
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                             19 (230) 9 MAJA 2021r. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Przykazanie miłości 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w mi-
łości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie 
trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i 
trwam w Jego miłości. 
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza 
była pełna. 
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich. 
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazu-
ję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, 
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, 
co usłyszałem od Ojca mego. 
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na 
to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał 
wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przy-
kazuję, abyście się wzajemnie miłowali». 
 

NOWE PRZYKAZANIE 
 

Nowość przykazania miłości polega na tym, że jest to miłość na Jego 
wzór, miłość do końca, bez żadnych ograniczeń i warunków wstęp-
nych. Miłość Boża to podstawa naszego głoszenia, to pierwszy punkt 
kerygmatu, że Bóg kocha nas bezgranicznie i bezwarunkowo. Umiło-
wał nas do tego stopnia, że oddał za nas swoje życie. To jest właśnie 
wzór idealnej miłości bliźniego.  
 



 

Drodzy Parafianie 
 

Święty Jan Paweł II kiedyś wyra-

ził się takimi słowami o naszych 

czasach: Przemierzając drogi 

świata na początku nowego stu-

lecia, musimy przyspieszyć kro-

ku… Dalej wskazuje nam Mszę 

święta jako: umacniającą nas 

ucztę każdego dnia przy stole eu-

charystycznego Chleba i Słowa 

życia. Następnie wskazuje na: 

moc ożywiającą daru Ducha 

Świętego, który wprowadza nas 

w wielką przygodę ewangelizacji. 

W miesiącu maju przemawiają 

do nas także słowa o Matce Bo-

żej do której zanosimy nasze 

szczególne modlitwy podczas 

majówek, nabożeństw fatimskich 

czy podczas różańca. W naszej 

parafii szczególna uroczystość 13 

maja - Zawierzenie Jezusowi 

przez ręce Maryi. Niech więc na 

naszej drodze życia towarzyszy 

nam Najświętsza Maryja Panna, 

której zawierzyłem trzecie tysiąc-

lecie – mówi święty Papież. Wie-

lokrotnie w minionych latach 

przedstawiałem Ją i przyzywałem 

jako «Gwiazdę nowej ewangeli-

zacji». I dzisiaj wskazuję na Nią 

jako promienną Jutrzenkę i nie-

zawodną Przewodniczkę na na-

szej drodze. Raz jeszcze mówię 

Jej: « Niewiasto, oto dzieci Two-

je», wtórując słowom samego 

Jezusa Chrystusa i wyrażając Jej 

synowskie przywiązanie całego 

Kościoła. 
 

Drodzy Parafinie  
 

Dziękuję za wspólną modlitwę 

do Matki Bożej. Zapraszam do 

modlitwy różańcowej w wieczór 

fatimski - 13 maja. Dziękuję tak-

że wszystkim parafianom, którzy 

zawierzają się Jezusowi przez rę-

ce Maryi i życzę Bożego błogo-

sławieństwa w tym wielkim du-

chowym dziele. Niech to bezgra-

niczne zaufanie Bogu i Jego Mat-

ce przyniesie błogosławione 

owoce.  

Wasz Proboszcz  
 

 

Jest to pewnie truizm, ale wart 

przypomnienia. Miłość polega na 

wzajemnym dawaniu, na dzieleniu 

się tym, co nasze, przede wszyst-

kim na dzieleniu się sobą. Nieste-

ty, nie jest to tak proste jak się 

wydaje. Oto pewien przykład -  

''On był kiedyś atrakcyjny, czaru-

jący, pełen pomysłów, zaskakują-

cy, przystojny.... Ona była urocza, 

piękna, sympatyczna, radosna, 

czuła i wyrozumiała. A dziś on - 

ciągle zmęczony, po pracy zainte-

resowany tylko gazetą i telewizo-

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 

 

MIŁOŚĆ WZAJEMNA 
 

 



rem. Ubrany w rozwleczony dres 

w coraz większym rozmiarze. Ona 

- pełna pretensji, zaniedbana, 

skrzywiona, skupiona na dzieciach 

lub domowych porządkach. Każdy 

dzień, każdy tydzień wygląda tak 

samo. W wazonie nie ma już 

świeżych kwiatów. Nie pamiętają, 

kiedy byli razem na koncercie,  

w kinie, na randce we dwoje. Po-

jawia się nuda, zniechęcenie i sza-

rość. Św. Ignacy Loyola w swych 

Ćwiczeniach Duchownych 

umieszcza dwie niezwykle wy-

mowne reguły. ''Miłość winna się 

zakładać więcej na czynach niż na 

słowach''- jest to pierwsza z nich. 

Druga - Miłość polega na tym 

''aby miłujący dawał i udzielał 

umiłowanemu tego co sam posia-

da, albo coś z tego, co jest w jego 

posiadaniu lub w jego mocy. 

