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MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

ROK B 27 V 2018 R. NR 384
PIERWSZE CZYTANIE
(Pwt 4, 32-34. 39-40) Bóg jest jeden
Mojżesz tak powiedział do ludu: «Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając
od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do
drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to 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 wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom
po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój». Oto słowo
Boże.
PSALM 33
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
DRUGIE CZYTANIE
(Rz 8, 14-17) Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów
Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście
przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania
za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem
naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami:
dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to,
by wspólnie mieć udział w chwale. Oto słowo Boże.

ALLELUJA
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który
przychodzi.
EWANGELIA
(Mt 28, 16 - 20) Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
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». Oto słowo Pańskie.

OGŁOSZENIA
1. Rodzice dzieci, które dziś przeżywają Rocznicę I Komunii Świętej ofiarowali w Darze
Ołtarza: mosiężny Tron pod Monstrancję oraz mosiężne naczynia do Mszy Świętej: ampułki i
lavabo.
2. Od jutra do piątku zapraszamy dzieci, które dziś przeżywają Rocznicę I Komunii Świętej
do uczestnictwa w ich Białym Tygodniu.
3. W najbliższy czwartek, 31 maja, przypada Uroczystość Bożego Ciała. Msze Święte tego
dnia są w porządku niedzielnym (700 1000 1200 1800), a procesja do Czterech Ołtarzy
Eucharystycznych odbędzie się po Mszy Świętej o g. 1200. O ustawienie 1 ołtarza przy Krzyżu
z Wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej na ul. Konopnickiej prosimy mieszkańców ul.
Konopnickiej. O ustawienie 2 ołtarza na ul. Olszowej prosimy mieszkańców Krzewiny. O
ustawienie 3 ołtarza na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Okuniewskiej prosimy mieszkańców
ul. Jana Pawła II. O ustawienie 4 ołtarza przy kościele prosimy Wspólnotę Adoramus. Prosimy
o zaangażowanie tego dnia ministrantów, bielanki, dzieci Komunijnych i Rocznicowych oraz
całej asysty procesyjnej.
4. Od 1 do 7 czerwca będziemy przeżywać Tradycyjną Oktawę Bożego Ciała. Każdego dnia
Oktawy po Mszy Świętej wieczornej o g. 1800 będą Nieszpory Eucharystyczne przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem, recytacja Litanii do Najświętszego Serca Pana
Jezusa i Procesja Eucharystyczna wokół kościoła. W niedzielę Nieszpory Eucharystyczne i
Nabożeństwo Czerwcowe będzie o g. 1730, a Procesja Eucharystyczna po Mszy Świętej o g.
1000. W czwartek 7 czerwca na zakończenie Oktawy Bożego Ciała na Mszy Świętej
wieczornej o g. 1800 odbędzie się poświęcenie wianków i indywidualne błogosławieństwo
dzieci i matek w stanie błogosławionym.
5. Zapraszamy dzieci, które w tym roku przeżywały I Komunię Świętą oraz Rocznicę I
Komunii Świętej do udziału w strojach Komunijnych w Procesjach Eucharystycznych w
czasie Oktawy Bożego Ciała.
6. W I piątek wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji przez cały dzień, od
Mszy Świętej. o g. 700 do 1700. Spowiedź od g. 1600. Msze Święte będą odprawiane o g.: 700 1700
oraz 1800. W I sobotę - po Mszy Świętej o g. 700 NABOŻEŃSTWO I SOBOTNIE WYNAGRADZAJĄCE ZA GRZECHY PRZECIW NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
i adoracja do g. 900. W I niedzielę uczcimy Pana Jezusa Procesją Eucharystyczną po Mszy Świętej
o g. 1000.
7. W sobotę 2 czerwca, po Mszy Świętej wieczornej, Nieszporach Eucharystycznych i Procesji
Eucharystycznej zapraszamy na Salę Teatralną na ostatni już przed wakacjami wieczór
filmowy.

8. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do Skarbony na budowę Świątyni Opatrzności
Bożej.
9. Zapraszamy do pobożnego uczestnictwa w Nabożeństwach Majowych ku czci NMP, a od
piątku 1 czerwca do Nabożeństw Czerwcowych, ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa,
które są sprawowane w niedziele o g. 1730, a w dni powszednie po wieczornej Mszy
Świętej. Zachęcamy też do wspólnej modlitwy przy kapliczkach.
10. Karty zgłoszeniowe dla dzieci, które będą przygotowywały się do I Komunii Świętej w
przyszłym roku szkolnym są wyłożone w kruchcie kościoła. Wypełnioną kartę zgłoszenia
dziecka przynosimy do zakrystii do ks. Przemka lub do pań katechetek, do dzisiejszej niedzieli
27 maja 2018 r. Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przygotowujących się do I
Komunii Świętej w roku 2019 odbędzie się w niedzielę 10 czerwca 2018 r. o g. 1100 w Sali
Teatralnej.
11. Karty zgłoszeniowe do nowych grup do Sakramentu Bierzmowania (dla klas VII Szkoły
Podstawowej - oddzielana karta i dla klas II Gimnazjum - oddzielna karta) są wyłożone w
kruchcie Kościoła. Wypełnione karty przynosimy do ks. Przemka, do niedzieli 3 czerwca.
Spotkanie organizacyjne dla nowych grup odbędzie się w sobotę, 16 czerwca na Sali
Teatralnej. Dla grupy z klas VII Szkoły Podstawowej o g. 1700, a dla grupy z klas II
Gimnazjum po Mszy Świętej wieczornej i Nabożeństwie Czerwcowym.

