
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę parafialną na zużytą energię w naszym 

kościele  

2. W dalszym ciągu zapraszam na Nabożeństwa majowe, każdego dnia o 

godz. 17.30  

3. W czwartek przypada Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie proszę o 

przygotowanie czterech ołtarzy, do których udamy się z Najświętszym 

Sakramentem i o liczny udział w procesji (małe dzieci przychodzą do 

sypania kwiatków a dzieci I-komunijne w swoich komunijnych ubrankach)  

4. W sobotę zapraszam dzieci starsze i młodsze na Mszę św. odprawianą w 

ich intencji z okazji Dnia Dziecka. Niech rodzice przyjdą do kościoła ze 

swoimi pociechami  

5. Dziś kończy się okres przyjmowania Komunii wielkanocnej  

6. W niedzielę na Górze św. Anny pielgrzymka mniejszości narodowych  

7. W niedzielę kolekta na potrzeby Seminarium i innych instytucji 

diecezjalnych  

8. Przed kościołem w niedzielę zbiórka do puszek na budowę Świątyni 

Opatrzności Bożej  

9. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

10. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

11. W sobotę 1 czerwca po porannej Mszy św. Franciszkański Zakon 

Świeckich organizuje spotkanie modlitewne, na które zaprasza 

sympatyków 

12. W sobotę o godz. 12. 00 spotkanie ministrantów  

13. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

 

Patron tygodnia: św. Augustyn z Cantenbury 

Św. Augustyn z Canterbury, biskup (+ 604/605). Apostoł Anglii. Będąc opatem 

benedyktyńskiego klasztoru św. Andrzeja w Rzymie, zostaje wysłany przez Grzegorza 

Wielkiego do Brytanii (596). Przybył tam z czterdziestu misjonarzami. Król Kentu św. 

Etelbert wraz z małżonką Bertą przyjął ich życzliwie. Augustyna osadził w stolicy 

Canterbury. Tam podjął on ewangelizacyjną, a następnie erygował biskupstwo 

i katedrę. w 601 roku Grzegorz Wielki mianował Augustyna arcybiskupem 

i pierwszym prymasem Anglii. Zalecił mu także tworzenie biskupstw w Yorku 

i Londynie. 

Święty zmarł 26 maja 604/605? roku. 

W IKONOGRAFII przedstawiany w stroju biskupim lub jako benedyktyn. 
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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 
 

Boże Ciało. 
Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w 

Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII 

wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły 

Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować. Inicjatorką ustanowienia 

tego święta była św. Julianna z Cornillon (1193-1258). Kiedy była przeoryszą 

klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została 

zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta 

ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości 

Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po 

naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić 

życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. 

Jednak w tym samym roku biskup Robert zmarł. Wyższe duchowieństwo miasta za 

namową teologów uznało krok zmarłego ordynariusza za przedwczesny, a 

wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, omalże nie 

oskarżono św. Julianny o herezję. Karnie została przeniesiona z klasztoru w Mont 

Cornillon na prowincję (1247). Na interwencję archidiakona katedry w Liege, Jakuba, 

kardynał Hugo po ponownym zbadaniu sprawy zatwierdził jednak święto. W roku 

1251 ponownie archidiakon Jakub poprowadził więc ulicami Liege procesję 

eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. Syn szewca z 

Troyes (Szampania) został wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i 

ostatecznie papieżem (1261-1264). Panował jako Urban IV. On to w roku 1264 

wprowadził do Rzymu uroczystość Bożego Ciała. 

Papież Klemens V odnowił święto (1314), które po śmierci Urbana zaczęło zanikać. 

Papież Jan XXII (+ 1334) zatwierdził je na cały Kościół. Od czasu papieża Urbana VI 

uroczystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku liturgicznym Kościoła 

(1389). Pierwsza wzmianka o procesji w to święto pochodzi z Kolonii z roku 1277. Po 

raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV 

wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono z Niemiec zwyczaj 

śpiewania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego. 


