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EWANGELIA (Mt 28, 16-20) 

Jedenastu uczniów udało 

się do Galilei, na górę, tam, gdzie 

Jezus im polecił. A gdy Go 

ujrzeli, oddali Mu pokłon. 

Niektórzy jednak wątpili. Wtedy 

Jezus podszedł do nich i 

przemówił tymi słowami: "Dana 

Mi jest wszelka władza w niebie 

i na ziemi. Idźcie więc i 

nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca 

i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie 

je zachowywać wszystko, co 

wam przykazałem. A oto Ja 

jestem z wami przez wszystkie 

dni, aż do skończenia świata". 
 

Okiem proboszcza 

 
Rozpoczynający się 

dzisiaj tydzień będzie 

szczególnym czasem, gdyż w 

czwartek przeżywać będziemy 

uroczystość Najświętszego Ciała 

i Krwi Jezusa Chrystusa, zwaną 

popularnie uroczystością Bożego 

Ciała. Centrum tej uroczystości 

to oczywiście Msza święta 

połączona z procesją 

eucharystyczną drogami i ulicami 

parafii. Szczególnie gorąco 

zapraszamy na Mszę świętą o 

godz. 10.00 oraz na procesję. 

Zapraszamy dzieci, młodzież 

dorosłych i osoby starsze. 

Liczymy, że w procesji – jak 

zwykle wezmą udział strażacy, 

którzy poniosą baldachim nad 

Najświętszym Sakramentem.  

W tym roku przejdziemy 

od kościoła, przez ul. 

Malowniczą i powrócimy przez 

ul. Kardynała Wojtyły, aby na 

parkingu przed kościołem 

zakończyć czwartkowe 

uroczystości.  

Ze względu na Boże 

Ciało i jego bardzo uroczysty 

charakter bardzo proszę, aby 

poszczególne ołtarze 

przygotowały następujące 

grupy wiernych: 

 pierwszy ołtarz, przy 

skrzyżowaniu ul. 

Malowniczej z ul. 

Świętojańskiej przygotują 

członkowie róż 

różańcowych. 

 drugi ołtarz, w 

połowie ul. Malowniczej 

przygotują mieszkańcy ul. 

Malowniczej i sąsiedzi 

  

 trzeci ołtarz, przy domu 

Państwa Jastrzębskich i 

Poradów, przygotują 

mieszkańcy tego odcinka 

Kardynała Karola Wojtyły, po 

którym kroczyć będzie 

procesja; 

 czwarty ołtarz, na parkingu 

przed głównym wejściem do 

kościoła; przygotują Kręgi 

Rodzin. 

 

W czasie procesji Bożego 

Ciała ważną rolę do spełnienia 

mają dzieci, które towarzyszą 

Jezusowi i sypią kwiatki oraz 

dzwonią dzwonkami. W tym 

roku bezpośrednio przed 

Najświętszym Sakramentem 

dziewczynki, które w tym roku 

przystąpiły do Pierwszej 

Komunii Świętej będą sypać 

płatki kwiatów w jednego dużego 

kosza. Do takiego sposobu 

sypania potrzebnych będzie dużo 

kwiatów. Właśnie dlatego już we 

wtorek w kościele zostanie 

umieszczony kosz i jeśli u kogoś 

z parafian w ogródku rosną 

piękne kwiaty, a w rodzinie nie 

ma dzieci, które mogłyby je 

wykorzystać, to proszę, aby 

przyniósł do kościoła trochę 

płatków, wrzucił do kosza, a w 

czwartek dziewczynki będą je 

sypać przed Najświętszym 

Sakramentem. 

 Pozostałe Msze święte w 

Boże Ciało zostaną odprawione o 

godz. 7.30 i 17.00. W czasie 

Oktawy Bożego Ciała codziennie 

po Mszy świętej o godz. 18.00 
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zapraszamy na procesję wokół 

kościoła. 

ks. Tomasz – proboszcz 

Wdzięczność za stworzenie 

świata 

Zachwyt dobrze znane nam 

uczucie. Bardzo przyjemne. 

