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1. – 7. 06. 2015 

Niedziela Najświętszej Trójcy 

Ewangelia wg św. Mateusza 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». 

Księga Powtórzonego Prawa 4,32-34.39-40.  

Mojżesz tak powiedział do ludu: "Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, 

zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki 

wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś 

podobnym?  

Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? 

Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez 

doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami 

przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich 

oczach? 

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na 

ziemi nisko nie ma innego. 

Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić; by dobrze ci się 

wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje 

ci Pan, Bóg twój". 



Intencje mszalne 
 Poniedziałek 1. 6. 2015 – św. Justyna – Dzień Dziecka 

18. 00 - Z okazji Dnia Dziecka w int. wszystkich naszych dzieci starszych i 

młodszych  z pr. o Boże błog.  

- Nabożeństwo do NSP Jezusa 

 Wtorek 2. 6. 2015  
7. 00 Za + Gertrudę Krupop z okazji urodzin 

18. 00 - Za + Herberta Wollek w 30 dz. po śm.  

- Nabożeństwo do NSP Jezusa   

 Środa 3. 6. 2015 – św. m. Karola Lwangi i Towarzyszy 
18. 00 - Z podziękowaniem za łaski w pew. int.  

- Nabożeństwo do NSP Jezusa 

 Czwartek 4. 6. 2015 – Boże Ciało – Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa 
8. 00 O dobre urodzaje za naszych Rolników, Gospodarzy, za Parafian i 

Dobrodziejów naszego kościoła 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog.w int. Urszuli i Marka Kabata z ok. 35 r. ślubu, za dzieci z rodzinami, za 

wnuczkę oraz za + matkę Ewę, ojca Wacława i syna Rafała  

16. 00 Nieszpory 

16. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Bolesława Madejczyk, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

 Piątek 5. 6. 2015 – św. Bonifacego, bpa i m. – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów i w int. 

naszych Chorych 

18. 00 - Za + Henryka Dąbrowa oraz ++ jego rodziców i teściów  

- Nabożeństwo do NSP Jezusa 

 Sobota 6. 6. 2015 – św. Norberta, bpa – I sob. m-ca 
7. 00 Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.   

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja  zbiorcza  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Krzysztofa Chrust, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych z pr. o Boże błog. dla całej rodziny  

- Za + Piotra Warwas, + Wiktorię Wystrach i zaginionego męża Karola, pokr. 

i d.op.  

- Za ++ rodz. Magdalenę i Alfonsa Kosub, matkę Rut Myśliwiec, ++ 

dziadków Orlik  – Kosub – Myśliwiec, ++ z rodz. Dyga i Gebauer oraz d.op.  

- Za + męża Henryka Murek, ojca Jana, brata Piotra oraz za ++ Zuzannę i 

Walentego Murek  

- Za + Aleksandra Janikula, jego ++ rodziców, rodzeństwo, ++ teściów  i d.op.  

- Za + Annę Siekierka w 25 r. śm, jej męża Franciszka, synów Waltra i Piotra, 

++ Jana i Martę Jambor oraz d.op. 



 Niedziela 7. 6. 2015 – X Niedziela Zwykła 
8. 00 Za + Juliusza Griner, jego dwie żony Wiktorię i Jadwigę oraz dwóch synów, 

córkę, zięcia i za ++ z rodz., pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Maksymiliana Antoniego Pańczyk, za 

rodziców, dziadków i chrzestnych   

16. 00 Nabożeństwo do NSP Jezusa 

16. 30 Za + Franciszka Matuszek i za ++ jego rodziców, teściów oraz d.op. 