Adoracja Eucharystyczna kontynuacją sprawowania Najświętszej Ofiary
Kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza Mszą Świętą, ma nieocenioną wartość w życiu
Kościoła – tak św. Jan Paweł II określa tajemnicę adoracji Chrystusa pod najświętszymi
postaciami Ciała i Krwi. Mówi on także, że adoracja Chrystusa ściśle wiąże się ze
sprawowaniem Ofiary Eucharystycznej, ponieważ Chrystus jest obecnością, która trwa,
dopóki istnieją postacie chleba i wina. Również Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum
Caritatis mówi nam, że adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym jak tylko oczywistym
rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji
Kościoła. Papież Benedykt naucza także, że tylko poprzez adorację możemy dojrzeć do
głębokiego i autentycznego przyjęcia Chrystusa, gdzie dokonuje się osobowe spotkanie z
Panem, dokonuje się wewnętrzny dialog z Chrystusem. Św. Jan Paweł II w liście Mane
nobiscum Domine przypomina nam, że w adoracji trzeba podtrzymywać żywą świadomość
rzeczywistej obecności Chrystusa, tak jak to czynimy podczas celebrowania Mszy Świętej.
Mówi nam również, że Jezusa Eucharystycznego najlepiej adorować i kontemplować wraz z
Maryją. Zachęca do kontemplacji Jezusa z Maryją w rozważaniu tajemnic różańcowych, które
w swojej głębi, zarówno biblijnej, jak i chrystocentrycznej są odpowiednim sposobem
kontemplacji Jezusa Eucharystycznego. Adoracja i kontemplacja Jezusa Eucharystycznego
jest również programem, jaki św. Jan Paweł II dał Kościołowi na trzecie tysiąclecie. Papież
Benedykt XVI, w roku 1978 powiedział, że gdy pochylamy się na kolana, by adorować Pana
i modlić się do Niego musimy pamiętać, że to Chrystus pierwszy w Wieczerniku pochylił się
nad nami, by umyć nam nogi. Gdy my adorujemy Chrystusa, to wtedy On […] napełnia naszą
modlitwę wolnością, nadzieją i radością, ponieważ pochylamy się przed Miłością, która nie
zniewala, lecz przemienia. Należałoby jeszcze przytoczyć słowa Jana Pawła II, który
wypowiedział w encyklice Ecclesia de Eucharistia: […] adoracja Najświętszego Sakramentu
znajduje swoją właściwą rolę w życiu codziennym i staje się niewyczerpanym źródłem
świętości.

Niedziela, 27.05. UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
700
++Anielę, Eugeniusza, Zbigniewa Semeniuk
00
10
+Grzegorza Oleśkiewicz (1 rocznica)
00
11
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
00
12
++Franciszkę, Stanisława Świtkowskich, Zofię, Bolesława, Władysława, Hannę Pękala
00
18
Dziękczynno – błagalna w 29 rocznicę ślubu Hanny i Sławomira, o Boże
błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla nich ich dzieci i wnuczki oraz o Boże
błogosławieństwo w 28 rocznicę urodzin dla syna Piotra i jego rodziny
Poniedziałek, 28.05.
700
O miłosierdzie Boże oraz o powrót do zdrowia dla syna
00
18
+Mirosława Drabiak (1 rocznica)
Wtorek, 29.05. WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY
700
1800
++Stanisławę Olędzką (13 rocznica), zm. z r. Olędzkich i Wąsowskich
Środa, 30.05.
700
++Eulalię, Andrzeja, Beatę, Konrada Kobińskich
00
18
NOWENNA: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże
błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Ewy; Dziękczynno – błagalna w 14 rocznicę ślubu
Wioletty i Zbigniewa, o Boże błogosławieństwo dla nich i ich dzieci: Izy i Wojciecha;
Dziękczynno – błagalna w 17 rocznicę urodzin Agnieszki, o Boże błogosławieństwo i
wszelkie potrzebne łaski; +Marcina Skrzecz; +Zofię Cała; +Józefa Ludwiniaka;
++Balbinę, Benedykta, Stefanię, Władysława Wójcik, Helenę, Mariana, Ryszarda
Dąbrowskich;
Czwartek, 31.05. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWII CHRYSTUSA
(BOŻE CIAŁO)
700
++Henryka Malinowskiego (1 rocznica), zm. z r. Malinowskich, Tchórznickich,
Kamińskich
00
10
++Stanisława (15 rocznica), Helenę Żaczków, Czesława Rędaszkę i zmarłych z całej
rodziny
00
12
++Feliksę i Stanisława Baliszewskich oraz ich dzieci
00
18
Rez. p. Domańska
Piątek, 01.06. WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA, I PIĄTEK MIESIĄCA
700
++Mariannę (1 rocznica) i Wiktora Wilgatek
00
17
+Stanisławę Księżopolską (4 rocznica)
00
18
NOWENNA: +Zofię Cała; +Józefa Ludwiniaka; ++Feliksa (20 rocznica), Mariannę,
Karola Świtkowskich
Sobota, 02.06. I SOBOTA MIESIĄCA
700
+Bogdana Bułkę
00
18
Rez. p. Klukowska
Niedziela, 03.06. IX NIEDZIELA ZWYKŁA
700
W intencji parafian
00
10
W intencjach Wspólnot Żywego Różańca
00
12
Dziękczynno – błagalna w 3 rocznicę ślubu Darii i Tomka, o Boże błogosławieństwo,
wszelkie potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla nich oraz ich córki Łucji
00
18
Rez. p. Bakuła