Lubimy się zachwycać. Każdy na 

inny sposób. Pojawia się w 

teatrze, kinie, na widok pięknej 

kobiety, malowniczego 

krajobrazu, kochanego 

mężczyzny, kwitnących 

kwiatów, modnych ubrań. I tak 

mogę wymieniać dalej. Czy ktoś 

kiedyś zastanawiał się nad 

dziełem stworzenia? W 

kontekście jego piękna, logiki i 

zaplanowania co do szczegółów? 

Zazwyczaj skupiamy się na 

stworzeniu mężczyzny i 

niewiasty. 

Ostatnio przeczytałam Psalm 

104, który mówi nam o 

powstaniu świata. Pod względem 

literackim jest uznawany za 

najpiękniejszą pieśń. Psalmista 

wyraża swój podziw i 

wdzięczność za cudowne dzieła 

Boga. Uświadamia nam, co Bóg 

czyni i jak mądrze to wszystko 

zaplanował.  Pan zrobił coś 

niezwykłego, niepojętego po 

ludzku. Stworzył wody i 

ustanowił ich granice, tak aby ląd 

był bezpieczny. Błękitne niebo 

górujące nad nami, Słońce, 

księżyc, obłoki, każdą żywą 

istotę. Wyznaczył miejsce dla 

gór, poprzeplatał je jeziorami, 

wodospadami i strumieniami. 

Zatroszczył się o pokarm dla 

ptactwa, zwierząt leśnych. 

Wyznaczył pory dnia za pomocą 

wschodu i zachodu słońca.  

Stworzył zieloną trawę, po której 

tak lubimy chodzić o poranku. 

Pachnące łąki, lasy. Nic nie uszło 

jego uwadze.  

Czy budzi w nas zachwyt Bóg? 

Jak patrzymy na otaczający nas 

świat, rodzi się w nas 

wdzięczność?  Ludzie zabiegani, 

zajęci tysiącem spraw nie 

dostrzegają wielkości Boga. 

Psalm 104 jest bardzo osobistym 

uwielbieniem Pana, pełnym 

radości i dziękczynienia. 

„Błogosław, duszo moja, Pana! 

O Boże mój, Panie, jesteś bardzo 

wielki! 

Odziany we wspaniałość i 

majestat (…) 

Stwarzasz je, gdy ślesz swego 

Ducha 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

Niech chwała Pana trwa na 

wieki: niech Pan się raduje z 

dzieł swoich”  

(Ps 104 1; Ps 104, 30-31). 

Praktykujmy wdzięczność 

każdego dnia. Mamy tyle 

powodów. Jest udowodnione 

naukowo, że dzięki temu 

czujemy się szczęśliwymi 

ludźmi, nie pielęgnujemy złych 

emocji, mamy więcej 

wyrozumiałości dla innych. 

Odczuwamy radość. To wszytko 

wpływa na nasze zdrowe, 

samopoczucie i relacje z innymi. 

Warto sięgnąć po tak silny 

środek na stres, zwątpienie i 

smutek.  

Dziękujmy każdego dnia. Bogu, 

ludziom wokół, sobie.  

Anna Zielińska 

  

 

KSIĘŻYC Z CIEMNĄ 

RYSĄ 

Każdego roku na cześć 

Najświętszego Sakramentu 

uczestniczymy w procesjach, aby 

w ten sposób dać świadectwo 

swojej wiary i uwielbić 

Chrystusa ukrytego pod 

postaciami Chleba i Wina. Do 

powstania święta Bożego Ciała 

oraz szerzenia pobożności 

eucharystycznej przyczyniła się 

św. Julianna z Cornillon. 

Julianna urodziła się w 1192 roku 

w pobliżu Liege w Belgii. W 

piątym roku życia straciła 

rodziców. Wychowywała się w 

klasztorze w Mont-Cornillon, 

gdzie przyjęła habit zakonny. 