Pozostałe ogłoszenia 
1. Bóg zapłać za  comiesięczną kolektę  parafialną przeznaczoną na zużytą 

energię  elektryczną w naszym kościele w sezonie zimowym. Tydzień temu 

na ten cel parafialny wpłynęło 2.684 Zł 41 Gr. i 10 Euro  

2. Nasze dzieci starsze i młodsze zapraszam na Mszę św. w poniedziałek 

odprawianą w ich intencji – zamiast Mszy św. szkolnej w piątek  

3. W czwartek uroczystość Bożego Ciała. Msza św. z procesją do czterech 

ołtarzy o godz. 8.00. Bardzo proszę wzorem ubiegłych lat o zrobienie 

czterech ołtarzy. Ostatni ołtarz - czwarty przy kościele zbudują Parafianie z 

ulic: Augustyna, Świerzego, Józefa i Gołębiej. Dzieci I-komunijne 

uczestniczą w procesji Bożego Ciała jak również w oktawie. Zachęcam 

najmłodsze dzieci – szczególnie dziewczynki do sypania kwiatów. Na 

trasie procesji wierni przyozdabiają domy religijnymi obrazami i 

symbolami  

4. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy piątek i sobotę miesiąca  

5. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 9.00  

6. Kolekta z przyszłej niedzieli 7 czerwca jest wyznaczona na Seminarium 

Duchowne  

7. Na Górze św. Anny w przyszłą niedzielę pielgrzymka mniejszości 

narodowych, w poniedziałek 8 czerwca pielgrzymka szkół  im. św. Jana 

Pawła II  

8. W miesiącu czerwcu jest jeszcze wiele wolnych intencji mszalnych, z tego 

powodu zachęcam by zamawiać sobie Msze św.  

9. We wtorek o 19.00 próba chóru  

10. W sobotę o 11.00 zebranie Marianek w salce parafialnej 

11. W sobotę  o 12.00  spotkanie ministrantów 
12. Zaprasza się kibiców w czwartek 4 czerwca o godz. 18.00 na mecz 

pomiędzy Groszmalem a Gazownikiem Wawelno 

 



Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w formie nadzwyczajnej rytu 

rzymskiego: Święto Najświętszego Ciała Chrystusa (Festum Sanctissimi Corporis 

Christi), potocznie zwana także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej: 

Boże Ciało) – w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego 

Sakramentu - święto nakazane. 

Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w 

Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki obchodzi 

także w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się również Mękę Jezusa 

Chrystusa, uroczystość Bożego Ciała natomiast ma charakter dziękczynny i radosny. 

W Polsce obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to 

święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Najwcześniej może 

przypaść 21 maja, najpóźniej 24 czerwca. W niektórych krajach przenoszone jest na 

kolejną niedzielę. Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z 

Cornillon. Pod jej wpływem bp Robert z Thourotte ustanowił w 1246 r. taką 

uroczystość dla diecezji Liège. W 1252 r. została ona rozszerzona na Niemcy. 

Katolicy wierzą, że w 1263 miał miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy hostia w 

rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła krwawić. Korporał 

przechowywany w katedrze w pobliskim Orvieto, jest uznawany za ten, na który 

wówczas spadły krople krwi. W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił 

tę uroczystość dla całego Kościoła. Uzasadniając przyczyny jej wprowadzenia 

wskazał: "[...] zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym 

Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego 

Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze 

względu na powagę Wielkiego Tygodnia." Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV 

bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym uroczystość nie została ustanowiona. 

Uczynił to dopiero papież Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w Klementynach 

(1317). W 1955 Pius XII wprowadzając swoje reformy liturgiczne zlikwidował 

obchody oktawy uroczystości. Zmianę tę utrzymał Paweł VI wprowadzając w 1969 

nowe normy kalendarza liturgicznego (Mysterii paschalis). 

W formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego rozdzielnie obchodzi się święto Bożego 

Ciała i Bożej Krwi: 1 lipca obchodzone jest święto Przenajświętszej Krwi Pana 

naszego Jezusa Chrystusa (Festum Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Jesu 

Christi). Podobnie rzecz się ma w zgromadzeniach Misjonarzy Krwi Chrystusa i Sióstr 

Adoratorek Krwi Chrystusa. 

Z Bożym Ciałem związana jest także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

która jest obchodzona zaraz po oktawie Bożego Ciała, czyli w piątek osiem dni po 

Bożym Ciele. 


