje każde „OJCZE 

NASZ” jest siłą wspólnoty Ko-

ścioła. Twoje z wiarą wymodlone 

„OJCZE NASZ” jest kolejnym 

ziarnkiem pokoju w Twoim sercu, 

w Twoim małżeństwie, w Twojej 

rodzinie, Twojej Ojczyźnie  

i w końcu na całym świecie.  

Dziś w nasze Parafii rozpoczy-

namy rekolekcje święte – czas na-

wrócenia, czas pogłębionej MO-

DLITWY, czas świadomego, pod-

jętego na chwałę Boga, dla uświę-

cenia własnego i dobra bliźniego 

POSTU oraz JAŁMUŻNY. Zatem 

codzienna modlitwa OJCZE 

NASZ… akty pokuty i dar z siebie 

i dóbr jakie posiadam, niech będzie 

moim osobistym darem, który nie-

sie pokój serc i pokój na świecie. 

Oczywiście czasami niełatwo jest 

dostrzec postęp, jaki czynimy  

w dążeniu do chrześcijańskiego 

celu, lecz choć nie widzimy po-

stępu, nigdy nie tracimy z oczu na-

szego Pana Jezusa Chrystusa  

i razem z NIM czyńmy codziennie 

modlitwę, post i jałmużnę.  

Przyjdź na rekolekcje, skorzystaj  

z darów sakramentów i razem ze 

wszystkimi Parafianami proś o po-

kój na świecie i o nawrócenie każ-

dego z nas. Proś o pokój w naszych 

domach i rodzinach.  

Wasz Proboszcz.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REKOLEKCJE  

WIELKOPOSTNE 

 

 

 

 
 
Rekolekcje wielkopostne to 

szczególny i wyjątkowy czas 

próby, czas lekcji i nauk, kiedy 

uczymy się roztropności, mądro-

ści ducha i stajemy się lepsi. 

Warto w tym czasie zastanowić 

się nad sobą i nad swoim życiem. 

Zatrzymać się na chwilę, wyci-

szyć i zamyślić. Spotkać Boga  

i spotkać się sam na sam ze sobą. 

Trzeba nam wyjść na pustynię, bo 

tam jest cisza, spokój i milczenie. 

Wtedy można usłyszeć siebie. 

Módlmy się, aby tegoroczne na-

uki rekolekcyjne były dla nas po-

wrotem do źródeł. 

 

 
 



 

„OKRUSZKI” 
SŁÓW KS. MARKIEWICZA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy kończą się  
ludzkie możliwości, 

zaczyna się moc Pana Boga. 
Nie człowiek, a Pan Bóg  

jest Panem świata. 

 
*   *   * 

 
Jezu mój, bądź mi ciągle, 

wiecznie w myśli, 
w sercu, w oczach i mowie, 

boś Ty wszystko moje. 

 
*   *   * 

 
Najświętsza Matko,  

użycz mi łaski, 
abym nigdy nie utracił Jezusa 

i zawsze Go kochał,  
gdyż On  

jest Największym Dobrem. 
 
 

 

4 KWIETNIA 
św. Izydor z Sewilli,  

biskup i doktor Kościoła 
 

5 KWIETNIA 
św. Wincenty Ferreriusz, 

prezbiter 
św. Maria  

Krescencja Höss,  
dziewica 

św. Katarzyna Thomas 
 

6 KWIETNIA 
św. Wilhelm z Paryża, 

opat 
św. Prudencjusz, biskup 

 

7 KWIETNIA 
św. Jan Chrzciciel  

de la Salle,  
prezbiter 

 

8 KWIETNIA 
św. Dionizy,  

biskup i męczennik 
 

9 KWIETNIA 
św. Maria,  

żona Kleofasa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

kwiecień:  

za duszpasterzy  

i parafie w mieście 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dlaczego Ko-

ściół jest je-

den? 

