
 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA                                                         26 (237) 27 CZERWCA 2021R. 
(do użytku wewnętrznego) 

 

  

Słowa Ewangelii według Świętego Marka 
Wskrzeszenie córki Jaira 
 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, ze-
brał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. 
Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. 
Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka 
dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Po-
szedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego 
napierał. 
Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: 
«Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» 
Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synago-
gi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą  
z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. 
Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamiesza-
nie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: 
«Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tyl-
ko śpi». I wyśmiewali Go. 
Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę 
dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko 
leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha 
kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka 
natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat.  
I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, 
żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. 

 

Oto Słowo Pańskie 
 



 

Drodzy Parafianie.  

Kochani Bracia i Siostry. 

Nadal trwa stan zagrożenia epi-

demią, lecz już, po wielu miesią-

cach, zniesiona jest dyspensa od 

uczestnictwa w Mszy św. W tym 

kontekście rodzi się ważne pyta-

nie o powrót wiernych do prakty-

kowania wiary, nie przez łącza 

internetowe czy telewizyjne, lecz 

w kościele - najlepiej parafial-

nym - we wspólnocie ludzi wie-

rzących.   

W istocie jest to pytanie o WIA-

RĘ! Pytanie o osobistą wiarę  

w Boga Ojca, który dał nam swo-

jego Syna. Jego obecność pośród 

nas – żywa i rzeczywista – jest  

w SAKRAMENTACH.  

Czy po czasie pandemii nadal 

wierzymy w Jezusa w Euchary-

stii, sakramencie pokuty i pozo-

stałych sakramentach? Wydaje 

się, że jest to dramatyczne pyta-

nie a odpowiedź wymaga osobi-

stego zaangażowania i zdecydo-

wanego działania – życia według 

tejże wiary. 

A zatem kolejne pytanie: w jaki 

sposób człowiek dochodzi (po-

wraca) do tej wiary? I czego żą-

da się od nas, jeśli chcemy z co-

raz większym przekonaniem iść 

śladami Chrystusa? Ewangelista 

Mateusz udziela nam cennej 

wskazówki w słowach, którymi 

Jezus odpowiada na wyznanie 

Piotra: «nie objawiły ci tego cia-

ło i krew, lecz Ojciec mój, który 

jest w niebie» (Mt, 16, 17). Wy-

rażenie «ciało i krew» oznacza 

człowieka i zwyczajną drogę po-

znania. W odniesieniu do Jezusa 

ta zwyczajna droga nie wystar-

cza. Niezbędna jest łaska «obja-

wienia», która pochodzi od Ojca. 

Do pełni wiary w Boga nie mo-

żemy dojść o własnych siłach, 

ale jedynie poddając się pro-

wadzeniu łaski. Tylko doświad-

czenie milczenia i modlitwy 

stwarza odpowiednie podłoże, na 

którym może dojrzeć i rozwinąć 

poznanie tajemnicy BOGA, naj-

wznioślej wyrażonej w dobitnych 

słowach ewangelisty Jana: «A 

Słowo stało się ciałem i zamiesz-

kało wśród nas. I oglądaliśmy 

Jego chwałę, chwałę, jaką Jedno-

rodzony otrzymuje od Ojca, pełen 

łaski i prawdy» (J 1, 14). 

Reasumując – nie ma powrotu do 

Kościoła bez modlitwy, milcze-

nia, sakramentów i wspólnoty – 

żywej EUCHARYSTYCZNEJ 

WSPÓLNOTY podczas której 

karmimy się SŁOWEM i CIA-

ŁEM CHRYSTUSA. 

Wracaj całym sercem do Kościo-

ła i kościoła parafialnego i nie 

wracaj sam.  

 

SŁOWO KS. PROBOSZCZA 
 

 



„TALITHA KUM” 
 

Dzisiejsza Ewangelia opo-
wiada o wskrzeszeniu dwu-
nastoletniej córki Jaira. Zroz-
paczony ojciec prosi o dar ży-
cia, ale dziewczynka skonała, 
zanim Jezus do niej przybył. 
Wydawało się, że wszystko 
stracone, co jest obrazem nie-
zliczonych sytuacji, które 
wydają się bez wyjścia. Ale 
tam, gdzie człowiek nic nie 
może, Bóg bierze sprawy  
w swoje ręce. Aramejskie po-
lecenie „Talitha kum”, czyli 
„Dziewczynko, wstań”, uka-
zało skuteczność życiodajnej 
mocy Jezusa.  
 