Zdobyła solidne wykształcenie, 

dzięki któremu mogła czytać po 

łacinie dzieła ojców Kościoła, 

zwłaszcza św. Augustyna i św. 

Bernarda. Obok błyskotliwej 

inteligencji Juliannę już jako 

dziecko wyróżniała niezwykła 

pobożność. Miała głębokie 

poczucie obecności Chrystusa, 

której doświadczała, przeżywając 

w sposób szczególny sakrament 

Eucharystii i rozważając często 

słowa Jezusa: „A oto Ja jestem z 

wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata” (Mt 28,20). 

W wieku 16 lat miała pierwsze 

widzenie, które później 

powtarzało się wielokrotnie 

podczas adoracji 

eucharystycznych. W widzeniach 

tych widziała wielki księżyc i 

biegnącą na jego powierzchni 

ciemną rysę. Sam Chrystus 

pomógł jej zrozumieć sens tego, 

co widziała. Księżyc 

symbolizował życie Kościoła na 

ziemi. Ciemna rysa natomiast 

sygnalizowała brak święta 

liturgicznego, w którego 

ustanowienie Julianna miała się 

zaangażować - święta, w którym 

wierzący mogliby adorować 

Eucharystię, by pogłębiać wiarę, 

czynić postępy w praktykowaniu 

cnót i wynagradzać za 

znieważanie Najświętszego 
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Sakramentu. Julianna, która w 

międzyczasie została przeoryszą 

klasztoru, przez niemal 20 lat 

zachowywała w sekrecie to 

objawienie. Później za 

pośrednictwem swojego 

spowiednika, misję 

wprowadzenia święta Bożego 

Ciała powierzyła archidiakonowi 

Giacomo Pantaleonowi, 

późniejszemu papieżowi 

Urbanowi IV. Dzięki niemu 

prośba Julianny została 

rozważona na synodzie w Liege 

w 1248 roku i została przyjęta.  

W ten sposób zostało 

ustanowione święto na cześć 

Najświętszego Sakramentu dla 

diecezji Liege. Święto wywołało 

jednak wiele sprzeciwów. 

Julianna była wyśmiewana, 

obrażana i ostatecznie opuściła 

klasztor w Mont-Cornillon. Przez 

10 lat gościła w różnych 

klasztorach sióstr cystersek. 

Mimo tułaczego życia budowała 

wszystkich swą pokorą, nie 

krytykowała ani nie ganiła 

swoich przeciwników, lecz 

gorliwie szerzyła kult 

eucharystyczny. Zmarła w 1258 

roku w Fosses-La-Ville w Belgii. 

 

Kiedy w 1264 roku Giacomo 

Pantaleon został papieżem, 

ustanowił uroczystość Bożego 

Ciała jako obowiązkowe święto 

dla Kościoła powszechnego, 

obchodzone w czwartek po 

święcie Trójcy Przenajświętszej.  

Do ustanowienia święta Bożego 

Ciała przez Urbana IV przyczynił 

się także cud eucharystyczny. W 

1263 roku do Bolseny we 

Włoszech przybył ks. Piotr z 

Pragi, którego od lat dręczyły 

wątpliwości co do rzeczywistej 

obecności Chrystusa w 

Eucharystii. Podczas Mszy 

Świętej w chwili konsekracji, 

kiedy wzniósł Hostię nad 

kielichem ujrzał, że Hostia 

obficie krwawi, a krew spływa na 

leżący na ołtarzu korporał.  

Wieść o niezwykłym cudzie 

szybko się rozprzestrzeniła. 

Dotarła także do pobliskiego 

Orvieto, gdzie przebywał papież 

Urban IV. Papież wysłał do 

Bolseny swoich teologów, którzy 

potwierdzili prawdziwość cudu. 