Kościół jest je-

den, ponieważ 

ma jednego 

Pana, wyznaje 

jedną wiarę, 

zrodzony jest 

przez jeden chrzest, stanowi 

jedno Ciało, ożywione jednym 

Duchem, żyje w obliczu jednej 

nadziei, po spełnieniu której 

znikną wszelkie podziały. 

Tak, jak Piotr wybrany został 

przez Jezusa na pierwszego po-

śród Apostołów, tak Biskup 

Rzymu jest pierwszy pośród bi-

skupów. Piotr został wybrany po 

to, żeby Apostołowie stanowili 

niepodzielną jedność. Tak samo 

Biskup Rzymu jest widzialnym 

źródłem i znakiem jedności Ko-

ścioła. Gdzie jest Piotr, tam jest 

Kościół - pisał św. Ambroży. 

Dlaczego Piotr? Nie był prze-

cież najwspanialszym spośród 

Apostołów. To Jan dostąpił 

przywileju bycia "umiłowanym 

uczniem Jezusa". Mateusz, 

dawny poborca podatków, był  

z pewnością lepszym organiza-

torem. Mimo to, Jezus wskazał 

na Piotra. Ustanawiając Dwuna-

stu, utworzył "ciało" o formie 

"kolegium", czyli stałego ze-

społu. Kolegium Apostołów 

trwa nieprzerwanie w posłudze 

biskupiej. Biskupi zjednoczeni 

pod przewodnictwem widzial-

nej głowy - papieża - wyrażają 

jedność Kościoła. 

Św. Augustyn pisał: Dla was je-

stem biskupem, ale razem jeste-

śmy chrześcijanami. Pierwsze to 

zajmowany urząd, drugie - 

otrzymana łaska; (...) Jeżeli za-

tem o wiele bardziej pragnę być 

razem z wami odkupiony niż wy-

niesiony ponad was, będę starał 

się, jak nakazał Pan, być coraz 

bardziej waszym sługą.  
 

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 
 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 
 
 

Na Świętego Izydora 
dla bociana pora. 

(4.04) 
 

Jeszcze na św. Wincenty, 
mróz poszczypie w pięty. 

(5.04) 
 

 

CZYTAMY KATECHIZM (31) 
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MÓJ KRZYŻ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podążanie za Chrystusem to 

dźwiganie - własnego krzyża. 

Codziennego, pokornego i cie-

rpliwego.  

Są tacy chrześcijanie, którzy idą 

za Chrystusem bez krzyża. Wy-

bierają z nauki Chrystusa to, co 

jest wygodne, co nie wymaga 

wysiłku, poświęcenia i samoza-

parcia. Aby być uczniem Chry-

stusa, trzeba - swój - krzyż dźwi-

gać.  

To podstawowy warunek, by iść 

za Nim. Innej drogi nie ma.    
 

 

 

Wypełnianie ślubów lwowskich 

i jasnogórskich to codzienne, 

zwyczajne życie Dekalogiem  

i polskością. Codzienne życie 

zgodne z dziesięcioma  przyka-

zaniami jest życiem w wolności, 

która jest zwyczajnym pełnie-

niem dobra. Codzienne życie 

polskością jest zwykłym korzy-

staniem z języka i obyczajów, 

duchowości i kultury, wypraco-

wanej przez wiele pokoleń. 

Zgoda wielu narodów w Rze-

czypospolitej na to że w co-

dzienności życia społecznego 

Maryja jest Matką i Królową 

wszystkich ludzi w Polsce to 

spełnianie ślubów lwowskich. 

Zgoda na to, że żyjemy w spo-

łecznej codzienności przestrze-

gając dziesięciu przykazań to 

zwyczajne spełnianie ślubów ja-

snogórskich narodu polskiego. 

