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W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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Ks. Tomasz Lis
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Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie mo-
dlić się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.

Zapraszamy dzieci do udziału w procesji

 

Bożego Ciała. Chętni mogą się zgłaszać do 
sióstr katechetek. Próba dla dzieci do pro-
cesji Bożego Ciała odbędzie się w środę      
19 czerwca o godz. 18.30.

Uroczystość Bożego Ciała przypada
w czwartek, 20 czerwca br. Procesja do 
czterech ołtarzy wyruszy z naszego kościo-
ła po Mszy św. o godz. 10.00. Procesja 
przejdzie ulicami: St. Kostki Potockiego, 
Wiertniczą, Przyczółkową a następnie 
wejdziemy w ulicę prowadzącą do Pałacu     
i z powrotem do kościoła. Zapraszamy 
mieszkańców naszej parafii i poszczególne 
wspólnoty parafialne do przygotowania 
ołtarzy.

Od piątku do czwartku następnego tygodnia 
obchodzimy dawną oktawę Bożego Ciała,    
z procesją Eucharystyczną wokół kościoła. 

W dniach od 24 do 27 czerwca odbędzie 
się zbiórka makulatury, z której dochód 
będzie przeznaczony na budowę studni w 
Sudanie. Specjalny kontener na makulaturę 
zostanie podstawiony przy kościele.  

Siostry Pasjonistki w czasie zorganizowanej 
w zeszłą niedzielę loterii zebrały 3210 PLN. 
Pieniądze te zostaną przeznaczone na 
dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie. 
Wszystkim, którzy zaangażowali się w 
przygotowanie loterii i wzięli w niej udział 
składamy serdeczne Bóg zapłać.

W przyszłą niedzielę przed kościołem wo-
lontariusze komitetu „Stop Pedofilii” będą 
zbierać podpisy pod projektem ustawy, 
która ma na celu ochronę dzieci przed 
demoralizującą edukacją seksu-alną. 
Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć na stronie www.stoppedofilii.pl. 
W celu złożenia ważnego podpisu 
potrzebny jest numer PESEL.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−

−

−

K O M E N T A R Z
   „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, 
ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was 
do całej prawdy”. Jezus uświadamia nam 
dziś, że nie wszystko możemy znieść, 
zrozumieć w danym momencie. 
   Czy to będzie jakaś prawda naszej wiary 
jak choćby dziś przeżywana prawda, że nasz 
Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach, że nie 
jest odległym Wielkim Samotnikiem, ale 
Wspólnotą Miłości pamiętającą i troszczącą 
się o człowieka.
 Czy też dzisiejsze zalecenie Pawła, by 
chlubić, radować się także z ucisków, bo to 
one ostatecznie wyrabiają w nas nadzieję, 
która zawieść nie może.
  Trudne są to rzeczy czy to dla naszego 
intelektu, czy to dla praktyki przeżywania 
wiary. Dlatego  Bóg Ojciec w imieniu swojego 
Syna posyła nam Ducha Świętego, który ma 
nam pomóc żyć prawdą Ewangelii i do-
prowadzić nas do Królestwa Prawdy i Miłości. 
 Otwieram się na Niego i jego pomoc?

6.

w poniedziałek, 17 czerwca, wspom-
nienie św. Alberta Chmielowskiego, 
zakonnika,
w czwartek, 20 czerwca, uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
(Boże Ciało),
w piątek, 21 czerwca, wspomnienie 
św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

−

Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także 
z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wy-
trwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cno-
tę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A na-
dzieja zawieść nie może, ponieważ miłość 
Boża rozlana jest w sercach naszych przez 
Ducha Świętego, który został nam dany.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ap 1, 8

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi..

.

PIERWSZE CZYTANIE 
Prz 8, 22-31

Czytanie z Księgi Przysłów: Tak mówi 
Mądrość Boża: «Pan mnie zrodził jako 
początek swej mocy, przed dziełami swymi, od 
pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, 
od początku, przed pradziejami ziemi. Przed 
oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami 
pełnymi wód; zanim góry zostały założone, 
przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim 
glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami 
roli. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy 
kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy       
w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej 
Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał 
granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy 
ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim 
mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały 
czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu 
ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców 
Twoich, 
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś: 
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,  
czym syn człowieczy, że troszczysz się o 
niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,  
uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk 
Twoich,  wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie, 
i dzikie zwierzęta, 
ptaki niebieskie i ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 5, 1-5

Czytanie z Listu do Rzymian: Bracia: 
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, 
zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu 
uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej 
łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją 
chwały Bożej. 