 
 
 

 

TY JESTEŚ PIOTR OPOKA 
 

„Ty jesteś 

Piotr, i na tej 
Skale zbuduję 
Kościół mój.  
I tobie dam 
klucze króle-
stwa niebie-
skiego; co-

kolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w niebie,  
a co rozwiążesz na ziemi, bę-
dzie rozwiązane w niebie”. 
Kościół został zbudowany na 
Piotrowej skale wiary w sy-
nostwo Boże i mesjańską mi-
sję Chrystusa, oraz że Piotr 
otrzymał misję strzeżenia tej 
wiary i umacniania w niej 
swoich braci. Jemu też zosta-
ły dane „klucze królestwa 
niebieskiego”, czyli władza 
rządzenia Kościołem.  
 

 

Dotyk, jest to coś, co ma wiele 

znaczeń. Raz rozumiemy to ja-

ko chęć wyrażenia czułości. In-

nym razem to sposób, w jaki 

prosimy o zwrócenie na nas 

uwagi. Jest jeszcze taki, który 

koi ból. Znamy to z dzieciń-

stwa, gdy stłuczone kolano, 

skaleczony palec goił dotyk na-

szych mam. Pan Jezus idzie by 

ożywić zmarłe dziecko, właśnie 

dotykiem. Ujmuje za rękę i do 

dziewczynki mówi. To też je-

den z dotyków. Drugim jest do-

tyk chorej przez 12 lat kobiety. 

I wystarczyło z wiarą dotknąć 
 

 

DOTYK 
 

 



szaty, aby zostać uzdrowioną. 

Stykają się prośba z wysłucha-

niem. Czy to było możliwe tyl-

ko w tamtych czasach, kiedy 

Pan Jezus szedł nauczając  

i uzdrawiając? Czy tylko dotyk 

był tym uzdrawiającym czynni-

kiem?  

A teraz? No właśnie. Chodzimy 

do kościoła na msze i nabożeń-

stwa, odbywamy dalekie i wy-

czerpujące pielgrzymki, a efek-

tów brak. Czekamy na nadnatu-

ralne wydarzenia i uzdrowienia, 

o których cały chrześcijański 

świat będzie przez wiele mie-

sięcy mówił. Wydaje się, że nie 

dotykamy Pana Jezusa. Tym-

czasem nie tylko dotykamy, ale 

i nie raz mamy Go w sobie. Już 

bliżej nie można, jak tylko 

przyjąć do siebie jako pokarm. 

To więcej niż dotyk. To zjed-

noczenie całą swoją osobą  

z Nim. I tak rzadko stają się 

uzdrowienia. Tak rzadko można 

w duchu usłyszeć: "Córko, two-

ja wiara cię ocaliła, idź w poko-

ju i bądź wolna od swej dole-

gliwości". Te słowa - twoja 

wiara - to przyczyna i skutek,  

a także przynaglenie do tego, 

aby naprawdę, całym sercem  

i umysłem wierzyć w Boga, ale 

i Bogu. (MC) 
 

 

– Matko Łaski Bożej! Przyrze-

kamy Ci strzec w każdej polskiej 

duszy daru łaski jako źródła Bo-

żego życia – to pierwsze z sied-

miu przyrzeczeń Jasnogórskich 

Ślubów Narodu. Co mogę zrobić 

aby dzisiaj strzec daru łaski Boga 

w każdej polskiej duszy? Naj-

pierw codziennie zawierzam 

swoją duszę Jezusowi przez Ma-

ryję. Codzienne zawierzenie Je-

zusowi prowadzi do życia w ła-

sce sakramentów świętych i do 

zjednoczenia z Jezusem. Zawie-

rzenie Jezusowi prowadzi do 

otwarcia serca i duszy na Miło-

sierną Miłość Jezusa, a gdy mą-

drze kocham siebie mogę kochać 

bliźniego, który jest obok mnie 

na co dzień. Miłość bliźniego co 

codzienne pragnienie aby osoby 

bliskie i spotykane żyły w stanie 

łaski Boga. To codzienne zawie-

rzenie osób bliskich i spotyka-

nych Jezusowi przez Maryję. To 

codzienne ofiarowanie czynności 

dnia, trudności i niepowodzeń, 

pracy i radości w intencji osób 

bliskich i spotykanych aby żyły 

w łasce Boga. To codzienna mo-

dlitwa do Maryi Matki Łaski Bo-

żej aby każda polska dusza żyła 

w codziennej łasce Boga.  

