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12 czerwca 2022

TRÓJCA ŒWIÊTA
Z pewnoœci¹ ka¿dy z nas niejednokrot-

nie zastanawia³ siê nad istot¹ Trójcy
Œwiêtej. Trudno to obj¹æ naszym ludz-
kim rozumem…..

Trójca Œwiêta jest tajemnic¹ w œcis³ym
tego s³owa znaczeniu i nawet po wszyst-
kich mo¿liwych wyjaœnieniach, które
powsta³y, powstaj¹ i powstan¹, nigdy nie
stanie siê dla nas czymœ oczywistym. Nie
ma o niej wzmianki w Starym Testamen-
cie. Nowy Testament pokazuje ju¿ postaæ
Syna i Ducha. Dopiero póŸniejsze czasy
przynosz¹ nam pojêcie Trójcy wywodz¹-
ce siê od   ³aciñskiego pojêcia Trinitas
(III wiek n.e). Ci¹gle jednak nie znano
jednak odpowiedzi na pytanie, kim s¹ ci
trzej i jakie s¹ miêdzy nimi zale¿noœci.
Sobór nicejski przyniós³ wyjaœnienie bo-
skoœci Jezusa, która do tego momentu nie
by³a powszechnie uznawana. „Syn jest
wspó³istotny Ojcu”- te s³owa Credo wy-
brzmiewaj¹ na ka¿dej mszy œwiêtej. Cie-
kawe jest t³umaczenie ojca Wies³awa
Szymony „Gdybyœmy mówili, ¿e Chry-
stus jest tylko przybranym Synem Bo¿ym,
a nie Bogiem, podwa¿ylibyœmy podsta-
wowy dogmat chrzeœcijañstwa: Nasze
zbawienie jest dzie³em Boga. Uznaj¹c
Chrystusa, jedynego Poœrednika w dzie-
le zbawienia, za ni¿szego od Ojca, stwier-
dzilibyœmy równoczeœnie, ¿e to nie Bóg
nas zbawia. Tymczasem w Starym Testa-
mencie powtarzano przecie¿ do znudze-
nia, ¿e zbawienie pochodzi tylko od Nie-
go. Gdyby Jezus by³ tylko przybranym
Synem Bo¿ym, czyli stworzeniem, ozna-
cza³oby to, ¿e tak naprawdê nie jesteœmy
zbawieni. Dlatego dla pierwszych chrze-
œcijan tak wa¿ne by³o powiedzenie, ¿e Syn

musi byæ tej samej natury co Ojciec, ¿e
musi byæ Bogiem.”. Trochê d³u¿ej trwa³
spór dotycz¹cy boskoœci Ducha Œwiête-
go. Przyjêto tê prawdê dopiero w X wie-
ku, ale niestety przyczyni³a siê ona do
schizmy wschodniej.

Wielu teologów pokazujê Trójcê Œwiêt¹
jako wzór mi³oœci. W niej te¿ ka¿dy ma
swoj¹ rolê do odegrania. I tak na przy-
k³ad Justyn Apologeta t³umaczy³ Trójcê
w nastêpuj¹cy sposób „Ojciec to Stwór-
ca, ten, który wydobywa œwiat z chaosu,
Syn to Zbawca, który przychodzi uleczyæ
œwiat pêkniêty poprzez grzech. Ducha
najczêœciej nazywa siê Pocieszycielem,
czyli tym, który prowadzi historiê œwiata
do jego szczêœliwego koñca, czyli do osta-
tecznego przyjœcia Chrystusa i do tego,
byœmy czekaj¹c na ten koniec i zwyciê-
stwo dobra, nie zw¹tpili. Duch to uoso-
biona mi³oœæ Ojca i Syna, tak intensyw-
na, ¿e ona wrêcz siê materializuje w Oso-
bê, staje siê Osob¹. Wszystkich ich ³¹czy
Bóstwo, ³¹czy mi³oœæ do nas, ³¹cz¹ ró¿-
ne misje, które maj¹ i ró¿ne okresy na-
szej historii, w których siê objawiaj¹”.

Próbujmy zatem naœladowaæ mi³oœæ
Ojca, Syna i Ducha.      AP
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szamy wszystkich na CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz. 18.00
Msz¹ œw. w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Po Eucharystii Godzina Fatim-
ska. Wszystkie proœby i podziêkowania do Matki Bo¿ej prosimy sk³adaæ do skarbony
przy wejœciu do koœcio³a. Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.

