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1. Dzisiejsza Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy okres spowiedzi 
wielkanocnej.  

2. W czerwcu odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
po wieczornej Mszy św., a w niedzielę po Mszy św. o godz. 7.00. 

3. W środę po Mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej. Wraca coty-
godniowe wystawienie Najświętszego Sakramentu. Będzie trwało do 
godz. 19.30. Zapraszamy do modlitewnego trwania przed Panem. 

4. Od 30 maja zostały zniesione limity wiernych w kościołach, ale nadal 
obowiązują maseczki.  

5. Z dniem 6 czerwca 2020 r. zostaje odwołana dyspensa od obowiązku 
uczestnictwa  we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.  

6.  W czwartek (11.06) Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
– Boże Ciało. W obecnej sytuacji epidemiologicznej procesja euchary-
styczna odbędzie się wokół kościoła.  po Mszy św. o godz. 12.00. Pierw-
szy ołtarz będzie przy starej kaplicy, drugi na rogu ul. Koło i Podmiej-
skiej, trzeci przy figurze św. Floriana i czwarty przy krzyżu misyjnym. 
O przygotowanie ołtarzy w tym wyjątkowym roku proszę: I ołtarz-Róże 
Różańcowe, II ołtarz- rodzice dzieci pierwszokomunijnych, III ołtarz Stra-
żacy i Akcja Katolicka, Caritas, zespół muzyczny i IV ołtarz- rodzice mło-
dzieży przygotowujących się do sakramentu bierzmowania z klas VII  
i VIII. Udział w procesji jest wyrazem naszej wiary, miłości do Pana Jezu-
sa ukrytego w Najświętszym Sakramencie oraz wdzięczności za Jego 
obecność wśród nas. Zapraszamy do udziału dzieci: dziewczynki sypiące 
kwiaty i chłopców do dzwonienia, Strażaków i wszystkich Parafian.  
W procesji nie obowiązuje limit osób, ale trzeba mieć maseczki. Procesje 
będą się odbywać przez całą oktawę po Mszy św. wieczornej. W nie-
dzielę (14.06) procesja po Mszy św. o godz. 12.00 

7. W sobotę, 13.06, o godz. 17.30, zapraszamy na różaniec fatimski.  
8. Spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do sakramentu 

bierzmowania z klas VIII i VII odbędzie się w poniedziałek o godz. 
18.30 w domu parafialnym. Natomiast we worek o godz. 18.30 spotka-
nie będzie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.    

9. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 08.06, wspomnienie św. Ja dwigi 
- w sobotę wspominamy św. Antoniego z Padwy 
10.W soboty, o godz. 18.00, została wprowadzona wieczorna  liturgia  

z formularza niedzielnej Mszy św. W ten sposób już w sobotę wieczór  
wierni mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii.  

11.W tym tygodniu zostały zakończone prace na wieży kościoła. Została 
zamontowana konstrukcja na dzwony oraz umieszczony odnowiony 
dzwon z kaplicy. Pozostałe dwa dzwony powstaną w przyszłości 
(darczyńcy mile widziani). Poza tym trwają prace przy układaniu płyt gra-
nitowych na cokole kościoła. Słowa podziękowania kierujemy do Parafia-
nom, którzy bezinteresownie pracowali przy upiększaniu naszego kościoła. 

12.Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła (50 zł.) Na ten tydzień prosimy 
mieszkańców z ul. Kwiatkowskiego bloki: 139G, 139H, 139I, 139J  
i 139K. 

13.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać tygo-
dnik „Niedziela” w cenie 6 zł. Gazetka Miriam znajduje się w przedsionku 
kościoła oraz w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.  

o g ł o s z e n i a:  

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  

 Pokarm na drogę     
            (życia) 

 

 „Tak Bóg umiłował świat, że dał 
swojego Syna Jednorodzonego; 
każdy, kto w Niego wierzy, ma ży-
cie wieczne” /J 3, 16/  

 

Wiara jest nam potrzebna, aby 
każdego dnia kroczyć za Jezusem. 
Mimo, że się przewracamy i oddaje-
my różnym pokusom i namiętno-
ściom, to wciąż musimy zdążać do 
doskonałości. To pragnienie powinno 
w nas być obecne całe życie. 

