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Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus daje Ducha Świętego
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział
im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ, PROSIMY
Dzisiejsza uroczystość stanowi dla wierzących w Chrystusa, niezwykle
ważne wydarzenie. Zesłanie Ducha Świętego było objawieniem całemu
światu i wspólnocie wierzących Mistrza z Nazaretu.
Duch Święty przyszedł do nas i On uświęca Kościół.
Duch Święty udziela każdemu swych łask według Bożego zamiaru.
Duch Święty jest w Kościele i Kościół udziela Go ludziom.
Duch Święty daje sercu radość i orzeźwienie.
Duch Święty rozjaśnia serca ludzi wierzących.
Duch Święty daje szczęście i męstwo w przeciwnościach.
On daje nam niezwykłą moc, którą wypalamy nasze złe przyzwyczajenia
i nałogi.
On nas przenika swoją subtelnością i delikatnością.
On kieruje nas na wyżyny świętości.
On pokazuje drogę do nieba i pomaga na niej wytrwać.

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie.
Kochani Bracia i Siostry.
Dziś przeżywamy uroczystość zesłana Ducha Świętego – czas przyjęcia, w bożej bojaźni, darów Ducha Świętego zesłanego nam przez
Boga Ojca.
W obliczu darów z nieba, jakie
otrzymali Apostołowie po wniebowstąpieniu Jezusa zdajemy sobie
doskonale sprawę, że w naszym
kraju i w szeregach naszej cywilizacji kościoły pustoszeją a liczba
ludzi uznających się za członków
Kościoła systematycznie spada.
Musimy powiedzieć, że pewien typ
chrześcijaństwa się kończy, ale nie
jest to powód do rozpaczy i braku
nadziei. W dniu Pięćdziesiątnicy
przeżywamy bowiem autentyczne
zesłanie Ducha Bożego i w Nim
jest nasza pełnia życia i zbawienia.
My wszyscy jesteśmy w drodze,
a nasze ludzkie słabości nas na tej
drodze powstrzymują i paraliżują.
Drodzy Parafianie dorastajmy więc
– dzięki darom Ducha Świętego do wiary przemyślanej i otwartej
na współczesne społeczeństwo
i kulturę. Wiara bowiem bez refleksji a religia bez rozumu są niebezpieczne. W tym kontekście musimy powiedzieć: kto żeni się z duchem czasu szybko staje się wdowcem i tak samo niebezpieczną

pokusą dla chrześcijan jest nostalgiczne oglądanie się wstecz
i ucieczka w marzenia o świecie,
który
bezpowrotnie
zniknął.
Wspomnijmy choćby żonę Lota,
która obróciła się wstecz i została
zamieniona w słup soli – chrześcijanie mają być solą ziemi a nie słupami soli. Gdy czytamy Dzieje
Apostolskie, zauważymy że pierwszym darem Ducha Świętego jest
dar zrozumiałego zwracania się do
ludzi wszystkich narodów, kultur
i języków. Przypomnijmy sobie historię budowy wieży babilońskiej:
ludzie chcieli strać się na równi
z Bogiem, zamierzali wybudować
wieżę sięgającą bram nieba. Cała
historia ludzkości jest pełna ruin
babilońskich wież ludzkiej pychy,
prób robienia własnymi siłami
nieba na ziemi, należą także do
nich ruiny totalitarnych reżimów
XX wieku, do dziś raniących zatruwających myśli i serca wieli ludzi,
także w naszym społeczeństwie.
Apostołowie w dniu zesłania Ducha Świętego otrzymali dar mówienia językami, dzięki którym ludzie różnych kultur mogą ich rozumieć i usłyszeć przesłanie Boże,
Ewangelię - Dobrą Nowinę o zbawieniu. To od Boga pochodzi
wszelka mądrość i dar porozumienia się między ludźmi. Ten nowy
język Kościoła dany nam od Boga
samego, życie liturgii, praktyka
życia chrześcijańskiego w społe-

czności czerpie swą siłę z KONTEMPLACJI, ADORACJI i korzystania z SAKRAMENTÓW.
Skończył się czas rutyny i pasywnej konsumpcji darów łaski. Nabożeństwa płynące z telewizora
i ekranów komputerów nie przyniosą darów Ducha Bożego. Dziś
potrzeba
ADORACJI
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU,
autentycznego przeżywania sakramentu POKUTY, pełnego uczestnictwa w sakramencie EUCHARYSTII, doświadczenia pełni darów w sakramencie MAŁŻEŃSTWA. Nasze czasy odczuwają
głód duchowości – a ta płynie
z kontemplacji, adoracji, modlitwy
i sakramentów. Oto są praktyczne
dary Ducha. Świętego.
Wasz Proboszcz

Nie można wierzyć w Jezusa
Chrystusa, nie mając udziału
w Jego Duchu.
Duch Święty objawia ludziom,
kim jest Jezus.
Nikt nie może powiedzieć, bez
pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus". "Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego... i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch
Boży".
Wierzymy w Ducha Świętego,
ponieważ jest Bogiem.