Święty ojciec Andrzej Bobola 

autor ślubów lwowskich i bło-

gosławiony prymas Stefan Wy-

szyński autor ślubów jasnogór-

skich to ludzie o silnych osobo-

wościach, w pełni ukazujący  

i przeżywający uczucia i emo-

cje. Tak bardzo autentyczni  

i prawdziwi w swoim życiu po-

kazują nam jak w zwykły i pro-

sty sposób żyć codziennie Deka-

logiem i polskością. Codzienne  

i zwykłe życie Dekalogiem  

i polskością jest warunkiem 

przetrwania i istnienia osób i ro-

dzin, społeczności i parafii, na-

rodu i państwa. Maryjo Matko  

i Królowo prowadź do swojego 

Syna Jezusa Chrystusa, przez 

codzienne zwykłe życie Dekalo-

giem i polskością.  

BK               

 
 

 

 

WYPEŁNIANIE ŚLUBÓW 
 

 



PLAN REKOLEKCJI 

WIELKOPOSTNYCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA 
 

Nauki rekolekcyjne  

podczas Mszy św. 

7.00, 9.00, 10.30, 12.00,  

16.00, 18.00 
 

17.00 Gorzkie Żale  

– kazanie pasyjne 

 

 

OD PONIEDZIAŁKU  

DO ŚRODY 
 

Nauki rekolekcyjne  

podczas Mszy św. 

o godz. 8.00 i 18.00. 
 

w DPS godz. 16.00 
 

w środę dzień spowiedzi św.  

i zakończenie rekolekcji. 

Spowiedź w godz. 

od 9.00 do 12.00  

i od 15.00 do 17.30 

 

XXII KAPITUŁA 

GENERALNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 21 kwietnia – 8 maja 

2022 r. w Miejscu Piastowym 

odbędzie się XXII Kapituła Ge-

neralna Zgromadzenia św. Mi-

chała Archanioła, w której we-

zmą udział kapłani i bracia  

z różnych zakątków świata, 

gdzie pracują księża michalici. 

Uczestnicy Kapituły dokonają 

oceny minionych sześciu lat 

działalności Zgromadzenia i 

wskażą kierunki dalszej posługi 

Panu Bogu, Kościołowi  

i ludziom w duchu michalic-

kiego charyzmatu oraz wybiorą 

Zarząd Generalny.  

Mottem XXII Kapituły są słowa 

„Jeśli Bóg z nami , któż prze-

ciwko nam ? ” Rz 8,31. 

W łączności ze wszystkimi mi-

chalickimi parafiami w Polsce  

i na świecie, módlmy się o po-

trzebne łaski dla ojców kapitul-

nych. 
 

 

 
 



PRZESŁANIE 

DOBREGO OJCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do lektury, wydanej 

przez „Michalineum”  książki Jo-

anny Krzywonos pt. „Przesłanie 

dobrego ojca”. 

Jest to zbiór rozważań dotyczą-

cych wiary chrześcijańskiej, 

Trójcy Świętej, Królestwa Bo-

żego, głoszenia Słowa,  

świętych i aniołów. Także kwe-

stie życia rodzinnego, kształto-

wania osobowości, małżeństwa, 

wychowania dzieci,  

relacji do pieniądza, czy ideolo-

gii gender. Autorka ukazuje bł. 

ks. Bronisława Markiewicza, 

wychowawcę i zakonodawcę, 

przywołując jego osobiste reflek-

sje, które na przestrzeni lat za-

mieszczał w swoich publika-

cjach.  

To książka dla tych, którzy szu-

kają inspirujących tekstów na 

każdy dzień. Więcej na: 

www.kjb24.pl  

DROGA KRZYŻOWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dla dzieci:  

godz. 16.30 

dla młodzieży i dorosłych  

godz. 7.30 i 17.15 
 

Nabożeństwo 8 kwietnia  

o godz. 17.15 prowadzą:  

Bractwo Adoracji 

 Najświętszego Sakramentu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJA PAPIESKIE 
 

KWIECIEŃ: 

Aby zaangażowanie pracowników 

służby zdrowia w opiekę nad oso-

bami chorymi i starszymi, szcze-

gólnie w krajach najuboższych, 

było wspierane przez rządy i lo-

kalne wspólnoty.  

 
 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

 