 Bóg objawił się nam jako Trójca 
Święta. Boga nazywamy Ojcem przede 
wszystkim dlatego, że jest Stwórcą czło-
wieka i świata. Obdarzając Boga imie-
niem Ojciec, zwracamy uwagę na dwa 
aspekty Jego relacji do człowieka. Po 
pierwsze: Bóg jest początkiem i podsta-
wą wszystkiego, co zostało stworzone. 
Po drugie: Ojciec ten jest dobrocią i mi-
łującą troską, 
ogarniającą 
wszystkie swoje 
dzieci. Takiego 
Ojca objawił 
nam Jezus. On 
przed swoją mę-
ką, żegnając się 
z uczniami, za-
powiada Ducha 
Świętego. Tenże 
Duch działa od 
początku stwo-
rzenia. On to przemawiał niegdyś przez 
proroków, teraz zaś będzie z uczniami  
i będzie w nich, aby ich wszystkiego 
nauczyć. Dogmat o Trójcy Św. stwier-
dza, że Boska Trójca jest jednością. My 
nie wyznajemy wiary w trzech bogów, 
ale w jednego Boga w trzech Osobach. 
Osoby Boskie nie dzielą między siebie 
tej jedynej Boskości, ale każda z nich 
jest całym Bogiem. Osoby Boskie różnią 
się jednak między Sobą. Można powie-
dzieć, że Bóg jest jeden, ale nie jest sa-
motny. Bóg jest wspólnotą i dlatego 
wolno nam o Nim powiedzieć za Jezu-
sem, że jest Miłością. Osoby Boskie 
pozostają ze Sobą w najgłębszej relacji 
międzyosobowej, a taką jest miłość.  

TRÓJCA ŚWIĘTA 
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INTENCJE  
MSZALNE  

08.06 – 14.06 
 

Poniedziałek (08.06) 

1/ †Jan Cypryś- od córki 
chrzestnej  
2/ †Antoni Siwiec- od Kazi-
mierza Korbeckiego z rodziną  
Wtorek (09.06) 

1/ †Jan Cypryś- od rodziny Wą-
saczów i Migutów  
2/ †Antoni Siwiec- od Mariana 
Korbeckiego z rodziną  
Środa (10.06) 

1/ W intencji próśb i podzię-
kowań do Matki Bożej Czę-
stochowskiej 

2/ †Jan Cypryś- od uczestni-
ków pogrzebu  
Czwartek (11.06) Boże Ciało 

godz. 7.00 

†Marianna i Antoni Filip  
godz. 9.00  

†Edyta- 9 rocznica śmierci 
godz. 10.30  

†Antoni Siwiec - od rodziny 
Szurów 
godz. 12.00  

W intencji Parafian  
godz. 16.00 

O zdrowie, Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bo-
żej dla Marii i całej rodziny  
Piątek (12.06) 

1/ †Jan Cypryś- od uczestni-
ków pogrzebu 
2/ †Antoni Siwiec- od wnucz-
ki Beaty i Karola  
Sobota (13.06) 

1/ O zdrowie, Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bo-
żej dla Marii i całej rodziny  
2/ W intencji Bogu wiadomej 
Niedziela (14.06) 

godz. 7.00  

†Jan Cypryś- od uczestników 
pogrzebu 
godz. 9.00  
†Jan Fedorczyk  
godz. 10.30  

†Zbigniew Hadała- 18 rocznica 
śmierci 
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00  

†Antoni Siwiec- od pracowni-
ków firmy ES Sitarz  

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA  
 Uroczystość Bożego Ciała to kolejne 
święto ruchome, przypadające na sześć-
dziesiąt dni po Wielkanocy. Święto Bo-
żego Ciała jest świętem skoncentrowa-
nym wokół Eucharystii. To ona zajmuje 
centralne miejsce, tworzy i buduje Ko-
ściół. A Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa jest dziękczynie-
niem za ustanowienie Najświętszego 
Sakramentu. Święto rozwijało się przez 
stulecia, a jego początków można szu-
kać w XIII w. Związane jest ono z obja-
wieniem w diecezji w Liege w Belgii, 
gdzie Pan Jezus miał prosić o ustano-
wienie święta Eucharystii. Zewnętrzną 
formę święta stanowią procesje prowa-
dzone do 4 ołtarzy. Ołtarze symbolizują 
miejsce obecności Boga wśród ludzi, 
którego zapraszamy do wszystkich sfer 
naszego życia. Ołtarz jest pojmowany 
jako miejsce, wokół którego gromadzą 

