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(do użytku wewnętrznego)

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus
im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak
wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co
wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata».

W IMIĘ OJCA, SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO
„Trójca Święta jest jednością”. Wyznajemy jednego Boga w trzech
osobach. Mówimy o „Trójcy współistotnej”. Bóg jest Miłością sam
w sobie, istotą Boga jest Miłość. Bóg to są Trzy Osoby, które absolutnie, bezgranicznie się kochają. Ta miłość między Nimi tworzy ogromną, doskonałą Jedność. My zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i Boże
podobieństwo – jesteśmy stworzeni do miłości!

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafinie
Kochane dzieci i rodzice dzieci
pierwszokomunijnych
Od wielu miesięcy trwały przygotowania do uroczystości I Komunii św. dzieci z naszej parafii.
Zdecydowanie więcej jednak
przygotowań jest w rodzinie
i podczas szkolnej katechezy.
Wokół nas trwa pandemia,
a w związku z tym ograniczenia
i limity osób, które mogą wejść
do budynku kościoła i wziąć
udział w samej uroczystości. Nie
ma jednak żadnych ograniczeń,
aby wejść całym sercem i życiem
codziennym do Kościoła jako
wspólnoty ludzi ochrzczonych
i wierzących. Nie ma żadnych
ograniczeń w codziennym praktykowaniu wiary i korzystania
z sakramentów.
Dar I Komunii św. poprzedzony
jest solidną katechezą, przykładem wiary rodziców i bliskich
z rodziny, modlitwą, wyznawaniem Chrystusa w codziennym
życiu i sakramentem spowiedzi
św. Dar przyjęcia Komunii św. –
sakramentu w którym obecny jest
żywy Chrystus jest naszym
współuczestnictwem w historii
zbawienia. Jezus Chrystus przychodzi do nas żywy i prawdziwy,

aby nas zbawić, aby dać nam życie wieczne.
Cała zewnętrzna otoczka, która
towarzyszy temu wielkiemu wydarzeniu zbawczemu (obiad, spotkania rodzinne, prezenty, stres)
niech nie przysłani nam samego
Chrystusa,
Jego śmierci na
Krzyżu
i Zmartwychwstania,
którego dokonał dla naszego
zbawienia i szczęścia wiecznego.
Radość z I Komunii św. i stres
z powodu wszelkich zewnętrznych i organizacyjnych okoliczności niech prowadzi nas wszystkich: dzieci, rodziców, rodzeństwo, dziadków, rodzinę i parafian w ramiona kochającego
Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i do Jego Ojca w Duchu Świętym.
Niech Pan Jezus nam wszystkim
błogosławi.

Wasz Proboszcz

TRÓJCA ŚWIĘTA

Dzisiejsza niedziela podkreśla iż
Bóg nie jest samotnikiem. Bóg
jest wspólnotą czyli Trójcą.
W swej ewangelii św. Jan Stwórcę nazywa Bogiem miłości. Naturą i Istotą Boga jest miłość i to
miłość zawrotna, bezinteresowna
oraz bez granic. Jest to także miłość niewyczerpana ponieważ nie
istnieje tam gdzie ktoś jest wpatrzony tylko w samego siebie.
Miłość wymaga obecności drugiej osoby. Z Boskiej Natury wypływa odrębność Osób Boskich
które się kochają. Dlatego to Bóg
- Ojciec w otchłaniach swojego
niezgłębionego Bóstwa rodzi
Osobę - Syna. Dlatego to więź
miłości, która ich łączy, jest też
Osobą - Duchem Świętym. Boża
Opatrzność poprzez Jezusa Dobrego Pasterza daje nam wzór
miłości wzajemnej. Ukazują to
dwa fragmenty ksiąg natchnionych - Mt 25,40 a także 1Kor
13,1ns. U św. Mateusza znajdujemy takie słowa - ''Wszystko co
uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście
uczynili''. Apostoł narodów zawarł w swym liście wyjątkowo
znany ''Hymn o miłości''. A ponieważ miłości potrzebujemy na
co dzień - oto parę jej przykła-

dów. ''Pewien młody człowiek
przez cały wieczór przekonywał
dziewczynę, że bardzo ją kocha,
że nie może bez niej żyć i że pójdzie za nią na koniec świata. Jednak wychodząc, stwierdził - Zobaczymy się jutro jeżeli nie będzie padać. Jakże często mówimy
że kochamy Boga, a jednak nasze
czyny temu zaprzeczają. Chrystus da swoją koronę życia tylko
tym, którzy kochają Go czynami,
czyli naprawdę''. A oto wypowiedź jednego z ankietowanych ''Przez 11 minut stania w kolejce
przed sklepem dowiedziałem się
więcej ciekawostek i sensacji, niż
przez sześć lat studiów uniwersyteckich. Prawie eksperymentalnie
można była zaobserwować, jak
obmowa i plotka przeradzają się
w rzeczy zmyślone, proste
oszczerstwa''.
(+ ks. Krzysztof Surma)

Niech Cię chwalę
Boga mego,
W Trójcy Świętej
jedynego;
Chwała Twoja,
wieczny Panie,
Niech w mym sercu
nie ustanie.