EWANGELIA 
J 16, 12-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:  
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, 
ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was 
do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od 
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma 
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że 
z mojego weźmie i wam objawi».

Oto słowo Pańskie

5.

7.

Do końca czerwca 2019 r. 
prezentowana jest wystawa 

prac artystycznych
Marty Piekut, 

Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej 

i Aleksandry Gintrowskiej.
Zapraszamy do odwiedzania wystawy

22 czerwca 2019 roku 
Zapraszamy czcicieli świętej Rity

Po Mszy świętej o godz. 18:00 
w Kaplicy św. Anny odmówimy litanię 

do św. Rity i ucałujemy jej relikwie. 



Przenajświętsza Trójco, jedyny, nie-
skończony i wieczny Boże:
dziękujemy Ci za Twoje cudowne 
dzieła w historii zbawienia i sławimy 
Twoją niewypowiedzianą tajemnicę.
Pochylając się nad człowiekiem, na-
pełniłeś łaską Dziewicę Maryję, cór-
kę Syjonu a naszą siostrę, i uczyniłeś 
Ją matką i uczennicą Syna, umiło-
waną córą Ojca, żywą świątynią 
Ducha Świętego.
Gdy wpatrujemy się w Maryję, my-
ślimy o Tobie, Trójco najgodniejsza 
czci, i czujemy, że jesteśmy wraz        
z Nią miłowani przez Ojca, odku-
pieni przez Chrystusa i odnawiani 
przez Ducha.
O jedno Cię tylko prosimy:
niech nasze Kościoły będą Twoją 
prawdziwą ikoną, jedną wspólnotą 
w wielości osób, która pragnie za-
chować jedność w miłości.
Ty bowiem jesteś Trójjedynym, któ-
ry żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.
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Tajemnica Trójcy Przenajświętszej

   Trójca Święta jest tajemnicą wiary w sensie 
ścisłym. Znaczy to, że jest jedną z ukrytych 
tajemnic Boga, które nie mogą być poznane 
przy pomocy ludzkich zmysłów, a nawet przy 
pomocy rozumu. Mogą być wierzącemu czło-
wiekowi jedynie przybliżone przez samego 
Boga. Na tym właśnie polega Objawienie. 
Bóg objawił się nam jako Trójca i to powinno 
nam wystarczyć. Nie powinniśmy chcieć za 
wszelką cenę, przy pomocy naszego 
rozumu, dotrzeć do sedna tej tajemnicy. 
Przecież i tak nie zdołamy tego uczynić.

 Boga nazywamy Ojcem. Tym tytułem 
obdarzają Go nie tylko chrześcijanie. Nawet 
w religiach pogańskich naczelne bóstwo było 
uważane za ojca bożków i ludzi. W Izraelu 
Bóg jest nazywany Ojcem przede wszystkim 
dlatego, że jest Stwórcą człowieka i świata. 
Dla Narodu Wybranego jest On Ojcem także 
z racji przymierza i daru prawa, czyli 
przykazań, wytyczających Izraelitom drogę 
do Ziemi Obiecanej. Bóg - Król Izraela jest 
nazywany również Ojcem ubogich, Ojcem 
wdów i sierot, tych wszystkich, którzy są 
objęci Jego pełną miłości opieką.

   Przed swoją męką, żegnając się z ucznia-
mi, Jezus zapowiada nowego Pocieszyciela - 
Ducha Świętego. Tenże Duch działa od 
początku stworzenia. On to przemawiał 
niegdyś przez proroków (Hbr 1,1), teraz zaś 
będzie z uczniami i będzie w nich, aby ich 
wszystkiego nauczyć, aby im przypomnieć to, 
czego uczył Jezus, i aby ich prowadzić do 
całej prawdy (por. J 14,26; 16,13).

   Objawiona prawda o Trójcy Świętej znajdu-
je się u źródeł żywej wiary Kościoła. Przede 
wszystkim jest objawiona i podana do wie-
rzenia w tym pierwszym sakramencie, którym 
jest Chrzest święty. Dogmat o Trójcy Świętej 
stwierdza, że Boska Trójca jest jednością. 