Znów wzajemnie, żeby umiłowa-

ny udzielał tego miłującemu''. CD/ 

230, 231/. Na zakończenie kilka 

wskazówek, które pomagają po-

znać dar wzajemności. Ile upłynę-

ło czasu, odkąd poświęciłeś np. 

sobotę żeby odwiedzić kogoś bli-

skiego, chorego lub samotnego? 

Napisałeś list do kogoś, z kim 

dawno się nie widziałeś ? Modli-

łeś się za kogoś kto upadł?. Po-

święciłeś swój czas tylko dla swej 

rodziny. Wykonałeś uczynek mi-

łosierdzia wobec tych, którzy są 

niedołężni i starzy? 

 (+ ks. Krzysztof Surma)  

 

NAJWAŻNIEJSZA 

CHWILA 

W ŻYCIU 
 
 

 

 

W styczniu 1863 r. wybuchło 

powstanie narodowe. Bronisław 

był wtedy w klasie maturalnej  

i chciał iść walczyć. Jednak jeden 

z braci powstrzymał go, radząc 

mu, żeby raczej wstąpił do semi-

narium na rok próby. Bronisław 

posłuchał tej rady. W seminarium 

rozpoczął intensywne życie du-

chowe i pracę nad charakterem. 

Zanotował wówczas: „Żadnej fol-

gi i litości nad moim „ja”! Już ja-

ko bardzo młody człowiek rozmy-

ślał o śmierci. W jego zapiskach  

z tamtego czasu znajduje się m.in. 

takie zdanie: „Najważniejsza 

chwila w życiu – śmierć. Rozum-

nie więc i słusznie często myśleć  

o niej i gotować się”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
 
 

Zachęcamy do uczestnictwa  
w nabożeństwach majowych 
odprawianych w naszym koście-
le codziennie o godz. 17.30, po-
nadto w każdy czwartek o godz. 
20.00  zapraszamy pod figurę 
Matki Bożej na majówkę prowa-
dzoną przez Parafialny Klub Se-
niora.   

 



 
 

 

Polskie zawierzenie Jezusowi 

przez Maryję jest naszą duchową 

drogą na dzisiaj i na jutro.  

Codzienne zawierzenie Jezusowi 

przez Maryję jest drogą do pokoju 

w ojczyźnie i szczęścia dla 

wszystkich, którzy mieszkają  

w Polsce.     

Polskie zawierzenie Jezusowi 

przez Maryję to droga wielu poko-

leń.  

Na drodze zawierzenia jest Bogu-

rodzica z najstarszej polskiej pie-

śni maryjnej.  

Na drodze zawierzenia jest Maryja 

Uśmiechnięta z kolegiaty w Wi-

ślicy pomagająca Władysławowi 

Łokietkowi przywrócić jedność 

Królestwa Polskiego, rozdartego 

przez pokolenia rozbiciem dziel-

nicowym.   

Na drodze zawierzenia jest Maryja 

z Jasnej Góry. Maryja Matka  

z twarzą zranioną, która współczu-

je i leczy nasze zranienia i blizny.  

Na drodze zawierzenia jest Maryja 

Królowa Polski ze ślubów lwow-

skich króla Jana Kazimierza. Ma-

ryja pomagająca ocalić Rzeczpo-

spolitą, zalewaną potopem najaz-

du i okupacji.  

Na drodze zawierzenia jest Maryja 

pomagająca królowi Janowi So-

bieskiemu w zwycięstwie pod 

Wiedniem, które ocaliło Europę 

przed islamem.  

Na drodze zawierzenia jest Maryja 

Łaskawa pomagająca ocalić Pol-

skę przed najazdem bolszewickim 

w Cudzie nad Wisłą.  

Na drodze zawierzenia jest Maryja 

z Jasnogórskich Ślubów Narodu 

Polskiego.       

Maryjo Matko prowadź nas pewną 

drogą do Twojego Syna Jezusa 

Króla Miłosierdzia. Jezu ufamy 

Tobie.  

B.K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

POLSKIE ZAWIERZENIE 
 

 

 
 

 

ZE STARYCH KALENDARZY 
 

Mamert i Pankracy 
mrozem kwiat poznaczy. 

(12.05) 
 

Gdy w Zofię zboże do pasa, 
na zimę chleb i okrasa.  

(15.05) 
 

Na Izydora 
pusta komora.  