NA PIERWSZYM MIEJSCU
– PACIERZ
Idea wychowawcza ks. Markiewicza była nowoczesna i jednocześnie bardzo tradycyjna. Jej nowoczesność polegała m.in. na
zakazie – powszechnie w tych
czasach stosowanych kar cielesnych, a także zakazie karania
uczniów dodatkową pracą.
Najwyższą karą była publiczna
nagana. Tradycyjność przejawiała się m.in. w przywiązywaniu wielkiej wagi do wartości katolickich i do modlitwy.
„I praca potrzebna, ale na
pierwszym miejscu pacierz –
mówił ks. Markiewicz swoim
wychowankom – Na nic przytuliska i zakłady jak nie ma
głoszenia Słowa Bożego”.

Bogu Ojcu
i Synowi
I równemu
Im DuchowiTrzem Osobom
niechaj będzie
Jednakowa
chwała wszędzie.

TRES FACIUNT COLLEGIUM

Zastanawiałam, jak to jest, że
Bóg przysłał nam Syna i w ogóle
dlaczego stworzył nas, ludzi. Już
wiem, radość, jeśli nie podzielimy jej z nikim, przepadnie. Dopiero ta rozdawana przez nas wokół może dać szczęście, i taką po
prostu
ludzką
satysfakcję.
A Trójca? Trzy Osoby to już
wspólnota, bo jak stwierdza znana maksyma łacińska "tres faciunt collegium", czyli troje tworzy grupę. Musi być wspólnota,
jeśli osoby się kochają. I to przynagla, aby tych kochających było
coraz więcej. W tym jest prawdziwe szczęście. Każdy, chociaż
zupełnie inny, wnosi we wspólnotę coś nowego, a jeśli jest to
przejaw miłości, to czego jeszcze
potrzeba? Nam ludziom, niedoskonałym bytom, potrzeba tylko
prowadzenia Ducha Świętego
i przytulenia przez naszą niebiańską Mamę.
(Małgorzata Ciosmak)

INTENCJA ZA MIASTO
STALOWA WOLA
CZERWIEC:

Za mężczyzn, ojców, mężów
i synów.

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU

W TEJ HOSTII
JEST BÓG ŻYWY

Tylko ten może
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,

brać udział w Eucharystii, kto wierzy i żyje tak, jak
nauczał Chrystus.
Albowiem
nie
przyjmujemy tego pokarmu jak
zwykły chleb albo zwykły napój. Jak Jezus Chrystus stał się
człowiekiem i przybrał ciało
i krew dla naszego zbawienia,
tak pokarm, który stał się Eucharystią przez modlitwę zawierającą Jego własne słowa,
dzięki przemianie odżywia nasze ciało i krew naszą. Ów pokarm jest właśnie Ciałem
i Krwią wcielonego Jezusa.
(św. Justyn)

męczennicy
św. Klotylda

POST SCRIPTUM

4 CZERWCA

Właśnie w styczniu skończyłam

św. Franciszek
Caracciolo,

80 lat – pisałam do rówieśniczki
tak: W dniu Twojego święta życzę, byś w wirze życia znalazła
czas na wspomnienia. Słyszysz?
To bije dzwon starego kościółka
św. Floriana – kościoła naszego
dzieciństwa i młodości… Niech
wraz z nim głos mego wieko-

prezbiter

5 CZERWCA
św. Bonifacy,
biskup i męczennik

wego serca dotrze do Ciebie
z życzeniami.
… Idziemy przez kościół. Treny
naszych bieluchnych sukienek
suną po posadce – cisza – tylko
pławski piasek zgrzyta pod naszymi sandałkami. - Serca biją
głośno. - Lilie pachną! Śpiewamy – Pan Jezus już się zbliża…
Życzę, by zawsze był przy nas
i błogosławił do końca – a starość stanie się znośniejsza.
(Barbara Dymek)
PRYMAS TYSIĄCLECIA (7)
)))

1939 - poszukiwany przez Gestapo, na polecenie biskupa Michała
Kozala, opuścił Włocławek.
1940 – 1941 - pełnił opiekę duchową nad grupą niewidomych
dzieci przesiedlonych z Lasek.
Sierpień – październik 1944 - był
kapelanem szpitala powstańczego
w Laskach, a także kapelanem AK
okręgu wojskowego Żoliborz,
znany pod pseudonimem „Radwan
III”. „W okresie powstania miałem dużo kontaktu z cierpieniem,
niedolą i męką ludzką. Miesiące
pracy w szpitalu powstańczym
bardzo wiele mnie nauczyły. To
więcej niż uniwersytet. Szacunku
dla człowieka nabywa się nie wtedy, gdy widzi się go w pozycji
bohaterskiej, ale gdy widzi się
człowieka w udręce”.