  7.Wszystkich zachêconych rekolekcyjnymi spotkaniami zapraszamy na ci¹g dal-
szy - u Ÿróde³ naszej wiary, wys³uchuj¹c konferencji oraz œwiadectwa ¿ycia
wiar¹ a tak¿e na wspólnej rozmowie w grupach.

  8.W œrodê (15.06) grupa parafialna Klubu Inteligencji Katolickiej zaprasza cz³onków
i sympatyków po wieczornej Mszy œw. do salki nr 2 na comiesiêczne spotkanie.

  9.W pi¹tek (III pi¹tek miesi¹ca) zapraszamy na Mszê œw. w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego,
któr¹ odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozwa¿ymy homiliê nt. Jesteœmy we-
zwani do odpowiedzina Bo¿¹ £askê przez wspó³dzia³anie z Jego Mi³oœci¹.  O godz. 17.30
w czasie nabo¿eñstwa odmówimy Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji dusz czyœæco-
wych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo¿eñstwem.
Na zakoñczenie udzielimy b³ogos³awieñstwa relikwiami œw. Faustyny.

10.Ch³opców, którzy pragn¹ s³u¿yæ Bogu przy o³tarzu zapraszamy na zbiórki mini-
strantów w soboty o godz. 9.00 w salce ministrantów.

11. Dzieci zapraszamy na spotkania Dzieci Maryi. Poznajemy Matkê Bo¿¹ i Pismo
Œwiête, wiele œpiewamy oraz bawimy siê. Nasze spotkania odbywaj¹ siê w sobo-
tê o godz. 10.30 w salce nr 2.

12.Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸniej na
trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego potwierdzenia jest równo-
znaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany jest innym zainte-
resowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.

13.W czerwcu s¹ jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmujemy w Kancelarii.
14.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne, które kap³ani odprawi¹

w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.
15.Wszystkie dary ¿ywnoœciowe dla uchodŸców wojennych z Ukrainy ci¹gle mo¿-

na sk³adaæ ca³odobowo w Katowicach-Caritasie, ul. Dêbowa 23.
16.Dekretem Ks. Arcybiskupa przeprowadzamy wybory do Parafialnej Rady

Duszpasterskiej na kolejn¹ 5 letni¹ kadencjê. Przez 2 niedziele (5.06 i 12.06)
przy wyjœciu z koœcio³a do specjalnej skrzynki zg³aszamy kandydatów. Na spe-
cjalnych kartkach wpisujemy imiê i nazwisko, rok urodzenia, zawód oraz ulicê
zamieszkania (bez numeru zamieszkania).

17.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³..W sobotê
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW    (13 - 19 CZERWIEC 2022)

PONIEDZIA£EK (13.06.2022 r.) - Wspom. œw. Antoniego z Padwy, prezb. i dK
  7.00 1/za + Stanis³awa Marciñczaka

2/w intencji ks. Antoniego z ok. imienin, z podziêkowaniem za otrzymane ³aski, pro-
sz¹c o zdrowie, Bo¿e b³og., dary Ducha œw. w pos³udze duszpasterskiej

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej

1/w intencji czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej
2/w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin
3/za ++ rodziców: Jana i Mariê Przygodów oraz ++ braci: Ryszarda i Mieczys³awa
4/w intencji Zofii z ok. 4 r. ur. i Olgi z ok. 39 r. ur., z podziêkowaniem za dar

¿ycia, z proœb¹ o Bo¿e b³og., dary Ducha œw. i opiekê Matki Bo¿ej
Homilia: Eucharystia uzdalnia nas do œwiadectwa

WTOREK (14.06.2022 r.) - Wspomnienie b³. Micha³a Kozala, bpa i mêcz.
  7.00 1/za + Janinê Bezik we wspomnienie urodzin i imienin, + mê¿a Aleksandra,

++ rodziców, z proœb¹ o ¿ycie wieczne
2/za ++ Teodora i Mariannê Stêpieñ

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Antoniego Serokê we wspom. im., ++ rodz. z obu stron i + siostrzeñca Marka

2/za + Janinê Ko³odziej w 5 r. œm., ++ rodziców i dziadków
3/w intencji mamy Marii z ok. 80 r. ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o Bo¿e b³og. na dalsze lata ¿ycia (Te Deum)
4/za + mamê Jolantê Mosur we wspomnienie urodzin

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (15.06.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + brata Andrzeja, ++ rodziców: Zofiê i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê

oraz ++ dziadków Froñ i Wilk
2/za++dziadk., rodz. i rodzeñst: Halinê,Zdzis³awa,Ryszarda,Bernarda,S³awomira i Jana

  7.30 - Ró¿aniec
18.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + ojca W³adys³awa Pieklak  w 2 r. œm.