(15.05) 

 

 
 

 

 

INTENCJA ZA MIASTO  

STALOWA WOLA 
 

maj: 

Za pracowników i pracodawców 

 



 

 

10 MAJA 
św. Jan z Avilii,  

prezbiter 
bł. Beatricze d'Este, 

mniszka 
 

11 MAJA 
św. Mamert,  

biskup 
św. Ignacy z Laconi,  

zakonnik 
 

12 MAJA 
święci Nereusz  
i Achilles,  
męczennicy 

św. Pankracy,  
męczennik 

 

13 MAJA 
Najświętsza  
Maryja Panna  
Fatimska, 

św. Serwacy,  
biskup 

 

14 MAJA 
św. Maciej Apostoł 

 

15 MAJA 
św. Zofia,  

wdowa, męczennica, 
św. Izydor Oracz 

 

 

 

 

NAJŚWIĘTSZA 

MARYJA  

PANNA 

 FATIMSKA 
 

 

 

 

 

13 maja 1917 roku w Fatimie, 

trójce portugalskich dzieci uka-

zała się Matka Najświętsza. Ma-

ryja powiedziała wtedy: "Nie 

bójcie się, nic złego wam nie 

zrobię. Jestem z Nieba. Chcę 

was prosić, abyście tu przycho-

dziły co miesiąc o tej samej po-

rze. W październiku powiem 

wam, kim jestem i czego od was 

pragnę. Odmawiajcie codziennie 

różaniec, aby wyprosić pokój 

dla świata". Objawienia powta-

rzały się każdego 13 dnia mie-

siąca, aż do października. Pod-

czas ostatniego spotkania  

z dziećmi (przy obecności 70 

tys. ludzi) Maryja powiedziała: 

"Przyszłam upomnieć ludzkość, 

aby zmieniała życie i nie zasmu-

cała Boga ciężkimi grzechami. 

Niech ludzie codziennie odma-

wiają różaniec i pokutują za 

grzechy".  
 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 

ŚWIĘCI KOŚCIOŁA 
 

 

 



PO 33 DNIACH ... 
 
W najbliższy czwartek - 13 maja, 
w święto Matki Bożej Fatimskiej-  
kolejne osoby z naszej parafii 
dokonają uroczystego aktu od-
dania się Jezusowi przez ręce 
Maryi. Pierwszy taki akt w naszej 
parafii odbył się 25 marca br.  
w uroczystość Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny. Po 33 
dniach duchowych ćwiczeń i po 
spowiedzi każdy z uczestników 
wypowie uroczyście słowa:  
„Ja …. grzesznik niewierny, od-
nawiam i zatwierdzam dzisiaj 
przed obliczem Twoim śluby 
Chrztu Świętego. Wspierając 
modlitwą „niewolników Maryi” 
rozważmy potrzebę własnego 
aktu ofiarowania się Jezusowi 
przez ręce Jego Matki. Taka 
sposobność będzie 13 lipca, by 
po 33 dniach ćwiczeń - 15 sierp-
nia dokonać osobistego aktu od-
dania.  
 
 
 

 
 

ODDAJMY  
MŁODZIEŻ  

MARYI 
 

 
W sobotę - 15 maja rozpocznie-
my „całodobową” nowennę w in-
tencji: O powrót młodzieży do 
Kościoła.  

Zachęcamy do włączenia się  
w to modlitewne dzieło, aby 
wspólnie powierzyć młode poko-
lenie Panu Jezusowi przez Serce 
Maryi. Każdy może do nas dołą-
czyć i wpisać się na listę dostęp-
ną na stoliku, z tyłu kościoła. 
Oddajmy polską młodzież Naj-
lepszej Matce – Maryi. 
 

 

W latach 

1924-1925 ks. 

Stefan Wy-

szyński  pełnił 

obowiązki wi-

kariusza kate-

dry włocławskiej, obejmując jed-

nocześnie stanowisko redaktora 

dziennika „Słowo Kujawskie”. „Od 

młodości byłem redaktorem naj-

rozmaitszych pism. Najpierw wy-

dawałem pismo kleryckie, później 

jako neoprezbiter byłem redakto-

rem dziennika diecezjalnego „Sło-

wo Kujawskie”. Musiałem wszyst-

kiego nauczyć się sam. Ale cóż by-

ło robić? Taka była wola biskupa, 

nie ma rady.” „Przez kilka miesię-

cy byłem prefektem we Włocławku 

w szkółce fabryki „Celuloza” … 

Próbowałem nowych metod nau-

czania – nie byłem prefektem  

z zawodu. Wykładałem wszystko  

z kredą w ręku i bawiłem dzieci ry-

sunkami na tablicy. Cały wykład 

był w rysunkach.” 
 

 

 

PRYMAS TYSIĄCLECIA (4) 

))) 
 

 

 



MATURA 2021 
 

Od 4 do końca maja tegoroczni 

maturzyści przystępują do eg-
zaminu dojrzałości z wielu 
przedmiotów.  
W tym szczególnym czasie 
wspierajmy ich ufną modlitwą. 
Przyjdź Duchu Święty, otwórz 
ich serca i umysły na czas zda-
wania egzaminu dojrzałości.  
 

