
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                          20 (282) 8 MAJA 2022R. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jezus daje swoim owcom życie wieczne 
 

Jezus powiedział: 
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną,  
a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie 
ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od 
wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Oj-
ciec jedno jesteśmy». 
 

 

 

PASTERZ I OWCE 
 

Ewangelia dzisiejsza jest krótka, ale treściwa.  

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je”.   

Różnica między owcami Jezusa a owcami tego świata jest taka, że jedne 

słuchają Jezusa, a inne słuchają katechezy tego świata – mediów, mody, 

propagandy; nie słuchają słów Chrystusa, ale głosów obietnic, kłam-

stwa, głosu własnego egoizmu, marzeń i często za tym idą.  

Słuchanie Jezusa daje życie wieczne i gwarancję:  

„Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”.  

Żeby za kimś pójść, trzeba go widzieć albo słyszeć.  

Gdzie zobaczę Jezusa?  

W kościele?  

W drugim człowieku?  

Nie jest to łatwe, lepiej więc słuchać, aby nie zbłądzić i nie pójść inną 

drogą niż Pasterz.  
 



 

Drodzy Parafianie.  
 

Trwający od października Synod 

Biskupów został podzielony na 

trzy etapy – lokalny, kontynen-

talny i powszechny w Rzymie. 

Jego temat to: „Dla Kościoła sy-

nodalnego: komunia, uczestnic-

two i misja”. Celem jego jest: 

„umożliwienie Kościołowi lep-

szego świadczenia o Ewangelii, 

zwłaszcza wobec tych, którzy 

żyją na duchowych, społecznych, 

ekonomicznych, politycznych, 

geograficznych i egzystencjal-

nych peryferiach naszego świata”. 

Jak to się ma do naszego codzien-

nego życia? Narzekamy na brak 

młodzieży i średniego pokolenia 

w Kościele – wspólnocie ludzi 

wierzących. Tu widzimy wielką 

potrzebę zmian w Kościele, które 

to zmiany z obecnego kryzysu 

wyłoniłyby Kościół jutra – Ko-

ściół, który na dziś stracił wiele.  

Według papieża Benedyka XVI 

będzie to jednak niewielki Ko-

ściół i będzie musiał zacząć od 

nowa, mniej więcej od początku. 

Nie będzie już w stanie zajmować 

wielu budowli, które wzniósł  

w czasach pomyślności. Ponieważ 

liczba jego zwolenników maleje, 

więc straci wiele ze swoich przy-

wilejów społecznych.  

Drodzy Parafianie, musimy sobie 

autentycznie uświadomić, że 

„prawdziwy kryzys ledwo się za-

czął. Będziemy musieli liczyć się 

z tym, że nastąpią straszliwe 

wstrząsy. Niewątpliwie Kościół 

odkryje nowe formy posługi ka-

płańskiej i będzie wyświęcał do 

kapłaństwa wypróbowanych 

chrześcijan, którzy wykonują już 

jakiś zawód. Niezbędna również 

będzie posługa kapłańska w peł-

nym wymiarze czasu, jak daw-

niej”. 