2/za ++ rodziców: Henryka i Agnieszkê, ++ braci: Henryka i Mieczys³awa
oraz ++ z rodziny Cudejko

3/za + tatê Krzysztofa Kowalczyka (od córek i syna)
4/za + Alinê Sobeck¹

18.45 - Spotkanie po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych: u Ÿróde³ naszej wiary
CZWARTEK (16.06.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ NAJŒWIÊTSZEGO CIA£A

I KRWI CHRYSTUSA
 7.30 1/w intencji Parafian - Procesja Bo¿ego Cia³a

2/za + ojca Szymona Ratusznego w 1 r. œm. oraz ++ z rodziny z obu stron
ok.10.30 - w intencji Bogu wiadomej
12.30 1/za + mê¿a Jerzego Przyby³

2/za + brata Stefana, ++ rodz.: Józefa i Katarzynê, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
17.00 - za wstaw. MB Uzdr. Chor. w intencji syna Zygmunta, z podziêkowaniem za 50 lat

pracy, zdrowie i otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê dla niego i jego rodziny
PI¥TEK (17.06.2022 r.) - Wspomnienie œw. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.
  7.00 1/za ++ Krystynê i  Leona, ++ teœciów, + Irenê Janasów, o radoœæ wieczn¹ dla nich

2/za + Danielê Benesiewicz w 2 r. œm. (od córki Bo¿eny z rodzin¹)
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego   
18.00 1/w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego

2/za ++ Stefana i Lidiê Piosik
3/za ++ rodz.: Czes³awê i Jana ¯urek,++ dziadków: Stanis³awê i Henryka Kiejnich
4/za ++ mamê Nepomucenê, ojca Adama i ++ dziadków

Homilia: Jesteœmy wezwani do odpowiedzi na Bo¿¹ £askê przez wspó³-
dzia³anie z Jego Mi³oœci¹

SOBOTA (18.06.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za ++ ¿onê Stefaniê, syna Damiana z rodziny Tur oraz ++ rodziców z obu stron

2/za + Kazimierza Jastrzêbskiego (od Marii i Antoniego Kêdra)
3/intencja wolna
4/ntencja wolna

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Mariana Ptaka w 4 r. œm.,++ rodz. z obu stron prosz¹c o B.Mi³osierdzie

2/za + Andrzeja Krasowskiego w 10 r.œm.
NIEDZIELA (19.06.2022 r.) - XII NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - w intencji Gra¿yny i Tadeusza w 39 r. œl. z podziêkowaniem za dotychcza-

sow¹ opiekê Bo¿¹, z proœb¹ o dalsze ³aski
  9.30 - intencja wolna
11.00 - w intencji Bartka z ok. 18 r.ur., z podziêk. za dar ¿ycia i otrzymane ³aski, z proœb¹

o dary Ducha œw., opiekê MB i b³og. B. na ka¿dy dzieñ doros³ego ¿ycia (Te Deum)
12.30 - w intencji Joanny z ok. 80 r.ur., z podziêk. za otrzymane ³aski z proœb¹ o b³og. Bo¿e

i dalsz¹ opiekê MB Uzdrowienia Chorych dla solenizantki i rodziny (Te Deum)
16.30 - Nabo¿eñstwo do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
17.00 - w int.Amandy Klêczek z ok. 30 r. ur. oraz Gabriela i Kornela Klêczek w 2 r. ur., z

podziêk. za dar ¿ycia i otrzymane ³aski, z proœb¹ o B.b³og. i opiekê MB Uzdr. Chor.
20.00 - intencja wolna    Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (12 czerwca 2022)

  1.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o godz. 9.30 a w tygodniu
o godz. 18.00. Znajdziemy na stronie internetowej i facebooku: https://
www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  2.Dzisiaj obchodzimy Uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy. Koñczy siê okres spo-
wiedzi i Komunii œw. Wielkanocnej.