BK 

 

STRZEC DARU ŁASKI 
 

 



 

28 CZERWCA 
św. Ireneusz,  

biskup i męczennik 

29 CZERWCA 
święci  

Apostołowie  
Piotr i Paweł 

30 CZERWCA 
św. Władysław,  

król 

1 LIPCA 
św. Otton z Bambergu,  

biskup 

2 LIPCA 
św. Bernardyn Realino, 

prezbiter 

3 LIPCA 
św. Tomasz Apostoł 

 
 
 
 
 

A WY,  

MILI CHRZEŚCIJANIE? 
 

Ksiądz Mar-

kiewicz prowa-
dził duszpa-
sterstwo więź-
niów. Kiedy  

w Poniedziałek Wielkanocny 
nie dotarł do katedry biskup, 

który miał wygłosić kazanie, 
ks. Markiewicz zdecydował 
się wygłosić improwizowaną 
homilię. Na zakończenie po-
wiedział, że wraca z więzie-
nia, gdzie prawie wszyscy 
skorzystali z sakramentu 
spowiedzi. „A wy, mili 
chrześcijanie? Cóż byłby to za 
wstyd, gdyby na sądzie Bo-
skim więźniowie dostąpili 
zbawienia, a ci co dzisiaj  
w słońcu i szacunku, skazani 
zostali na hańbę i karę 
wieczną?” W katedrze zapa-
dła głęboka cisza.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

WSPOMNIENIA LITURGICZNE 

W TYM TYGODNIU 
 

 
 

 

ZE STARYCH 
KALENDARZY 

 

Gdy Piotr z Pawłem  
w deszcz uderzy, 

słońce za mgłą tydzień leży. 
(29.06) 

 

Gdy Halina łąki zrosi, 
rolnik w wodzie siano kosi. 

(1.07) 
 

Gdy w lipcu słońce dopieka, 
burza niedaleka. 

 

 
 

 



 

„Nocą 25 września 1953 r. zosta-

łem aresztowany przez władze 

państwowe. Jeden z panów zdjął 

palto, wyjął z teki list i otwo-

rzywszy – podał papier, zawiera-

jący decyzję Rządu, że mam na-

tychmiast być usunięty z miasta. 

Nie wolno mi będzie sprawować 

żadnych czynności związanych  

z zajmowanymi dotychczas sta-

nowiskami. Urzędnik nalega, 

bym przystąpił do zabierania 

swoich rzeczy. Odpowiadam: nic 

nie zabieram. Ubogi przyszedłem 

do tego domu i ubogi stąd wyjdę 

… Przyniesiono mi palto i kape-

lusz. Wziąłem brewiarz i róża-

niec. Wstąpiłem na chwilę do ka-

plicy, by spojrzeć na tabernacu-

lum.  

Z progu raz jeszcze spojrzałem 

na obraz Matki Bożej Jasnogór-

skiej wiszący nad wejściem do 

Sali Papieskiej, raz jeszcze złoży-

łem protest i wsiadłem do samo-

chodu.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra przyszłość każdej osoby  

i rodziny, społeczności i narodu to 

codzienne decyzje i wybory wol-

nej woli zgodne z wolą Boga  

i Dekalogiem. Codzienne zawie-

rzenie Jezusowi przez Maryję jest 

zwyczajną drogą i sposobem życia 

dostępnym dla każdego. Wystar-

czą codzienne decyzje wolnej wo-

li, zgodne z wolą Boga i otwarcie 

serca i duszy na Miłosierną Miłość 

Boga. Wolna wola uzdalnia do 

zwykłego i codziennego czynienia 

dobra we współpracy z darmową 

łaską Boga. Bóg w Trójcy Jedyny 

dla każdego ofiarowuje darmo dar 

wiary, nadziei i miłości. Przyjęcie 

daru wiary, nadziei i miłości we 

współpracy z laską Boga jest wej-

ściem na codzienną drogę zawie-

rzenia Bogu. Bóg w Trójcy Jedy-

ny stwarza i podtrzymuje w ist-

nieniu niepowtarzalne i oryginalne 

 

PRYMAS TYSIĄCLECIA (11) 
 

 

 
 

INTENCJA ZA MIASTO  

STALOWA WOLA: 
 

lipiec: 
Za dzieci i młodzież. 

 

 
 

INTENCJA PAPIESKA 
 

lipiec: 

Abyśmy w konfliktowych sytua-

cjach społecznych, gospodar-

czych i politycznych byli od-

ważnymi i pełnymi pasji twór-

cami dialogu i przyjaźni.  
 