 

 

KOŚCIÓŁ W POLSCE 
 

3 maja 2021 na Jasnej Górze 

obradowała Rada Stała Konfe-
rencji Episkopatu Polski. Bi-
skupi wyrazili wdzięczność pa-
pieżowi Franciszkowi za ogło-
szenie daty beatyfikacji kard. 
Wyszyńskiego. Zaapelowali, by 
przygotowania do tej uroczy-
stości objęły cały kraj i stały się 
okazją do przypomnienia i po-
głębienia jego nauczania. 
Wskazali, że postać Prymasa 
Tysiąclecia „może być dzisiaj 
inspiracją dla tych, którzy pra-
gną pojednania społecznego  
i dobra powszechnego, a także 
poszanowania prawa ludzi wie-
rzących do nieskrępowanego 
praktykowania i publicznego 
wyznawania wiary w naszym 
kraju”.   
 

 

 

Wszyscy żyjemy oczekiwaniem na 

koniec pandemii. Trudno się będzie 

pozbierać po tak długim czasie, 

gdy maseczki, zdalna nauka, izola-

cja, dezynfekcja i tym podobne ob-

ostrzenia oddaliły nas od siebie. 

Kolejne „luzowania” mają stop-

niowo przywrócić normalne życie, 

ale trzeba się spodziewać cierpkich 

owoców. Już niektóre widać. Fru-

stracja młodzieży, depresje, próby 

samobójcze i ucieczka w alkohol. 

Gromady, nietrzeźwych i rozkrzy-

czanych młodych ludzi widać coraz 

częściej na naszych ulicach, par-

kach i leśnych polankach. Czy po-

za, jakże ważną modlitwą, potrafi-

my temu zaradzić? Pewnie tak, ale 

to zadanie dla cierpliwych i mą-

drych ludzi. Jeśli powiemy: niech 

inni się tym zajmą – zastanówmy 

się dobrze, zanim sami, osobiście 

doświadczymy smaku tych cierp-

kich owoców.  

(mimoza) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERPKIE OWOCE 
 

 

 

Gdy pomyślimy o wszystkim, co 

Bóg dla nas uczynił, nigdy nie mo-

żemy uczynić wystarczająco wiele.  

Słowo „dosyć” nie istnieje w słow-

niku miłości. To tak, jakby powie-

dzieć matce opiekującej się chorym 

dzieckiem, że spełniła swój obo-

wiązek i powinna się zrelaksować.  
 

(Sługa Boży abp. Fulton Sheen)         

 



 

Najświętsza Mary-

ja Panna jest Matką 

pełną łagodności  

i miłosierdzia, któ-

rej nikt nie zdoła 

prześcignąć w mi-

łości i hojności. 

Gdy Ona widzi, że ktoś oddaje 

się Jej całkowicie, by Ją czcić  

i Jej służyć, ogołacając się ze 

wszystkiego, co mu najdroższe, 

by Ją tym przyozdobić – również 

i Maryja oddaje się całkowicie  

i w sposób niewysłowiony temu, 

kto Jej oddaje wszystko.  

(św. Ludwik Maria  

Grignion de Montfort) 

 
 

 

NIEDZIELA INWESTYCYJNA 
 

Za tydzień „niedziela inwestycyjna”. 

Celem inwestycyjnym jest ułożenie 

kostki wokół kościoła i wkład wła-

sny do programu termomodernizacji 

kościoła. . 

Ofiarę można złożyć na tacę lub 

„on-line” na parafialne konto: 
 

NADSAŃSKI 

BANK SPÓŁDZIELCZY 

68 9430 0006 0040 9092 2000 0001 
 

Wszystkim ofiarodawcom -  za 

życzliwe wsparcie serdeczne dzięku-

jemy. „Bóg zapłać”.   

 

Czasem 

trzeba się 

zdać na los. 

Gdy po 

zdradzie Ju-

dasza nale-

żało uzupełnić Chrystusową 

„dwunastkę”, użyto losowania. 

„I rozdano im losy. A los padł na 

Macieja i przyłączony był do je-

denastu Apostołów”. Barnaba 

„przegrał”, ale nie czuł się prze-

granym, bo Bóg zawsze rozdaje 

dobre losy. Gdy los „pada” na 

nas, zdajmy się na niego. Narze-

kając na nieprzychylność losu, 

pomyślmy, że przegrana może 

być taką samą, albo większą 

szansą i wyzwaniem. Tylko sam 

Bóg wie do jakich zadań nas 

przeznacza. Zamiast narzekać na 

własny los, pomyślmy co z nim 

uczynimy?  

(p-Q) 
 

 

ZDANI NA LOS 
 

 

 

NIEZWYKŁY TRAKTAT 
 

 

 

 

 

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 