  3.W niedziele o godz. 16.30 zapraszamy na nabo¿eñstwa czerwcowe do NSPJ.
  4.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i kopertowe sk³adane dzisiaj na prace remonto-

we - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej w koœciele górnym oraz remont schodów wyj-
œciowych i konch dachowychna. W przysz³¹ niedzielê (19.06) kolekta bêdzie przezna
czona na utrzymanie naszego koœcio³a i parafii.

  5.W poniedzia³ek (13.06) o  godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystiê wszyst-
kich cz³onków diakonii i grup parafialnych. Mszê œw. odprawimy za nich,
prosz¹c o b³ogos³awieñstwo Bo¿e w ich s³u¿bie dla naszej wspólnoty. Homilia
nt. Eucharystia uzdalnia nas do œwiadectwa.

  6.W poniedzia³ek (13.06) wspominamy dzieñ objawieñ Matki Bo¿ej w Fatimie. Zapra-
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Serdecznie zapraszamy na piesz¹ pielgrzymkê do Czêstochowy w terminie od
25-27.06.2022 r. Pielgrzymka to czas intensywnej modlitwy, wysi³ku i radoœci z
przebywania we wspólnocie. Szczegó³y na plakatach przy wyjœciu z koœcio³a. Za-
pisy w kancelarii parafialnej.
Zapraszamy te¿ na autokarow¹ pielgrzymkê do Czêstochowy. W programie Dro-
ga Krzy¿owa i Eucharystia o godz. 13.30 przed Obrazem Pani Jasnogórskiej. Wraz
z pieszymi pielgrzymami bêdziemy zawierzaæ Maryi nasz¹ parafiê i wszystkie
intencje pielgrzymkowe. Wyjazd z przed koœcio³a 27.06.2022r. o godz. 8.00. Koszt
35 z³. Zapisy w kancelarii parafialnej.

Bo¿e Cia³o
W pierwszy czwartek po oktawie Zes³ania Du-

cha Œwiêtego obchodzimy  Uroczystoœæ Naj-
œwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa zwan¹ Bo¿ym
Cia³em. Mamy wtedy wspania³¹ mo¿liwoœæ, po-
przez udzia³ w uroczystej procesji, do dania œwia-
dectwa naszej wiary, wyznania, ¿e wierzymy w
realn¹ obecnoœæ Chrystusa w najœwiêtszej Ho-
stii. Dziœ jest to niezwykle potrzebne, gdy¿ wi-
daæ wielki kryzys wiary i obojêtnoœæ ludzi wo-
bec Boga, nawet wœród osób przychodz¹cych na
Eucharystiê. Roœnie liczba tych, którym Bóg nie
jest do szczêœcia potrzebny i ¿yj¹ tak jakby go
nie by³o. Poka¿my wiêc, ¿e prawdziwie szczê-
œcie mo¿e daæ tylko Bóg, poka¿my radoœæ jak¹
niesie z sob¹ bliska za¿y³oœæ z Jezusem i publicz-
ne wyznawanie jej. Przygotujmy wiêc swoje ser-
ce, poprzez stan ³aski uœwiêcaj¹cej, zachêæmy
dziewczynki do sypania kwiatów, udekorujmy
okna naszych mieszkañ, ubierzmy najbardziej od-
œwiêtny strój i z radoœci¹ w duszy i na ustach
wyjdŸmy za Jezusem, który przemierzaæ bêdzie
ulice naszego osiedla, aby nam b³ogos³awiæ.

Uroczysta procesja wyrusza do czterech o³ta-

rzy, przy których odczyty-
wane s¹ cztery Ewangelie.
Przy pierwszym o³tarzu od-
czytywany jest fragment
Ewangelii wg œw. Mateusza
o ostatniej wieczerzy, a wiêc
nawi¹zuj¹cy do ustanowie-
nia przez Jezusa Euchary-
stii. Drugi o³tarz jest zwi¹-
zany z fragmentem Ewange-
lii wg œw. Marka dotycz¹-
cym rozmno¿enia chleba.
Przy trzecim o³tarzu odczy-
tywany jest fragment Ewan-
gelii wg œw. £ukasza, który
przedstawia przypowieœæ  o
zaproszonych na ucztê.
Ostatni o³tarz nawi¹zuje do
Ewangelii wg œw. Jana i
mówi o krzewie winnym
jako symbolu naszego trwa-
nia w Chrystusie i zjedno-
czenia z nim w sakramencie
Eucharystii.

