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Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Przykazanie nowe daję wam
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą
otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go
otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję
wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają,
że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus przekazał uczniom i światu nowe
przykazanie, które przewyższa dotychczasową doskonałość praktykowaną przez faryzeuszy, polegającą na nienagannym zachowaniu Prawa
i nadmiernym koncentrowaniu się na formach zewnętrznych. Pan Jezus
uczy miłości doskonałej, która obejmuje każdego człowieka, nawet
wrogów: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy
was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się
za tych, którzy was oczerniają. Jesteśmy prawdziwie uczniami Jezusa,
gdy jak On, miłujemy się wzajemnie.

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie
Koleje uroczystości w naszej parafii – I Komunie św., sakrament
bierzmowania, codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu,
Eucharystia, sakrament pokuty,
chrzty. W tych wszystkich ZNAKACH widzimy treść wiary
opartej na Biblii. Możemy powiedzieć: Pan rozpoczął historię
miłości z nami i chce objąć w niej
całe stworzenie. Przeciwstawienie się złu, które zagraża nam
i całemu światu, może ostatecznie polegać tylko na poddaniu się
tej miłości – miłości Bożej. Takie
jest prawdziwe antidotum na zło.
Moc zła wynika z naszej odmowy kochania Boga. Odkupiony jest ten, kto powierza się
miłości Boga. Nasze n i e o d k u
p i e n i e opiera się na niemożności kochania Boga. Nauka kochania Boga jest zatem drogą odkupienia ludzi. W tym kontekście
przypominają mi się słowa Jacka
Kaczmarskiego, który sakrament
chrztu św. przyjął na łożu
śmierci… całe bowiem życie
szukał Boga i prawdy:
Z tej mąki nie będzie chleba
Z tych prac nie będzie korzyści

Z tych świątyń nie widać nieba
Z tych słów już się nic nie ziści
Z tych ziaren nie będzie mąki
Nie będzie ciała z tych słów
Z tych modlitw nie będzie świątyń
Z tych czasów nie będzie snów
Nie będzie wina z tej wody
Z tych pieśni nie będzie dróg
wzwyż
Z tych dusz nie będzie narodu
Każdy sam poniesie swój krzyż
Nie będzie kielicha na krew
Nie będzie wody do rąk
Nie będzie ech na ten zew
Z tej męki nie będzie ksiąg
To antylitania chwili
Przejściowej lecz nie bezkarnej
Byli już tacy co śnili
Chleb, księgę i krzyż na marne
Tylko w Bogu i Jego Kościele –
wspólnocie ludzi wierzących –
w łączności z CHRYSTUSEM
jest nasze zbawienie:
chleb – Eucharystia
praca – sakramenty
świątynia – Kościół Boży, katolicki
słowo – Ewangelia
ziarno – uczynki miłosierdzia
ciało – Komunia św.
modlitwy – Ojcze nasz..
dusze – duch oddany Chrystusowi
krzyż – golgota Chrystusowa
kielich – krew Chrystusa

woda – sakrament pokuty
echo księgi – żywa wiara.

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA
– PATRON POLSKI

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten
sam także na wieki. Nie dajcie
się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest
wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają.
Z listu do Hebrajczyków 13,8-9.
Wasz Proboszcz

Miłość
sprawdza się w czynie.
(św. Grzegorz Wielki)

Miłość przekracza ból
i wybacza winy.
(św. Jan Chryzolog)

Miłość jest źródłem
i początkiem
wszelkiego dobra.
(św. Fulgencjusz)

Św. Andrzej Bobola - Szermierz
Chrystusowy, Duszochwat, czyli
łowca dusz nieśmiertelnych, niestrudzony Apostoł Chrystusowy,
Święty Męczennik Polski. Papież
Pius XII pisał o nim: „Niezwyciężony mocarz Chrystusowy,
któremu Bóg pozwolił stać się
znakiem, nie tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które
czekamy, do których się przygotowujemy”.
Nasza
parafia
szczyci się darem jakim są relikwie świętego Andrzeja sprowadzone do naszego kościoła przez
członków wspólnoty Męskiego
Różańca.