 Tajemnica Trójcy Przenajświętszej dotyka nas od początku naszej drogi wiary, od 
momentu Chrztu świętego. Zostaliśmy przecież ochrzczeni w imię Ojca i Syna,         
i Ducha Świętego - po uprzedniej odpowiedzi (naszej lub naszych najbliższych) na 
potrójne pytanie o wiarę w każdą z tych Osób Boskich. I odtąd ta Boża tajemnica 
stała się podstawą naszej drogi wiary i życia. Nasz Bóg jest Trój jedyny. Gdyby ktoś 
tego nie uznawał, sprzeciwiałby się podstawowej zasadzie chrześcijaństwa.

My nie wyznajemy wiary w trzech bogów, 
ale w jednego Boga w trzech Osobach. 
Osoby Boskie nie dzielą między siebie tej 
jedynej Boskości, ale każda z nich jest ca-
łym Bogiem. Ojciec jest takim samym Bo-
giem jak Syn, a Syn takim samym jak 
Ojciec. Duch Święty jest tym, kim jest 
Ojciec i kim jest Syn.

   Osoby Boskie różnią się jednak między 
Sobą. Można powiedzieć, że Bóg jest je-
den, ale nie jest samotny. Bóg jest wspól-
notą i dlatego wolno nam o Nim powiedzieć 
za Jezusem, że jest Miłością. Osoby Boskie 
pozostają ze Sobą w najgłębszej relacji 
międzyosobowej, a taką jest miłość. Boska 
jedność wyraża się w tym, że Ojciec jest 
cały w Synu i w Duchu Świętym, Syn jest 
cały w Ojcu i w Duchu Świętym, Duch 
Święty też jest cały w Ojcu i Synu.

   Taka jest Boża ekonomia: Jeden jest Bóg, 
Ojciec, od którego wszystko pochodzi. 
Jeden jest Chrystus, przez którego wszy-
stko się stało (por. 1 Kor 8,6). Jeden Duch 
Święty, w którym jest wszystko. Dlatego 
ten, kto oddaje chwałę Ojcu, czyni to przez 
Syna w Duchu Świętym. Kto idzie za Chry-
stusem, czyni to dlatego, ponieważ Ojciec 
go pociąga, a Duch Święty go porusza.

  Nie chciejmy tych trudnych prawd zgłę-
biać tylko naszym rozumem. Przyjmijmy      
z wiarą to, co Bóg sam o Sobie objawił, że 
jest Bogiem Trójjedynym, że jest miłującym 
Ojcem, który kocha Syna, a w Nim nas 
wszystkich. Kocha nas w Duchu Świętym, 
który nas prowadzi, oświeca i umacnia. 
Niech nam wystarczy świadomość, że 
Bogu na nas zależy, bo nas kocha jako 
swoje dzieci.

Źródło:
https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/lyk-
teologii/art,94,tajemnica-trojcy-przenajswietszej.html

Jak doszło do ustanowienia święta Bożego Ciała?
   W Polsce pierwsza z procesji Bożego Ciała przeszła ulicami Krakowa w roku 1320 i prawdopodobnie w tym samym roku lub niedługo 
potem podobne procesje urządzono w Gnieźnie, Poznaniu, Wrocławiu, Płocku. Ceremoniał katedry płockiej, pochodzący z XIV w., podaje 
pierwszy opis takiej procesji w Polsce. 

   Wychodząc na ulice z procesją, której centrum jest Najświętszy Sakrament, nie tylko pragniemy złożyć hołd Chrystusowi i ponowić 
oświadczenie naszej wierności Przymierzu, którego ten Sakrament jest przypomnieniem i aktualizacją, lecz pragniemy także wprowadzać 
Zmartwychwstałego w świat, który tak bardzo potrzebuje Jego oczyszczającej uzdrawiającej mocy.

  W dzisiejszej Belgii, w Mont-Cornillion nie-
daleko Liege (ówczesne Leodium), młoda 
zakonnica augustiańska Julianna otrzymała 
w latach 1209-11 objawienia, podczas któ-
rych Pan Jezus prosił o ustanowienie święta 
Bożego Ciała. Zwierzyła się z nich swemu 
spowiednikowi. Ten jednak zareagował 
stwierdzeniem: – Po co nowe święto? Usta-
nowienie Najświętszego Sakramentu obcho-
dzi się uroczyście w Wielki Czwartek,   
a Eucharystia czczona jest codziennie w od-
prawianych Mszach św. 

