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Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom
Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten
sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael
z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu:
«Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic
nie ułowili.
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie
wiedzieli, że to byłJezus.
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?»
Odpowiedzieli Mu: «Nie».
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest
Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie
wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę
oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz
złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości
sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!»
Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?»,
bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im –
podobnie i rybę.
To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie.
Przeżyliśmy w naszej parafii obchody lokalne Kongresu Eucharystycznego. Obawy ks. proboszcza
i duszpasterzy, co do frekwencji na
adoracji i podczas procesji do sąsiedniej parafii były nieuzasadnione. Wszak od wielu już lat
mamy w naszej parafii adorację
Najświętszego Sakramentu. Dlatego też Diecezjalny Kongres Eucharystyczny pod hasłem: „To jest
Ciało Moje za życie świata”, którego centralne obchody odbędą się
w dniach 20-26 czerwca 2022 r.
w Sandomierzu, w naszej wspólnocie parafialnej był niejako przypieczętowaniem niemalże codziennej
praktyki pobożności Eucharystycznej. Przypomnę, że w ramach
Kongresu w każdym dekanacie,
począwszy od Niedzieli Miłosierdzia Bożego, odbywały się dekanalne obchody lokalne. Proboszczowie poszczególnych parafii organizowali całodobową adorację
Najświętszego Sakramentu, a następnego dnia uroczystą Mszę
św. na zakończenie parafialnego
dnia kongresowego. Pomiędzy poszczególnymi parafiami w dekanacie odbywały się procesje Eucharystyczne. Po przyjściu do danej parafii, po modlitwie, udzielane było
błogosławieństwo Najświętszym

Sakramentem. Dziękuję wszystkim parafianom, Policji i zaangażowanym wspólnotom duszpasterskim za przygotowanie lokalnych
obchodów, pomoc w ich przeżyciu,
ale nade wszystko za wierną całodobową
ADORACJĘ
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
Największy skarb, jaki posiadają
parafie – POWSZECHNY KOŚCIÓŁ w wymiarze lokalnym, to
obecność, żywa i prawdziwa Jezusa Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie.
Diecezjalny Kongres Eucharystyczny ma nam pomóc jeszcze
bardziej być z Chrystusem. Jeszcze
bardziej Go ukochać, za to, że pozostał ze Swoim ludem na zawsze.
Temu służą celebracje eucharystyczne, adoracje Najświętszego
Sakramentu oraz procesje między
parafiami. Temu służy w naszej parafii adoracja od poniedziałku do
piątku w godz. od 15.00 – godzina
miłosierdzia do 22.00. Temu służy
wierna i odpowiedzialna troska
modlitewna Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu. „Bóg zapłać” wszystkim, którzy całymi
godzinami trwają przed Jezusem
utajonym w Hostii i wypraszają dla
nas potrzebne łaski. Bóg zapłać za
modlitwę na kolanach przed Najświętszym Sakramentem.
Może, jeżeli taka będzie Boża
wola, będzie u nas – w naszym

mieście Stalowa Wola - adoracja
wieczysta. Jest to teraz marzenie
duszpasterskie, jako owoc Kongresu. Mocno w to wierzę, że marzenia się spełniają. Niech Bóg będzie uwielbiony w naszej modlitwie i w Najświętszym Sakramencie.
Wasz Proboszcz.

PANIE,
TY WIESZ,
ŻE CIĘ KOCHAM
Ewangelia wg św. Jana opowiada
o ukazaniu się Zmartwychwstałego nad Jeziorem Tyberiadzkim.
Zmartwychwstały Jezus, po cudownym połowie ryb zasiada do
wspólnego posiłku z uczniami.
Jezus jest ten sam, ale nie taki
sam. Piotr trzykrotnie wyznając
większą niż inni uczniowie miłość do Chrystusa, naprawił trzykrotne wyparcie się Go przed
męką. Tak odmieniony, świadomy działania teraz mocą Ducha Świętego, mówi śmiało
prawdę wobec Sanhedrynu, za co
potem wraz z pozostałymi apostołami mężnie i radośnie cierpi.
Chrystus Baranek jest gwarantem zwycięstw Kościoła po wsze
czasy.

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE
Maj jest
w Kościele
miesiącem
szczególnie
poświęconym czci Matki Bożej.
"Bóg chce, abyśmy nie mieli niczego, co by nie przeszło przez
ręce Maryi" (św. Bernard).
W maju ze świątyń, kapliczek
i z domów prywatnych, kierowane
jest do Maryi najgorętsze
i najczulsze uwielbienie, płynące
prosto z serca. Jest to również miesiąc, w którym z Jej tronu spływają
do nas najhojniejsze i najobfitsze
dary Bożego Miłosierdzia.