INTENCJA
ZA MIASTO STALOWA WOLA
maj:
za pracowników i pracodawców

„OKRUSZKI”
SŁÓW
KSIĘDZA
MARKIEWICZA

W sercu Twoim Jezu, przez
przyczynę Maryi zamykam
się na wieki, bo Ty tak każesz.
* * *
Często wzywając imion Jezusa i Maryi – z pewnością się
zbawicie.
* * *
Jezu oświecaj mnie, bym widział zawsze prawdę – według nauki Ducha Świętego.

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU

16 MAJA
św. Andrzej Bobola,
prezbiter i męczennik,
patron Polski

17 MAJA
św. Paschalis Baylon,
zakonnik

18 MAJA
św. Jan I,
papież i męczennik

św. Eryk IX
Jedvardsson,
król

19 MAJA
św. Urban I,
papież

św. Iwo Helory,

ZE STARYCH
KALENDARZY

Na świętego Urbana
wszystka rola zasiana.
(19.05)
Gdy Bernard grzmi i deszczy,
czerwiec z pogodą,
a lipiec z wodą.
(20.05)

prezbiter

20 MAJA
św. Bernardyn ze
Sieny, prezbiter
21 MAJA
św. Jan Nepomucen,
prezbiter i męczennik

św. Krzysztof
Magallanes,
prezbiter,

i Towarzysze,
męczennicy

CZYTAMY KATECHIZM (36)
)

Czy Kościół
opiera się na
widzialnym
fundamencie?
Pan uczynił
Piotra
widzialnym
fundamentem swego Kościoła.
Jemu powierzył klucze do
swego Królestwa. Papież, biskup Kościoła rzymskiego, następca świętego Piotra, jest
głową kolegium biskupów, zastępcą Chrystusa i pasterzem
Kościoła powszechnego na
ziemi.
W Nowym Testamencie Piotr
pojawia się zawsze jako pierwszy z apostołów.
Mówi w imieniu innych. Budując Kościół, trzeba pozostawać
we wspólnocie z nim.
Poświadcza to również święty
Paweł, chociaż sam czasem
spierał się z Piotrem.
Sam Jezus dał Szymonowi - Piotrowi nowe imię: miał się nazywać "Skała".
Jest w tym już wskazówka, że
nie chodzi tu o samą osobę

Piotra, lecz o jego urząd, który
ma być fundamentem Kościoła.
Czym jest ten urząd? Ten, kto go
sprawuje otrzymuje klucze oznacza to, że ma prowadzić
Kościół.
Ma "wiązać i rozwiązywać"
a zatem w sposób zobowiązujący wskazuje na to, co jest nauka Kościoła.
Tam, gdzie jest papież i inni biskupi, tam jest Kościół - tego
możemy być pewni.
(ks. Dariusz Kielar)
POLSKA DROGA DUCHOWOŚCI
)

WYJŚCIE Z DYSTOPII
Wyjście z dystopii to polska
droga duchowości i czerpanie
ze skarbca polskiego dziedzictwa duchowego. Jesteśmy codziennie zanurzani w świecie
dystopii, w oceanie kłamstwa
i strachu. Jesteśmy zanurzani
w świat, w którym nie może być
miejsca dla Opatrzności i Miłosierdzia Boga. W świat, w którym nie można żyć codziennie
i zwykle polskością i dekalogiem. Trzeba wyjść z tego bagna
codziennego kłamstwa i strachu,
które będzie nas wpychać coraz
głębiej w otchłanie pogaństwa

i okultyzmu. Trzeba wyjść na
polską drogę duchowości. Codzienną i zwykłą polską drogę
razem z Maryją Matką i Królową która prowadzi pewnie do
Jezusa Chrystusa Eucharystycznego.
BK

Czwarty Radca Generalny:
ks. Marcin Kałwik
Ekonom Generalny:
ks. Jerzy Sosiński
Pamiętajmy w naszych modlitwach o Michalitach i prośmy
o potrzebne dary Ducha Świętego dla nowego Zarządu.