PRZYCZYNO NASZEJ RADOŚCI
)))

Maryjo Matko Łaski Bożej,
Matko Jezusa i Matko Kościoła
jesteś przyczyną naszej radości.
Maryjo prowadzisz do Jezusa
który jest źródłem prawdziwej
radości i szczęścia. Maryjo prowadzisz do życia w zjednoczeniu
z Bogiem który jest źródłem radości i szczęścia. Maryjo, w każdej majowej Litanii Loretańskiej
powtarzamy że jesteś przyczyną
naszej radości, codziennej zwykłej radości. W każdym codziennym Zdrowaś Maryjo powtarzamy – Raduj się Maryjo – bo tak
właśnie pozdrowił Cię Archanioł
Gabriel w czasie Zwiastowania
w Nazarecie. Maryjo przyczyno
naszej radości Tobie oddajemy
i zawierzamy wszystkie wydarzenia i sytuacje, które odbierają
i niszczą naszą codzienną radość
i szczęście. Maryjo jesteś Matką
Bolesną i Matką Pocieszenia leczysz zranienia i pocieszasz
Twoje cierpiące dzieci. Maryjo
przyczyno naszej radości przez
Twoje Niepokalane Serce zawierzamy Jezusowi całe życie. Całą
codzienną radość i smutek, codzienne szczęście i cierpienie.
Maryjo przyczyno naszej radości
prowadź do Jezusa.
BK

NASZA

NABOŻEŃSTWO

NAJNOWSZA HISTORIA

CZERWCOWE

CZERWIEC

2014 - 1 czerwca, o godz.

12.00 swoja Mszę św.
prymicyjną odprawił nasz
rodak – ks. Mateusz Szerszeń CSMA.

2015

-

Mszy Świętej
w Boże Ciało przewodniczył Jubilat ks. Stanisław
Stanowicki, w 50-lecie kapłaństwa. Przed wielu laty
pracował w naszej parafii
oraz przy budowie kościoła.

2018 – Zamontowano reflektory przy ołtarzu Matki
Bożej Nieustającej Pomocy,
bł. ks. Markiewicza i św.
Michała Archanioła oraz
przy tabernakulum.
Na wieży kościoła zainstalowano siatki przeciw ptakom i owadom.

2020 – Mszę prymicyjną
odprawił nasz parafianin
ks. Dawid Bartochowski
z zakonu pijarów.

Czerwiec
jest miesiącem
poświęconym
Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa. W czerwcu miało
miejsce objawienie św. Małgorzacie
Marii
Alacogue,
w czerwcu przypada Uroczystość Serca Jezusowego. W nabożeństwach czerwcowych wyrażamy nasze dziękczynienie za
wielką miłość, którą Pan Jezus
nas obdarza, oraz wynagradzamy Jezusowi wszystkie krzywdy
jakich doznaje z naszej strony,
gdy odrzucamy Jego miłość.
W naszym kościele nabożeństwo czerwcowe odprawiane jest
o 17.30.

INTENCJA PAPIESKA
CZERWIEC:

W intencji ludzi młodych, którzy
przygotowują się do małżeństwa
przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości,
z wielkodusznością, wiernością
i cierpliwością.

DZIECI SĄ MĄDRE
Wielu rodziców wyznaje zasadę,
że każde pragnienie dziecka musi
zostać zaspokojone. Mówią, że
w ten sposób zapewnią sobie miłość swoich dzieci. Dzieci kochają ich za to, co dostają, a nie za
to, jacy są. Gdy dziecko dorośnie,
podziw okazywany rodzicom,
będzie zależał jedynie od szlachetności ich charakteru, od ich
pobożności i wzajemnej miłości,
a nie od tego, że kupowali mu
drogie zabawki przygotowując je
do tego, by używało świata niczym zabawki. Rodzice, którzy
żyją w Panu, nigdy nie mają problemu z posłuszeństwem. Dzieci
są mądrzejsze niż sądzimy.
(Sługa Boży Abp
Fulton J. Sheen)

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.

NIE WSZYSTKO
JEST NA SPRZEDAŻ

Niedawno

na
jednym z ogólnopolskich portali pojawiło się
takie ogłoszenie:
„Komplet
pierwszokomunijny
(sukienka,
świeca, różaniec i książeczka),
mało używane, tanio sprzedam”.
Coraz mniej nas zadziwia w tym
przedziwnym świecie. Tylko
kwestią czasu jest publikacja
ogłoszenia o treści: „Czyste i mało używane sumienie, bezpłatnie
odstąpię”.
(p-Q)
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