MIEJ W OPIECE NARÓD CAŁY
W 1962 r. Jan
XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką
naszego narodu.
3 maja 1966 roku prymas Polski,
kardynał
Stefan
Wyszyński,
w obecności Episkopatu Polski
i tysięcznych rzesz oddał w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność
Kościoła, rozpoczynające się nowe
tysiąclecie Polski.

Pierwszym „Czcicielem” Maryi, który w doskonały sposób
oddawał cześć swej Matce, jest
Jezus Chrystus
(bł. Kard. Stefan Wyszyński)

Kocham Cię Maryjo,
Królowo nieba
i mam nadzieję
kochać Cię zawsze.
(ks. Bronisław Markiewicz)

WIELBI DUSZA MOJA PANA

MARYJOTERAPIA

Bóg chcąc wywyższyć Maryję
nad wszystkie stworzenia, dał
Jej przede wszystkim łaskę nadprzyrodzoną.
Utwierdził Ją w świętości, przyodział we wszelkie piękno
i wspaniałość łaski, i w tym darze jakby wyczerpał wszystką
swoją potęgę, mądrość i miłość.
Fundamentem gmachu świętości i wielkości Najświętszej
Panny Maryi jest Niepokalane
Poczęcie.
Dlatego
Maryja
z głębi wdzięcznego serca bezustannie powtarza: „Wielbi dusza moja Pana, … gdyż wielkie
rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.

Jak mówić o Maryi osobom poranionym i poobijanym, rozbitym i potrzaskanym wewnętrznie, którym trudno wydobyć się
z upadków i przeżyć kolejny
dzień. To większość osób, które
codziennie spotykam i sam do
nich należę. U wielu osób mówienie o Maryi w sposób tylko
religijny, czy wręcz dewocyjny
powoduje odruchy amaryjne,
czy nawet antymaryjne. Maryja
jest Matką słuchającą i współczującą, uzdrawiającą i pouczającą. Wszyscy potrzebują wielkiej czułości i wrażliwości, delikatności i dyskrecji Maryi
Matki. Potrzebują stałej uważności i pełnej miłości troski Maryi Matki. Maryjoterapia jest
drogą uzdrowienia przez odkrywanie zwykłego i codziennego
życia Maryi, zapisanego na kartach Ewangelii. Maryjoterapia

jest drogą uzdrowienia przez odkrywanie codziennego znaczenia zwykłych maryjnych praktyk i nabożeństw wielu polskich
pokoleń. Maryjoterapia jest
drogą uzdrowienia przez codziennie ponawiane i powtarzane zawierzenie Jezusowi
przez Maryję. Codzienne zawierzenie Jezusowi przez Maryję
jest sposobem życia i wejściem
na drogę maryjoterapii. Maryjo
Matko prowadź do Jezusa. Jezu
ufamy Tobie.
BK

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU

2

św. Atanazy Wielki,
biskup i doktor Kościoła
św. Zygmunt,
król i męczennik

3

maj:
za pracowników i pracodawców

4

KALENDARZY

Maj bogaty
sieje kwiaty.
Deszcze w świętego Floriana,
skrzynia groszem napchana.
(4.05)

MAJA

św. Florian,
żołnierz, męczennik
MAJA

św. Stanisław
Kazimierczyk,
prezbiter

6

MAJA

święci Filip
i Jakub Młodszy,
Apostołowie

7

ZE STARYCH

MAJA

Najświętsza Maryja Panna
Królowa Polski,
główna Patronka Polski

5
INTENCJA
ZA MIASTO STALOWA WOLA

MAJA

MAJA

bł. Gizela,
ksieni

INTENCJE PAPIESKIE
maj:
aby ludzie młodzi, powołani do
pełni życia, odkryli w Maryi wzór
słuchania, głębię rozeznawania,
odwagę wiary oraz poświęcenie
się służbie.

CZYTAMY KATECHIZM (33)
)

Co to znaczy,
że Kościół jest
apostolski?
Oznacza to, że
jest
zbudowany na dwunastu apostołach Baranka
(Ap 21, 14);
jest zachowany w prawdzie:
sam Chrystus rządzi nim poprzez Piotra i innych apostołów,
obecnych w ich następcach czyli w papieżu i biskupach.
Pierwotny Kościół darzył apostołów wielkim szacunkiem.
Kiedy wynikały dyskusje lub
spory dotyczące wyznania
wiary, problem rozwiązywano
sprawdzając, czy dany pogląd
zgadza się z nauczaniem apostołów.
Apostolskość Kościoła posiada
trzy elementy:
1. pochodzenia,
2. nauczania,
3. sukcesji, czyli następstwa.
Apostolskość pochodzenia, to
fakt rzeczywistej ciągłości i tożsamości społeczno - religijnej
Kościoła kształtowanego i rządzonego przez apostołów.