Papież Senior pisał dalej:  „Za-

chodzące zmiany podczas kry-

zysu Kościoła doprowadzą do 

jego odnowy. Kiedy minie już 

proces tego odsiewania, wielka 

moc popłynie z bardziej uducho-

wionego i uproszczonego Ko-

ścioła. W totalnie zaplanowanym 

świecie ludzie będą strasznie sa-

motni. Jeśli całkowicie stracą  

z oczu Boga, odczują całą grozę 

swojej nędzy. Następnie odkryją 

małą trzódkę wyznawców jako 

coś całkowicie nowego. Odkryją 

ją jako nadzieję, która jest im 

przeznaczona, odpowiedź, której 

zawsze potajemnie szukali” –  

i my jesteśmy tą trzódką – ADO-

RACJA NAJŚWIĘTSZEGO SA-

KRAENTU, SPOWIEDŻ SA-

KRAMENTALNA, WIERNOŚĆ 

DEKALOGOWI, autentyczne ży-

cie rodzinne przepełnione 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



modlitwą i sakramentami - aż po 

odrzucenie przez świat. Wszak, 

jak mówi Benedykt XVII  

„W przyszłość (a raczej już tu  

i teraz) Kościoła, po raz kolejny, 

jak zawsze, zostanie ukształto-

wana przez świętych, to znaczy 

przez ludzi, których umysły nie 

zatrzymują się na hasłach dnia, ale 

dociekają głębiej, którzy widzą 

więcej niż widzą inni, ponieważ 

ich życie obejmuje szerszą rze-

czywistość – Bożą rzeczywistość 

pisaną EWANGELIĄ”. To święci 

– żyjący w małżeństwach, rodzi-

nach, plebaniach i zakonach będą 

fundamentem Kościoła Jezusa 

Chrystusa, Kościoła, który wierzy 

w Boga, który stał się człowie-

kiem i obiecuje nam życie po 

śmierci. 

Wasz Proboszcz 

 

 

 
 

NIEDZIELA 

DOBREGO PASTERZA 
 

Niedziela Do-

brego Pasterza 

jest Światowym 

Dniem Modlitw  

o Powołania Ka-

płańskie i Za-

konne, który rozpoczyna Ty-

dzień modlitw o powołania do 

służby w Kościele.  

Prośmy Jezusa o nowych i do-

brych pasterzy. Módlmy się też 

za nas samych, byśmy byli 

„owcami”, które im ufni i po-

słuszni „Nie zginą na wieki”.   

 

 

 

 

PIERWSZA 

KOMUNIA ŚWIĘTA 
 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza Komunia Święta jest 

wielkim wydarzeniem dla parafii 

i dla całej rodziny. Do Pierwszej 

Komunii przystępuje dziecko, 

które świadomie i w pełni będzie 

uczestniczyło w Eucharystii. Ten 

dar zmienia życie człowieka  

i jednoczy go z Bogiem. Rodzice 

i bliscy powinni towarzyszyć 

dziecku w tej niepowtarzalnej 

drodze zgłębiania tajemnicy sa-

kramentu Eucharystii. Jest rzeczą 

ważną, by rodzice, którzy są 

pierwszymi katechetami swoich 

dzieci, mieli w całej pełni świa-

domość swojej odpowiedzialno-

ści za jak najlepsze ich przygoto-

wanie do tego sakramentu. 
 

 

 



PRZESŁANIE Z FATIMY 
 

 

 

 

 

 
 

Czas zrozumieć, że największym 

złem świata jest właśnie grzech!  

Wszystko inne to tylko jego kon-

sekwencje.  

Wszystko: nędza, głód, cierpie-

nie, wojny, może przede wszyst-

kim śmierć – to owoce grzechu.  

Pewnie będzie też nim wyzna-

czony nam przez Pana czas 

oczyszczenia, epoka kary Bożej,  

chwila poruszenia z posad trwa-

jących w harmonii żywiołów.  

Dziś dużo się mówi, zawsze z lę-

kiem, o wiszącym nad światem 

ramieniem Bożej sprawiedliwo-

ści.  

Ale o grzechu się nie mówi… 

Tymczasem nie tych owoców 

mamy się bać, ale ich źródła – sa-

mego grzechu, który nam wydaje 

się niewinny.  

(siostra Łucja dos Santos) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

„OKRUSZKI” 
SŁÓW  

KS. MARKIEWICZA 
 
 
 
 
 
 
 
Najświętsza Matko, użycz mi 
łaski, abym nigdy nie utracił 
Jezusa i zawsze Go kochał, 
gdyż On jest Największym 
Dobrem.  
 

* * * 
 
Przez łaskę uświęcającą stają 
się dusze nasze „oblubień-
cami” Boga na wieki.  
Jakiż to wielki zaszczyt  
i szczęście posiadać Boga  
w sobie przez łaskę! 
 

* * * 
 

Gdy kończą się ludzkie możli-
wości, zaczyna się moc Pana 
Boga.  
Nie człowiek, a Pan Bóg jest 
Panem świata. 
 