Wszystkie czytane Ewan-
gelie pokazuj¹ wielk¹ mi-
³oœæ Boga do cz³owieka,
Boga, który nie ustaje w
pokornym wo³aniu:
„PrzyjdŸcie do mnie,
trwajcie we mnie, posilcie
siê moim cia³em, a bêdzie-
cie ¿yæ wiecznie!”

Czy zechcemy to wo³anie
us³yszeæ?       A.D.

3

Parafialna Rada Ekonomiczna sk³a-
da podziêkowania Parafianom za
ofiarnoœæ i odpowiedzialnoœæ w trud-
nym dla nas wszystkich okresie pan-
demii. Mimo, ¿e pandemia powoli wy-
gasa, pojawia siê wiele innych proble-
mów zwi¹zanych z kosztami utrzyma-
nia parafii – wynikaj¹cych chocia¿by
ze wzrostu cen mediów i remontów.
Nie wszyscy te¿ parafianie wrócili w
sposób fizyczny do Koœcio³a i nieraz
ze wzglêdów zdrowotnych uczest-
nicz¹ we Mszach œw. dziêki transmi-
sjom internetowym. Dlatego Parafial-
na Rada Ekonomiczna w dalszym ci¹-
gu podtrzymuje proœbê o finansowe
wsparcie  poprzez wp³aty bezpoœred-
nio na konto parafii – co pozwoli nam
przetrwaæ ten niespokojny czas. Nr
konta:  42 1050 1214 1000 0023 1548
9068 tytu³ wp³aty: „darowizna na cele
kultu religijnego”. Bóg zap³aæ za prze-
kazanie darowizn!

W czwartek (16.06) obchodzimy
Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a
i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o). Uro-
czystoœci rozpoczniemy Msz¹ œw. o
godz.  7.30 Po Eucharystii odbêdzie
siê procesja teoforyczna. W tym dniu
Msze œw. bêd¹ jeszcze odprawiane
bezpoœrednio po procesji ok. godz.
10.30 oraz o 12.30, 17.00. Procesja
teoforyczna przejdzie nastêpuj¹c¹
tras¹: - I o³tarz przy bramie Oœrodka
Wodnego „Maroko”, ul. Piastów 17
(przygotowuj¹ mieszkañcy z ul. Pia-
stów 22, 24 i 26 wraz z Grup¹ Brac-
twa Adoracji); - II o³tarz przy Placu
Zabaw na ul. Piastów (przygotowuj¹
mieszkañcy z ul. Piastów 3, 5, 7, 9 i
11 wraz ze Wspólnot¹ Modlitwy
Uwielbienia i M³odzie¿¹ Oazow¹); -
III o³tarz przy ul.  Tysi¹clecia 6 (przy-
gotowuj¹ mieszkañcy z ul. Tysi¹c-
lecia 4, 6, 15 i 19 wraz z Duszpaster-
stwem Ma³¿eñstw); - IV o³tarz przy
parkingu koœcielnym (przygotowuj¹
mieszkañcy z ul. Mieszka I 1, 7 i 9
wraz z Grup¹ ¯ywego Ró¿añca).

Tematy o³tarzy:
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I o³tarz: „To czyñcie na moj¹ pa
mi¹tkê” Mt 26,17-19.26-29

II o³tarz: ,,Wy dajcie im jeœæ”
Mk 8,1-9

III o³tarz: ,,Opowiadajcie, co was
spotka³o” £k 24,13-16.28-35

IV o³tarz: „B¹dŸcie jednym cia-
³em"   J 17,20-26

Procesjê zakoñczymy w koœciele.
Na ten dzieñ prosimy o przystrojenie
okien naszych mieszkañ kwiatami i
symbolami eucharystycznymi. Zapra-
szamy dzieci pierwszo komunijne do
sypania kwiatów przed Najœwiêtszym
Sakramentem. Dzia³kowców prosimy
o dostarczenie do zakrystii p³atków
kwiatowych.