Apostolskość nauki polega na
tożsamości nauczania Kościoła
z tym, co głosili apostołowie.
Na apostolskość sukcesji
składa się przede wszystkim posłannictwo duchowe, jakie było
udziałem dwunastu apostołów:
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko,
co wam przykazałem (Mt 28, 1920). Pojawia się tutaj kwestia
autentycznej kontynuacji posłannictwa apostołów po ich
śmierci. Zasada ta w ujęciu katolickim oparta jest na ważnie
przekazanych święceniach bisku-pich w łączności ze wspólnotą Kościoła i jedności w prawdziwej wierze.
(ks. Dariusz Kielar)

Najświętsza Matko, użycz mi
łaski, abym nigdy nie utracił
Jezusa i zawsze Go kochał,
gdyż On jest Największym
Dobrem.
(ks. Bronisław Markiewicz)

ŻYCZENIA I MODLITWA
Najświętsza Maryjo, uproś
dla mnie czystość serca, abym
mógł tylko czcić i chwalić
Boga.
5 maja imieniny świętuje ks.
Waldemar Kopacz, któremu
życzymy
błogosławieństwa
Bożego,
opieki
Maryi
i Aniołów. W swoich modlitwach pamiętajmy o Solenizancie.

(ks. Bronisław Markiewicz)

W TYM
TYGODNIU PIERWSZY:
WTOREK

18.00 – Msza św. o uwolnienie

XIV OGÓLNOPOLSKI
TYDZIEŃ BIBLIJNY 2022

i uzdrowienie wewnętrzne
za przyczyną św. Michała Archanioła.
CZWARTEK

17.00 – Różaniec o powołania
Od 1do 7 maja br. obchodzimy
XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który ma ukazać fundamentalne znaczenie Słowa Bożego w życiu chrześcijanina
i parafii oraz inspirować do częstszego sięgania po Pismo Święte.
Tematem Tygodnia Biblijnego są
słowa „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”.
W tym czasie dziękujmy Ojcu
niebieskiemu za sakrament Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa

kapłańskie i za powołanych.
18.00 – Msza św. w intencji
o powołania kapłańskie i zakonne oraz do Liturgicznej
Służby Ołtarza
PIĄTEK

16.00 spowiedź dla dzieci
16.30 Msza św.
17.00 spowiedź dla młodzieży
i dorosłych
18.00 Msza św.
SOBOTA

16.15 – Męski Różaniec

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

„KTÓŻ JAK BÓG”

Zachęcamy
do
uczestnictwa
w nabożeństwach majowych odprawianych w naszym kościele 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.

Zachęcamy do lektury majowoczerwcowego numeru pisma
„Któż jak Bóg”! w którym min.:
TEMAT NUMERU: Św. Michale Archaniele, módl się za
nami!
– rozmowa z pracownikami
Sanktuarium św. Michała Archanioła na Gargano.
WALKA DUCHOWA: Święci,
którzy widzieli piekło – jak wygląda ta przestrzeń i na ile powinniśmy wierzyć w opisujące ją objawienia?
POSZUKUJĄC BOGA: Czy
powinniśmy znać imię naszego
Anioła Stróża? – ciekawość
pierwszym
krokiem
do...
DUCHOWOŚĆ
MICHALICKA: O zgodzie polskoukraińskiej – ks. prof. Ryszard
Andrzejewski oraz Joanna Krzywonos przypominają słowa bł.
ks. Markiewicza, które w obliczu
wojny zyskały ogromną aktualność

MICHALICI ZAPRASZAJĄ
Michalickie
duszpasterstwo powołań zaprasza
młodych
mężczyzn
stanu wolnego w wieku od 19 do
35 roku życia na dni skupienia do
Krakowa w dniach od 20 do 22
maja 2022 r.. Są to rekolekcje powołaniowe przed rozpoczęciem
postulatu - pierwszego etapu formacji zakonnej w Zgromadzeniu
księ-ży Michalitów. Zaproszenie
kierujemy do tych, którzy czują,
że Bóg ich powołuje, aby byli kapłanem lub bratem zakonnym
w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła. Zapisy na stronie powołania.michalici.pl albo
pod numerem telefonu 798 834
245, także u naszego Księdza Proboszcza.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Przenajświętszej
adres: Ofiar Katynia 57,
37-450 Stalowa Wola;
www.stalowawola-michalici.pl;
 parafia.sw@gmail.com;