 

 
 

INTENCJA  

ZA MIASTO STALOWA WOLA 
 

maj: 

za pracowników i pracodawców 

 
 

 



 

9 MAJA 
św. Pachomiusz Starszy, 

pustelnik 
św. Katarzyna Mammolini, 

dziewica 
 

10 MAJA 
bł. Beatricze d'Este, 

mniszka 
 

11 MAJA 
św. Mamert, biskup 

 

12 MAJA 
święci męczennicy  
Nereusz i Achilles 

św. Pankracy, męczennik 
 

13 MAJA 
Najświętsza Maryja Panna 

Fatimska 
św. Serwacy, biskup 

 

14 MAJA 
św. Maciej Apostoł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Polska modlitwa serca 
 

– Jezus, Maryja, Józef – czy znana 

od pokoleń prosta polska modli-

twa może stać się dla nas polską 

modlitwa serca. Czy wzywanie 

Świętych Imion Jezusa, Maryi  

i Józefa może stać się prostą pol-

ską modlitwą serca. Modlitwą  

która łączy Modlitwę Jezusową – 

wzywanie Najświętszego Imienia 

Jezus i  Różaniec święty, w któ-

rym nieustannie wymawiamy 

Święte Imiona Jezusa i Maryi. 

Najświętsze Imię Jezus – pełnia 

Bóstwa i Człowieczeństwa Pana 

naszego Jezusa Chrystusa. Naj-

świętsze Imię Jezus – Jezus Chry-

stus prawdziwie i realnie Obecny 

w Najświętszej Eucharystii. 

Święte Imię Maryi naszej Matki  

i Królowej, w której macierzyń-

stwie objawia się ojcowska miłość 

Boga w Trójcy Jedynego. Święte 

Imię Józefa Patrona i Opiekuna 

Kościoła i życia rodzinnego.  Od-

daję i zawierzam nieustannie sie-

bie i swoje życie Jezusowi, Maryi 

i Józefowi. Oddaję i zawierzam 

nieustannie rodzinę, osoby bliskie 

i spotykane, parafię i miasto, Pol-

skę i wszystkich Polaków w Oj-

czyźnie i na świecie Jezusowi, 

Maryi i Józefowi.  

BK 
 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

ZE STARYCH  
KALENDARZY 

 
 

Maj bogaty 
sieje kwiaty. 

 

Grzmot w maju nie szkodzi, 
sad dobrze obrodzi. 

 
 

POLSKA DROGA DUCHOWOŚCI 

) 
 

 



 

Po co Jezus 

Chrystus usta-

nowił Ko-

ściół? 

Jezus Chry-

stus ustanowił 

Kościół po to, 

aby dalej peł-

nił na świecie 

Jego zadanie, 

aby mianowicie w Kościele  

i przez Kościół aż do skończenia 

świata były udzielane ludziom 

owoce Odkupienia, dokonane 

na krzyżu. 
 

Będąc Ciałem Chrystusa i konty-

nuując Jego posłannictwo,  

Kościół ma cel o charakterze wy-

bitnie chrystocentrycznym,  

a główny przymiot tego celu to 

soteryczność, czyli zbawczość.  

Tak więc Kościół za swoje dwa 

podstawowe cele, z których drugi 

jest absolutnie fundamentalny, 

uważa: 

1. Być świadkiem Jezusa Chry-

stusa historycznego oraz zmar-

twychwstałego i uwielbionego: 

... gdy Duch Święty zstąpi na was, 

otrzymacie Jego moc i będziecie 

Jego świadkami w Jerozolimie  

i w całej Judei, i w Samarii, i aż 

po krańce ziemi (Dz 1, 8). 

2. Kontynuując posłannictwo 

Chrystusa, nieść zbawienie 

światu: Dana Mi jest wszelka 

władza na niebie i na ziemi. Idź-

cie więc i nauczajcie wszystkie 

narody, udzielając im chrztu  

w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego (Mt 28, 18-19). 

Realizacja tego podstawowego 

celu w Kościele jest możliwa 

dzięki działaniu w nim Ducha 

Świętego. Nie wypełniając tego 

celu, Kościół utraciłby swoją toż-

samość. Akcentuje to mocno So-

bór Watykański II, nazywając 

Kościół powszechnym sakramen-

tem zbawienia (KK 48).  