ZESŁANIE
DUCHA ŚWIĘTEGO

Pięćdziesiątego dnia po swoim
zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję
i Apostołów zgromadzonych
w Wieczerniku. W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony
Duchem Świętym, rozpoczął odważne przepowiadanie radosnej
nowiny o zbawieniu wszystkim
narodom. Dzisiaj za pobożne,
publiczne odmówienie całego
hymnu: "O Stworzycielu Duchu,
przyjdź..." można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi
warunkami.

INTENCJE PAPIESKIE
czerwiec:
Za rodziny chrześcijańskich na
całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

MATKA KOŚCIOŁA

SŁOWO
KSIĘDZA
MARKIEWICZA

W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego Kościół obchodzi
święto Najświętszej Maryi Panny
- Matki Kościoła. Kościołowi,
rodzącemu się w dniu Pięćdziesiątnicy towarzyszy Matka Jezusa, jako ta która wspiera
i ochrania wspólnotę uczniów
swojego Syna. To święto było
pomysłem polskich biskupów
w XX w. Starania zainicjował
w 1964 prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Wraz z polskimi
biskupami postulował też, aby
święto to obchodzono nie tylko
w Polsce, ale też w całym Kościele. Od 2018 r. obchodzone
jest ono na całym świecie.

INTENCJA
ZA MIASTO STALOWA WOLA
czerwiec:
Za mężczyzn,
ojców, mężów i synów

Z jednego, dobrze wychowanego dziecka, mogą wziąć początek liczne pokolenia gorliwych chrześcijan.
Kto wie, czy w tej gromadzie
dzieci, która się zbiera wokół
ciebie, wychowawco, Bóg nie
upatrzył sobie dusz szczególnie
wybranych i nie przeznaczył ich
do wielkich rzeczy? Być może
Bóg z tych dzieci uczyni pobożnych nauczycieli i nauczycielki,
mężnych obrońców Ojczyzny,
dzielnych i prawych robotników, wielkich mężów czynu
i święte niewiasty? Dzisiaj te
dzieci biorą od ciebie dobre natchnienia, a za kilkanaście lat
będą je przekazywać drugim.
Tym sposobem utrwalą się
święte tradycje i całe wieki będą
inni zbierać, to co ty zasiałeś.

NAJWYŻSZY
I WIECZNY KAPŁAN

NABOŻEŃSTWO

9 czerwca obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i
Wiecznego Kapłana.
W czwartek po
uroczystości Zesłania Ducha
Świętego kapłaństwo nabiera nowego znaczenia i głębokiego zakorzenienia w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, Jedynego Kapłana, który złożył jedyną ofiarę
na ołtarzu krzyża i jako jedyny
pośrednik wstawia się za nami
u Ojca. W Wieczerniku Jezus
jako Najwyższy Kapłan ukazuje
się nam jako Sługa wszystkich.
W tym dniu pamiętajmy o kapłanach. Dar ich kapłaństwa doceniajmy, traktując z szacunkiem
i otaczając opieką modlitewną.

Nabożeństwo czerwcowe to powszechne określenie nabożeństwa
ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa, które – zgodnie ze swoją
nazwą – jest odprawiane codziennie przez cały czerwiec.
Wybór czerwca jako miesiąca nabożeństw ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa nie był przypadkowy.
W ten sposób nawiązano do objawień, podczas których Chrystus
przekazał św. Małgorzacie Marii
Alacoque 12 obietnic dotyczących czcicieli Jego Serca. Warto
wspomnieć, że zwykle w czerwcu
obchodzi się Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Nabożeństwo czerwcowe w naszym kościele odprawiane jest codziennie o godzinie 17.30.

CZERWCOWE

MARYJO KRÓLOWO POKOJU

„Zaiste wielka jest pustka,
która pozostaje w sercu,
gdy wypędzimy
z niego Chrystusa”.
Abp Fulton J. Sheen

– Maryjo Królowo pokoju udziel
pokoju dniom naszym – powtarzamy w codziennej zwykłej modlitwie. Maryja Matka i Królowa
Polski jest Królową pokoju. Maryja Królowa pokoju pomogła
Władysławowi Łokietkowi przywrócić pokój, zjednoczyć i odbudować Królestwo Polski. Maryja
Królowa
pokoju
pomogła

uratować pokój i zabiec wyniszczającym wojnom protestantów
i katolików w Rzeczypospolitej.
Maryja Królowa pokoju przywróciła pokój i pomogła uratować
Rzeczpospolitą niszczoną szwedzkim potopem i próbą rozbiorów.
Maryja Królowa pokoju Gietrzwałdzka Pani ocaliła pokój i pomogła zabiec wojnie Prus i Rosji na
terenie zniewolonej Polski. Maryja
Królowa pokoju przywróciła pokój
i pomogła uratować Polskę w Cudzie nad Wisłą. Maryja Królowa
pokoju przywróciła pokój i pomogła uratować Polskę przez Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.
Maryjo Królowo pokoju ratuj nas
wśród wielu niebezpieczeństw.
Maryjo Królowo pokoju udziel pokoju dniom naszym.
BK
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Jakie jest zadanie biskupów?
Biskupi
przy
pomocy współpracowników,
kapłanów lub
diakonów, mają
obowiązek nauczać prawdziwej wiary, sprawować obrzędy
kultu Bożego, przede wszystkim
Eucharystię oraz być dla Kościoła prawdziwymi pasterzami.