NOWY ZARZĄD
GENERALNY MICHALITÓW

GRATULACJE

7 maja 2022
roku, podczas
nabożeństwa
Fatimskiego w
Miejscu Piastowym, Przełożony Generalny Zgromadzenia
św. Michała Archanioła – ks. Dariusz Wilk przedstawił skład nowego Zarządu, wybranego podczas XXII Kapituły Generalnej.
W wyniku głosowania została
wybrana Rada Generalna w następującym składzie:
Wikariusz Generalny
Pierwszy Radca:
ks. Krzysztof Poświata
Drugi Radca Generalny:
ks. Leszek Przybylski
Trzeci Radca Generalny:
ks. Grzegorz Sprysak

Od 29 kwietnia do 2 maja 2022
roku w Miejscu Piastowym odbywała się XVI Ogólnopolska
Olimpiada Sportowa im. bp. Jana
Chrapka.* W Turnieju Piłkarskim o Puchar Anioła uczestniczyło 16 drużyn, w tym nasza parafialna ministrancka drużyna
LSO pod kierunkiem ks. Piotra
Dąbrowskiego. Oto wyniki rozgrywek w kategorii U13:
1. FC Ruach Krosno I
2. LSO Stalowa Wola
3. Kadeci Królowej Bemowa
Laureatom i ks. Opiekunowi gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.

* ks. Bp Jan Chrapek
Michalita, kapłan, duszpasterz,
katecheta, wychowawca, twórca
michalickiego ruchu oazowego,
przełożony generalny zgromadzenia michalitów w latach
1986–1992, biskup drohiczyński,
toruński i ordynariusz radomski.
Zmarł tragicznie 18 października
2001 r.

NIEDZIELA INWESTYCYJNA
Składamy
serdeczne
Bóg zapłać
za wszelką
pomoc i za
złożone dzisiaj ofiary.
W zakładce internetowej naszej
parafii możemy złożyć ofiarę
„on-line” na parafialne konto:
NADSAŃSKI
BANK SPÓŁDZIELCZY
68 9430 0006 0040
9092 2000 0001
Dziękujemy wszystkim Parafianom i dobroczyńcom za składane ofiary na konto i tacę.

REKOLEKCJE
„LAST MINUTE”
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.. Zaproszenie kierujemy do tych, którzy
czują, że Bóg ich powołuje, aby
byli kapłanem lub bratem zakonnym w Zgromadzeniu Świętego
Michała Archanioła. Zapisy na
stronie:
www.powolania.michalici.pl
albo pod numerem telefonu 798
834 245, także u naszego Księdza
Proboszcza.

NABOŻEŃSTWO
MAJOWE

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.

PIELGRZYMKA
DO MEDJUGORIE
W dniach od 23 czerwca do
1 lipca 2022 roku odbędzie się
pielgrzymka do Medjugorie podczas której, oprócz czuwań modlitewnych
planujemy
wycieczkę do Mostaru i na wodospady Kravica, wyjazd do Surmanci oraz nad Morze Adriatyckie. Koszt pielgrzymki 650 zł.
i 220 euro. Za organizację odpowiada biuro pielgrzymkowe "Totus Tuus".
Więcej informacji u ks. Piotra,
a zapisy w kancelarii parafialnej
w godzinach urzędowania.

WAKACJE Z MICHALITAMI
* Obóz Rowerowy
Władysławowo
w terminie 18-24.07.2022
* Obóz Językowy
Miejsce Piastowe
w terminie 25.07-3.08.2022
* Kuźnia Talentów
Jarosławiec
w terminie 15-25.08.2022

GNIAZDA TRZEBA BRONIĆ
)

Wybrałem się na wiosenny spacer do pobliskiego lasu. Po
chwili zaatakowała mnie para
rozkrzyczanych ptaków.
Pięknych, kolorowo uskrzydlonych, zaniepokojonych i zatroskanych o swe gniazdo stworzeń. Zrozumiałem, że znalazłem się zbyt blisko ich
gniazda, którego walecznie
broniły.
Wycofałem
się,
w przekonaniu, że to ja naruszyłem ich obszar. Zwykłe wiosenne zdarzenie, a tyle w nim
aktualnej symboliki.
(p-Q)

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