W oktawie Bo¿ego Cia³a, po Mszy
œw. wieczornej, odbywaæ siê bêd¹ pro-
cesje teoforyczne wokó³ koœcio³a. Do
uczestnictwa w nich zachêcamy dzie-
ci pierwszokomunijne.

kap³anów modlitw¹,a tak¿e módlmy siê
o nowe i œwiête powo³ania kap³añskie i
zakonne.

04.05. - Podczas Mszy œw. o godz.18.00
rozwa¿ona by³a homilii nt. „Zrób jak Jó-
zef - Twój Przyjaciel”

05.05. - O godz.18.45 rozpoczê³o siê
czuwanie modlitewne przed Uroczysto-
œci¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego, które by³o
prowadzone przez ks. Piotra oraz Odno-
wê w Duchu Œwiêtym. Ks. Piotr rozpo-
czynaj¹c modlitwê zwróci³ siê do wszyst-
kich,byœmy prosili Ducha Œwiêtego, aby
nas uczy³ w³aœciwego jêzyka - jêzyka
Ewangelii. Modlitwa przeplatana by³a
pieœniami i zakoñczy³ siê Apelem Jasno-
górskim.

Bo¿ena S.
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29.05. - O godz 5.30 z naszej parafii
wyruszy³a piesza pielgrzymka mê¿czyzn
do Matki Bo¿ej Piekarskiej. Wraz z mê¿-
czyznami pielgrzymowa³ równie¿ ks.
Dawid Szpek oraz ks. Arcybiskup Adrian
Galbas.

01.05. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê

modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid Majka
podkreœli³ jak wa¿ne jest wpatrywanie siê
w Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie,
bowiem wówczas wchodzi siê z Nim w
relacjê. Modlitwa opiera³a siê na zawie-
rzeniu Jezusowi wszystkich spraw oso-
bistych, rodzinnych, parafii oraz kraju i
ca³ego œwiata. Podczas modlitwy rozwa-
¿aliœmy fragment Ewangelii z dnia (J 1,
39-56). Spotkanie modlitewne zakoñczy-
³o siê Apelem Jasnogórskim

03.05. - O godz.18.45 rozpoczê³o siê
kolejne spotkanie ,,U Ÿróde³ wiary”. Po
modlitwie do Ducha Œwiêtego zosta³a
wyg³oszona konferencja na temat: „Je-
zus jest Panem”, a po niej œwiadectwa.

Równie¿ w tym dniu w kaplicy Œw. Jó-
zefa ks. Proboszcz spotka³ siê z Nadzwy-
czajnymi Szafarzami Komunii œw., aby
porozmawiaæ nt. organizacji Uroczysto-
œci Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystu-
sa.

Natomiast w salce nr 1 odby³o siê spo-
tkanie Bractwa Adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu. Ks. Piotr wyg³osi³ konferen-
cjê nt. Historii uroczystoœci Najœwiêtsze-
go Cia³a i Krwi Chrystusa. Ks. Piotr
zwróci³  uwagê, ¿e istniej¹ trzy wymiary
kultu eucharystycznego: adoracja, cele-
bracja i manifestacja - wyjœcie z Jezusem
Eucharystycznym poza mury koœcio³a.
Pierwsza procesja Bo¿ego Cia³a wysz³a
w Pary¿u, w 1234 r. Procesja mia³a naj-
pierw charakter lokalny, nastêpnie papie¿
Urban IV og³osi³ w Koœciele Powszech-
nym uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i
Krwi Chrystusa jako uroczystoœæ obowi¹-
zuj¹c¹. Pierwsza procesja Bo¿ego Cia³a
w Polsce pojawi³a siê w Krakowie. Na
zakoñczenie spotkania ks. Piotr podkre-
œli³, ¿e papie¿ Benedykt XVI ustanawia-
j¹c œwiêto Chrystusa Najwy¿szego i
Wiecznego Kap³ana, na tydzieñ przed
Uroczystoœci¹ Bo¿ego Cia³a, chcia³ pod-
kreœliæ, ¿e nie ma Eucharystii bez Kap³añ-
stwa.

Dlatego otaczajmy nieustannie naszych

Ma³e przypomnienie...