 

DOBRA PRZYSZŁOŚĆ 
 

 



osoby. Bóg w Trójcy Jedyny daje 

każdemu łaskę wejścia i codzien-

nego podążania niepowtarzalną  

i oryginalną drogą zawierzenia 

Bogu. Dla Boga ważna jest decy-

zja wolnej woli, zgodna z wolą 

Boga i otwarcie serca i duszy na 

Miłosierną Miłość Boga. Można  

i trzeba czerpać z dziedzictwa tak 

wielu ludzi zawierzenia Jezusowi 

przez Maryję, lecz zawsze zawie-

rzenie osoby ma charakter niepo-

wtarzalny i oryginalny, zgodny  

z całą wyjątkową osobowością. 

Maryjo Matko zawierzenia pro-

wadź wszystkich do Jezusa. Jezu 

ufamy Tobie. 

 BK           

 

 

 

WYSTAWA JUBILEUSZOWA 
 

Zachęcamy do zapoznania się  

z treścią, zainstalowanych w na-

szym kościele - jubileuszowych 

tablic przedstawiających historię 

Michalitów z okazji 100-lecia 

Zgromadzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZA  

SOBOTA MIESIĄCA 
 

Najbliższa 

sobota będzie 

pierwszą so-

botą miesiąca 

lipca. Jeste-

śmy przez Maryję zaproszeni do 

spowiedzi i Komunii Świętej,  

a także do odmawiania cząstki 

różańca i piętnastominutowej 

medytacji o tajemnicach różań-

cowych. Zapraszamy o godz. 

16.15 do udziału w modlitwy ró-

żańcowej, która jest odpowiedzią 

na prośbę Maryi wypowiedzianą 

w Fatimie. Różaniec jest silnym 

orężem w czasie, gdy świat za-

pomina o Bogu, gdy obraża się 

Boga i Maryję, gdy słabnie ro-

dzina, gdy świadomie i celowo 

pomniejsza się rolę mężczyzny  

i ojca.    
  

 

Nieraz uważamy coś za no-

woczesne, ponieważ nie 

umiemy rozpoznać tego, co 

dawne. Mnóstwo tak zwanych 

nowatorskich idei to w rze-

czywistości stare błędy, któ-

rym nadano nowe nazwy.  
 

(Sługa Boży abp Fulton Sheen) 
 

 



ŻYCZENIA  
I MODLITWA 

 
27 czerwca imie-
niny obchodzi se-

nior ks. Władysław Skow-
ron, a 29 czerwca ks. Piotr 
Dąbrowski.  
Życzymy naszym kapłanom 
błogosławieństwa Bożego, 
zdrowia, opieki Maryi  

i świętych Patronów.  
Pamiętajmy w swoich mo-
dlitwach o Solenizantach. 
 

 

 

MICHALICI ZAPRASZAJĄ 
 

Zgromadzenie 

św. Michała Ar-

chanioła zapra-

sza kandydatów 

na kapłanów, 

braci i sióstr zakonnych. 

Jeżeli zastanawiasz się nad swoim 

powołaniem, nad drogą, którą Bóg 

dla Ciebie przygotował, a jest nią 

życie zakonne i duchowość bł. ks. 

Markiewicza, wstąp do michalic-

kiej wspólnoty, by w niej osiągnąć 

świętość jako kapłan, brat lub sio-

stra zakonna. Módlmy się gorliwie 

za młodych ludzi z naszej parafii o 

mądry i zgodny z wolą Bożą wy-

bór drogi życia.  

STRAŻNICY 

CUDZYCH SUMIEŃ 
 

Po długiej 

przerwie oży-

ły osiedlowe 

ławeczki. 

Jedni na nich siadają, by za-

czerpnąć powietrza i odpocząć, 

ale inni  - w bardziej „szlachet-

nych” zamiarach. To prawdzi-

we przybytki mądrości. Do-

świadczają tego ci, którzy mu-

szą mijać osiedlowych eksper-

tów, recenzentów i strażników 

cudzych sumień. Jeszcze ich 

nie miną, a już słyszą całą 

prawdę o sobie. A jeszcze ko-

niecznie o księżach i polity-

kach. I jeszcze raz o księżach. 

Osiedlowe przeglądarko – nisz-

czarki, lokalne wikipedie nie 

pominą nikogo, poza sobą. Kto 

potrafi to zatrzymać? Może 

komary? One jednak nie są aż 

tak kąśliwe jak …  ludzie.  

(p-Q) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 