Hostię, która nie zmieniła swojej 

postaci oraz pokryty krwią 

korporał przeniesiono do 

Orvieto, gdzie do dzisiaj 

umieszczone są w ozdobnym 

relikwiarzu w tamtejszej 

katedrze. Choć po śmierci 

papieża Urbana IV obchody 

święta Bożego Ciała ograniczyły 

się do niektórych regionów 

Francji, Niemiec, Węgier i 

północnych Włoch, to papież Jan 

XXII, przywrócił je w 1317 roku 

w całym Kościele. Od tego 

momentu święto wspaniale się 

przyjęło i do dzisiaj głęboko jest 

przeżywane przez chrześcijan. 

Wspominając św. Juliannę z 

Cornillon, my także odnówmy 

naszą wiarę w rzeczywistą 

obecność Chrystusa w 

Eucharystii. Jak uczy 

Kompendium Katechizmu 

Kościoła Katolickiego: „Jezus 

Chrystus jest obecny w 

Eucharystii w sposób wyjątkowy 

i nieporównywalny. Jest w niej 

obecny prawdziwie, rzeczywiście 

i substancjalnie: z Ciałem i 

Krwią, wraz z duszą i Bóstwem. 

Jest w niej obecny w sposób 

sakramentalny, to jest pod 

postaciami eucharystycznymi 

chleba i wina, cały Chrystus: 

Bóg i człowiek”.  

„Wpatrując się podczas 

adoracji w konsekrowaną 

Hostię, stykamy się z darem 

miłości Bożej, stykamy się z 

męką i krzyżem Jezusa, jak 

również z Jego 

zmartwychwstaniem. Właśnie 

gdy patrzymy na Niego w 

adoracji, Pan pociąga nas ku 

sobie, w głąb swej tajemnicy, 

by nas przemienić, tak jak 

przemienia chleb i wino.” 

(Benedykt XVI) 
 

Jadwiga Warchoł 

 

 

 

 



 

 

 
4 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
5 

 

  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

27 maja 2018 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

1. Dzisiaj, w czasie Mszy świętej o godz. 11.30 przeżywać 

będziemy rocznicę Pierwszej Komunii Świętej dzieci z klas 

czwartych. Dzisiaj także z okazji ostatniej niedzieli 

miesiąca składka przeznaczona zostanie na cele 

inwestycyjne w parafii. Bóg zapłać za ofiary w kopertach 

na tacę oraz za wpłaty na konto bankowe. 

2. Za tydzień w niedzielę gościć będziemy Ks. Tadeusza 

Pindarę, proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej. 

Ks. Tadeusz wygłosi homilię, a składka przeznaczona 

zostanie na pomoc w budowie nowego kościoła na 

Drabiniance. 

3. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy dzisiaj na 

Mszę św. o godz. 17 00 i spotkanie w kościele. 

4. We wtorek 29 maja na godz. 18.00 na Mszę świętą z 

modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała pod przewodnictwem 

o. Pacyfika. W tym tygodniu nabożeństwa majowe także o 

godz. 17.30. 

5. W najbliższy czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała 

i Krwi Pana Jezusa, czyli Boże Ciało. W tym roku główną 

Mszę św. odprawimy o godz. 10.00 w kościele, po czym 

wyruszy procesja eucharystyczna w przez ul. Malowniczą i 

Kardynała Wojtyły. Procesja zakończy się na parkingu 

przed kościołem. Bardzo proszę o przygotowanie ołtarzy: 

 I: przy skrzyżowaniu ul. Malowniczej z ul. 

Świętojańskiej przygotują członkowie róż różańcowych. 

 II: w połowie ul. Malowniczej przygotują mieszkańcy 

ul. Malowniczej 

 III: przy domu Państwa Jastrzębskich i Poradów, 

przygotują mieszkańcy tego odcinka Kardynała Karola 

Wojtyły, po którym kroczyć będzie procesja; 

 IV: na parkingu przed głównym wejściem do kościoła; 

przygotują Kręgi Rodzin. 