Ich obowiązkiem jest także troska, wraz z papieżem i pod jego
zwierzchnictwem o wszystkie
Kościoły.
Biskupi są dla nas nauczycielami
wiary; swoją naukę czerpią ze
słowa Bożego. To ono jest dla nich
wiążącym kryterium w nauczaniu.
Współpracują przy tym z teologami, którzy naukowo badają
wiarę, z kapłanami, którzy przez
sakrament święceń powołani są do
głoszenia słowa, a także z nami
wszystkimi, gdy zwracamy się do
nich z naszymi problemami i próbujemy wcielać słowo Boże w nasze życie. Słowo Boże jest więc życiową siłą, świętością, która została nam powierzona. Przez słowo
stajemy się wspólnotą świętych,
słowo Boga ma nas uświęcać. To
samo możemy powiedzieć o sakramentach.
(ks. Dariusz Kielar)

W KATOLICKIM
KALENDARZU

W czerwcu się pokaże,
co nam Bóg da w darze.
Ze świętą Małgorzatą
zaczyna się lato.
(10.06)

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU
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Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła
św. Norbert, biskup
bł. Maria Karłowska,
zakonnica
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św. Robert, opat
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św. Jadwiga Królowa
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Jezusa Chrystusa
Najwyższego
i Wiecznego Kapłana
św. Efrem,
diakon i doktor Kościoła
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bł. Bogumił, biskup
św. Małgorzata
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św. Barnaba, Apostoł

NASZ KOŚCIÓŁ
4. Prezbiterium.
Powierzchnia głównej świątyni,
wraz z prezbiterium to ponad

1000 metrów kwadratowych. Do
końca lat 90 tych na głównej, ceglanej czerwonej ścianie prezbiterium naszego kościoła, widniały
drewniane figury: Boga Ojca, poniżej Jezusa Chrystusa, obok Ducha Świętego. Tabernakulum
skrywały białe, granitowe płyty.
Później, na głównej ścianie prezbiterium zainstalowano panele
z płaskorzeźbą Jezusa Chrystusa,
i słowami: To jest mój Syn umiłowany.
Drewniany ołtarz i ambonę zastąpiono marmurowymi. W 2017
roku zainstalowano nowe tabernakulum, z Aniołami adorującymi
Najświętszy Sakrament. Wcześniej zainstalowano nowoczesne
nagłośnienie, a dwa lata temu
oświetlenie.
5. Duszpasterze.
W minionych 35 latach, duszpasterską troską nasz kościół otaczali:
ks. Józef Ciaciek 1981 – 1989
ks. Stanisław Klocek
1989 – 1992
ks. Józef Groński 1992 – 2002
ks. Janusz Sahajko 2002 – 2005
ks. Leszek Kunc 2005 – 2009
ks. Tomasz Wilisowski
2009 – 2014
ks. Mieczysław Kucel
2014 – obecnie.

MICHALICI ZAPRASZAJĄ

NAJWYŻSZY CZAS

Michalici zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat, na
letnie obozy tematyczne.
- Obóz Rowerowy
we Władysławowie
– od 18 do 24.07.
- Obóz Językowy
w Miejscu Piastowym
– od 25.07 do 3.08.
- Obóz Warsztatowy
w Jarosławcu na morzem
– od 15 do 25.08.
Więcej informacji na stronie
www.obozy.michalici.pl oraz na
plakacie w gablocie.

Za
tydzień
kończy
się
okres wielkanocny, a wraz
z nim konieczność zadośćuczynienia Przykazaniom Kościelnym, które nakazują wiernym:
- Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
- Przynajmniej raz w roku,
w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Św.
Najwyższy czas, by to uczynić,
bo do 12 czerwca br. został tylko
tydzień.

WAKACJE DLA SCHOLI,
MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

W dniach 26 czerwca do 3 lipca
2022 w Miejscu Piastowym odbędzie się spotkanie formacyjno-integracyjne scholi, ministrantów i lektorów. W programie: codzienna
Msza św., warsztaty liturgiczne,
zawody sportowe, wycieczka
w Bieszczady, aquapark, wyjazd
nad Solinę ze zwiedzaniem tamy,
park linowy, huta szkła.
Na zgłoszenia czekamy
do 15 czerwca 2022r.
Koszt: 850 zł. Szczegóły i zapisy
u ks. Andrzeja Żarkowskiego:
zarkowski.andrzej@gmail.com

Oddychaj we mnie, Duchu
Święty, abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie, abym święcie
postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował
tylko to, co święte.
Umacniaj mnie, abym strzegł
tego, co dobre.
Strzeż mnie, Duchu Święty, abym
Cię nigdy nie utracił.
(św. Augustyn)

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