się wierni, aby korzystać z ofiary Jezusa 
Chrystusa - wchodzić w komunię z Je-
zusem i ludźmi. Podczas procesji wierni 
zatrzy-
mują się 
zawsze 
przed 
czterema 
ołtarza-
mi. Licz-
ba ta 
związana 
jest z czterema Ewangeliami. Procesyj-
nie przenoszona jest monstrancja z Naj-
świętszym Sakramentem, a na zakoń-
czenie udzielane jest uroczy-
ste błogosławieństwo sakramentalne. 
Udział w procesji jest świadectwem 
wiary żywej i odwagi, że nie wstydzę 
się Jezusa, ale pragnę za nim iść. 

opr. M. Frańczak  

Cud eucharystyczny wydarzył się  
w 1996 roku w Buenos Aires. Ówcze-
snym biskupem, który zajmował się 
sprawą, był Jorge Bergoglio - obecny 
papież Franciszek. W jednym z kościo-
łów znajdujących się w handlowej dziel-
nicy do księdza podeszła kobieta, która 
poinformowała, że z tyłu kościoła znaj-
duje się porzucona i sprofanowana ho-
stia. Zgodnie z przepisami liturgicznymi 
kapłan umieścił opłatek w wodzie. Po 
kilku dniach w jego miejscu unosiła się 
na wodzie krwista substancja. Kardynał 
Bergoglio zlecił przeprowadzenie badań 
w 1999 roku. Z substancji pobrano 
próbkę i przesłano do Nowego Jorku, 
nie informując naukowców o jej pocho-
dzeniu. Próbkę badał m.in. znany pato-
log dr Frederic Zugibe. Stwierdził on, że 
substancja jest fragmentem lewej komo-
ry ludzkiego serca "w stanie zapalnym". 

"To serce żyło w chwili pobierania wy-
cinka. Twierdzę, 
że serce żyło, 
gdyż białe ciał-
ka obumierają 
poza żywym 
organizmem, 
potrzebują go, 
aby je ożywiał. 
Ich obecność 
wskazuje więc, 
że serce żyło w 
chwili pobiera-
nia próbki. Co 
więcej, te białe 
ciałka wniknęły w tkankę, co wskazuje 
na fakt, że to serce cierpiało - np. jak 
ktoś, kto był ciężko bity w okolicach 
klatki piersiowej" - napisał ekspert  
w swojej opinii.  

opr. D. Frańczak  

CUD EUCHARYSTYCZNY W BUENOS AIRES 

W Uroczystość Bożego Ciała wspólnota 
chrześcijańska gromadzi się wokół Eu-
charystii i w niej czci swój najcenniej-
szy skarb: Chrystusa, prawdziwie obec-
nego pod postaciami konsekrowanych 
chleba i wina. Cały lud wychodzi z ko-
ściołów i idzie w procesji z Najświęt-
szym Sakramentem po ulicach i placach 
miast. To zmartwychwstały Chrystus 
idzie drogami ludzkości i nieustannie 
ofiarowuje ludziom swoje «ciało» jako 
prawdziwy «chleb życia» (por. J 6, 48. 
51). I dziś, podobnie jak przed dwoma 
tysiącami lat, «trudna jest ta mowa» (J 
6, 60) dla ludzkiego umysłu, który jest 
jakby przytłoczony wielkością tajemni-

cy. By przeniknąć fascynującą głębię tej 
obecności Chrystusa pod «znakami» 
chleba i wina, po-
trzebna jest wiara, 
a ściślej, potrzebna 
jest wiara ożywia-
na miłością. Tylko 
ten, kto wierzy  
i kocha, może po-
jąć coś z owej nie-
wyrażalnej tajem-
nicy, przez którą 
Bóg zbliża się do 
naszej małości, przychodzi do naszej 
słabości, objawia, kim naprawdę jest - 
nieskończoną miłością, która zbawia. 

JAN PAWEŁ II - O UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA  