Do uczestnictwa w procesji zapraszamy wszystkich 

parafian, szczególnie dzieci, młodzież, a także strażaków i 

członków grup, ruchów i stowarzyszeń działających w 

parafii. Pozostałe Msze św. w Boże Ciało odprawione 

zostaną o godz. 7.30 i 17.00.  

6. Od piątku przeżywać będziemy Oktawę Bożego Ciała, w 

trakcie której codziennie odbywać się będzie procesja 

eucharystyczna. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00. 

7. Również od piątku zapraszamy na nabożeństwa 

czerwcowe. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

dni powszednie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o 

16.45. 

8. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy piątek i 

sobotę miesiąca. Spowiedź w piątek od godz. 15.00. 

Również w piątek, od godz. 8.30 odwiedzimy chorych z 

Komunią świętą. W sobotę w czasie Mszy św. wieczornej 

odbędzie się zmiana tajemnic różańcowych. Oktawa 

Bożego Ciała i procesja zastąpi nabożeństwo 

pierwszosobotnie. 

9. Dziękujemy mieszkańcom ul. Sikorskiego za ofiarę na 

sprzątanie i ogrzewanie kościoła. Prosimy, aby w tym 

tygodniu odpowiedzialność za kościół wzięły udział 

rodziny z ul. Sikorskiego, numery parzyste od 250 do 220. 

 

  Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty Światła 

Twego strumień 

INTENCJE MSZY ŚW.  

VIII TYDZIEŃ ZWYKŁY 

27/05/2018 – 03/06/2018 
 

28/05 Poniedziałek  

7 00 

18 00 

+ Jan Filip od Marii i Agnieszki Zięba 

1) + Kazimierz Wąsacz od Wandy i Karola 

Jaszczyńskich 

2) + Michał Pochyrowski – 28. Msza św. 

gregoriańska 
 

29/05 Wtorek – wspomnienie św. Urszuli 

Ledóchowskiej 

7 00 

18 00 

 

+ Helena Miąsik od rodziny Zdziarskich z 

Boguchwały  

1) + Michał Pochyrowski – 29. Msza św. 

gregoriańska  

2) + Józef Jarosz w 4. rocznicę śmierci 
 

30/05 Środa – wspomnienie św. Jana Sarkandra 

7 00 

18 00 

+ Anna Kieraś od koleżanek Renaty i Elżbiety 

1) + Michał Pochyrowski –30. Msza św. 

gregoriańska  

2) o dary Ducha Świętego dla wnuczki Emilki 

3) + Janina i Czesław Znojek 
 

31/05 Czwartek – uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Pańskiej 

7 30 

10 00 

 

 

 

17 00 

 

+ Eugenia Stanio  

1) + Kazimierz Wąsacz od Henryka Kusia z 

rodziną 

2) dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Andżeliki i Tomasza w 

2. rocznicę ślubu 

3) + Katarzyna w 5. rocznicę śmierci 

za parafian 
 

01/06 Piątek – wspomnienie św. Justyna; 

pierwszy piątek miesiąca 

7 00 

18 00 

+ Sabina Leszczak od koleżanek Mamy 

Barbary 

1) + Mariusz Wilk od rodziny Kotarbów  

2) + Elżbieta Puc – 1. Msza św. gregoriańska   
 

02/06 Sobota – rocznica poświęcenia katedry; 

pierwsza sobota miesiąca 

7 00 

18 00 

+ Elżbieta Puc – 2. Msza św. gregoriańska 

1) + Joanna Moskwa w 1. rocznicę śmierci 

2) + Joanna Ciepła od rodziny Ciepłych 

3) o Boże błogosławieństwo dla żyjących i 

życie wieczne dla zmarłych sióstr z róży św. 

Katarzyny 
 

03/06 IX Niedziela zwykła  

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Genowefa, Alfred, Józef Jakim 

+ Waleria i Jan Leś 

+ Emilian Kalandyk w 6. rocznicę śmierci 

+ Elżbieta Puc – 3. Msza św. gregoriańska  
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