MODLITWA PAÑSKA

Ojcze nasz, któryœ jest w niebie, œwiêæ
siê imiê Twoje, przyjdŸ królestwo Two-
je, b¹dŸ wola Twoja, jako w niebie tak i
na ziemi. Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj. I odpuœæ nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowaj-
com. I nie wódŸ nas na pokuszenie, ale
nas zbaw od z³ego. Amen.

POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaœ Maryjo, ³aski pe³na, Pan z

Tob¹, b³ogos³awionaœ Ty miêdzy niewia-
stami i b³ogos³awiony owoc ¿ywota Two-
jego Jezus. Œwiêta Maryjo, Matko Bo¿a,
módl siê za nami grzesznymi teraz i w
godzinê œmierci naszej. Amen.

SK£AD APOSTOLSKI
Wierzê w Boga Ojca wszechmog¹ce-

go, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezu-
sa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana
naszego, który siê pocz¹³ z Ducha Œwiê-
tego; narodzi³ siê z Maryi Panny; umê-
czon pod Ponckim Pi³atem, ukrzy¿owan,
umar³ i pogrzebion; zst¹pi³ do piekie³;
trzeciego dnia zmartwychwsta³; wst¹pi³
na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca
wszechmog¹cego; stamt¹d przyjdzie s¹-
dziæ ¿ywych i umar³ych. Wierzê w Du-
cha Œwiêtego, œwiêty Koœció³ powszech-
ny, Œwiêtych obcowanie, grzechów od-
puszczenie, cia³a zmartwychwstanie,
¿ywot wieczny. Amen.

DZIESIÊÆ PRZYKAZAÑ BO¯YCH
Jam jest Pan Bóg twój, którym ciê wy-
wiód³ z ziemi egipskiej z domu niewoli.
1. Nie bêdziesz mia³ bogów cudzych

przede mn¹.
2. Nie bêdziesz bra³ Imienia Pana Boga

swego nadaremno.
3. Pamiêtaj abyœ dzieñ œwiêty œwiêci³.
4. Czcij ojca swego i matkê swoj¹.
5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzo³ó¿.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fa³szywego œwiadectwa

przeciw bliŸniemu swemu.
9. Nie po¿¹daj ¿ony bliŸniego swego.
10. Ani ¿adnej rzeczy, która jego jest.

G³ówne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sêdzi¹ sprawiedliwym, któ-

ry za dobre wynagradza i za z³e ka-
rze.

3. S¹ trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec,
Syn Bo¿y i Duch Œwiêty.

4. Syn Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem i umar³
na krzy¿u dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieœmiertelna.
6. £aska Bo¿a jest do zbawienia ko-

niecznie potrzebna.

Siedem Sakramentów Œwiêtych
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Najœwiêtszy Sakrament.
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.
6. Kap³añstwo.
7. Ma³¿eñstwo.

Przykazanie mi³oœci
Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego z
ca³ego serca swego, z ca³ej duszy swojej
i ze wszystkich si³ swoich, a bliŸniego
swego jak siebie samego.

Przykazania koœcielne
1. W niedzielê i œwiêta nakazane uczest-

niczyæ we Mszy œwiêtej i powstrzy-
maæ siê od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przyst¹piæ
do sakramentu pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie
wielkanocnym, przyj¹æ Komuniê
Œwiêt¹.

4. Zachowywaæ nakazane posty
i wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów
miêsnych, a w czasie Wielkiego Po-

stu powstrzymywaæ siê od udzia³u w
zabawach.

5. Troszczyæ siê o potrzeby wspólnoty
Koœcio³a.

Uczynki mi³osierne wobec cia³a
1. Nakarmiæ g³odnych.
2. Napoiæ spragnionych.
3. Przyodziaæ nagich.
4. Przyj¹æ do domu podró¿uj¹cych.
5. Pocieszaæ wiêŸniów.
6. Odwiedzaæ chorych.
7. Grzebaæ zmar³ych.

Uczynki mi³osierne wobec duszy
1. Upominaæ grzesz¹cych.
2. Pouczaæ nieumiejêtnych.
3. Dobrze radziæ w¹tpi¹cym.
4. Pocieszaæ strapionych.
5. Cierpliwie znosiæ krzywdy.
6. Chêtnie darowaæ urazy.
7. Modliæ siê za ¿ywych i umar³ych.