(ks. Dariusz Kielar) 
 

 

 

 

 

 

 

NABOŻEŃSTWO  

MAJOWE 
 

Zachęcamy do uczestnictwa  

w nabożeństwach majowych 

odprawianych w naszym ko-

ściele codziennie o godz. 17.30, 

ponadto w każdy czwartek  

o godz. 20.00 zapraszamy pod 

figurę Matki Bożej na majówkę  

prowadzoną przez Parafialny 

Klub Seniora.   
 

 

 

CZYTAMY KATECHIZM (35) 

) 
 

 

 



ŻYCZENIA I MODLITWA 

 
 
 
 
 
8 maja imieniny obchodzi   

ks. Stanisław Prokuski, 
 

zastępca księdza Proboszcza,  
nasz duszpasterz, spowiednik  
i Prefekt Domu Zakonnego.  
Życzymy błogosławieństwa 
Bożego, opieki Maryi i Pa-
trona – św. Stanisława. Pamię-
tajmy w swoich modlitwach  
o Solenizancie. 
 

 

 

 

 

REKOLEKCJE 

„LAST MINUTE” 
 

 

Michalickie duszpasterstwo po-

wołań zaprasza młodych męż-

czyzn stanu wolnego  

w wieku od 19 do 35 roku życia 

na dni skupienia do Krakowa  

w dniach od 20 do 22 maja 2022 

r. Zaproszenie kierujemy do 

tych, którzy czują, że Bóg  

ich powołuje, aby byli kapłanem 

lub bratem zakonnym w Zgroma-

dzeniu Świętego Michała 

Archanioła. Zapisy na stronie 
 

www.powolania.michalici.pl 

albo pod numerem telefonu 798 

834 245, także u naszego Księdza 

Proboszcza. 

 

 

 

 

NIEDZIELA  

INWESTYCYJNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za tydzień „niedziela inwesty-

cyjna”. Składamy serdeczne Bóg 

zapłać za ofiarność i wszelką po-

moc. 

Ofiarę „on-line” możemy złożyć 

na parafialne konto: 

 

NADSAŃSKI 

BANK SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 0040 

 9092 2000 0001 

 

Wszystkim Parafianom i dobro-

czyńcom dziękujemy za składane 

ofiary na konto i na tacę na utrzy-

manie i funkcjonowanie Parafii  

i domu zakonnego.  

 

 

 



KAPITUŁA GENERALNA 

WYBRAŁA 
 

 

 

 

 

 

 

2 maja 2022 roku, uczestnicy 

XXII Kapituły Generalnej obra-

dującej w Miejscu Piastowym, 

wybrali Przełożonego General-

nego Zgromadzenia Świętego 

Michała Archanioła. Został nim 

ponownie ks. Dariusz Wilk. Jest 

to już druga kadencja O. Gene-

rała. Polecajmy w naszych mo-

dlitwach nowy Zarząd Zgroma-

dzenia Michalitów, prosząc Boga 

o pomyślny rozwój michalickiej 

rodziny zakonnej. 

 

 

 

 

MATURA 2022 
 

Od 4 do końca maja tegoroczni ma-

turzyści przystępują do egzaminu 

dojrzałości z wielu przedmiotów.  

W tym szczególnym czasie wspie-

rajmy ich ufną modlitwą. Przyjdź 

Duchu Święty, otwórz ich serca  

i umysły na czas zdawania egza-

minu dojrzałości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka  

p.w. Trójcy Przenajświętszej 
 

adres: Ofiar Katynia 57, 

 37-450 Stalowa Wola; 

www.stalowawola-michalici.pl; 

  parafia.sw@gmail.com;  

 
 

Gdy pomyślimy o wszystkim, 
co Bóg dla nas uczynił, nigdy 
nie możemy uczynić wystar-
czająco wiele.  
Słowo „dosyć” nie istnieje  
w słowniku miłości. To tak, 
jakby powiedzieć matce opie-
kującej się chorym dzieckiem, 
że spełniła swój obowiązek  
i powinna się zrelaksować.  

 

 

(Sługa Boży abp. Fulton Sheen)         

 

 
 

 
 

 

 

INTENCJE PAPIESKIE 
 

maj: 

aby ludzie młodzi, powołani do 

pełni życia, odkryli w Maryi wzór 

słuchania, głębię rozeznawania, 

odwagę wiary oraz poświęcenie 

się służbie.  

 
 