   Po dwudziestu latach, kiedy Julianna zosta-
ła przełożoną klasztoru, ponownie przekazała 
tę prośbę archidiakonowi katedry w Liege – 
Jakubowi. Za jego namową miejscowy biskup 
Robert w roku 1246 ustanowił święto Bożego 
Ciała dla swej diecezji. Dekret biskupa wywo-
łał zastrzeżenia miejscowego duchowień-
stwa, gdyż wielu nie podobała się ta nowa 
pobożność. Dlatego jego następca uroczy-
stość zniósł. Archidiakon Jakub odwołał się 
jednak do przebywającego wówczas na tych 
terenach legata papieskiego, dominikanina 
Hugona z Saint-Cher. Ten nie tylko pochwalił 
pomysł, ale polecił (1253) wprowadzenie 
święta w diecezjach podległych jego jurys-
dykcji.      

  Opatrzność sprawiła, że archidiakon Jakub    
z Liege został w roku 1261 wybrany papie-
żem. Jako Urban IV rządził Kościołem zale-
dwie 3 lata, ale pod koniec pontyfikatu,           
11 sierpnia 1264 r., bullą „Transiturus” polecił 
obchodzić święto Bożego Ciała w całym 
Kościele. Do podjęcia tej decyzji przyczyniła 
się wieść o cudzie, jaki zdarzył się w roku 
1262 w miejscowości Bolsena, położonej 100 
km na północ od Rzymu, w sanktuarium św. 
Krystyny, kiedy przez nieostrożność kapłana 
kilkanaście konsekrowanych kropli wylało się 
na korporał i zamieniło w krew, która pozos-
tawiła na nim ślady. W 1264 r. przeniesiono 
skrwawiony korporał w uroczystej procesji        
z sanktuarium w Bolsenie do kaplicy w kate-
drze w odległym o 20 km mieście Orvieto        
(w tym okresie rezydował tam przez kilka lat 
papież). 

  Korporał można dziś oglądać w relikwiarzu   
w kaplicy katedry w Orvieto. W uroczystość 
Bożego Ciała ulicami tego miasteczka prze-
chodzi procesja, w której bierze udział kilkuset 
mieszkańców w strojach z XIII wieku, co sta-
nowi również niezwykłą atrakcję turystyczną. 

 Śmierć Urbana IV (+1264) przeszkodziła 
ogłoszeniu  papieskiego  dekretu. Wieść  o  tej 

decyzji rozeszła się po Europie i tak np. już    
w latach 1270-79 urządzano okazałe proce-
sje w Kolonii. Wprowadzały je i inne miasta. 
Nowa forma eucharystycznej pobożności 
zyskiwała coraz liczniejszych zwolenników. 
Dopiero jednak papież Jan XXII, 50 lat 
później, w roku 1317, ogłasza bullę Urbana 
IV. 

   Święto Bożego Ciała przyjęło się szybko    
w całym Kościele. Na ulice miast Italii, 
Francji, Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Polski 
wychodziły eucharystyczne procesje. Brali     
w nich udział władze miejskie, wojsko, cechy 
rzemieślnicze, liczne bractwa. Z tej okazji 
ozdabiano  domy, a ulice, po których  prze-
chodziły procesje, dekorowano dywanami        
z kwiatów. 

 Tworzenie się tej nowej formy eucha-
rystycznego kultu należy widzieć w kon- 
tekście zagrożeń nękających ówczesnych 
ludzi: epidemii i wojen. Procesje eucha-
rystyczne z czasem wyrugowały tak popular-
ne procesje biczowników, które miały odwra-
cać nieszczęścia. 

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/1611/Jak-doszlo-do-
ustanowienia-swieta-Bozego

Bierzmowanie - fot. Adam Wieczorek

Trójca Święta – ikona Andrieja Rublowa, 
powstała dla ławry Troicko-Siergijewskiej. 
Obecnie znajduje się w Galerii Tretiakows-
kiej w Moskwie. Rosyjski teolog prawosła-
wny Paul Evdokimov uznał ikonę za jeden    
z najdoskonalszych przejawów syntezy 
teologicznej. 

Modlitwa 
do Trójcy Świętej 

Boże Ciało 

   Bierzmowanie nazywa się sakramentem dojrzałości. Przyjmujący go chrześcijanin 
zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. 
Chrześcijanie wierzą w otrzymanie w tym sakramencie szczególnej mocy Ducha 
Świętego, który zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie. Znaczenie tego 
sakramentu można przyrównać do wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha 
Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa 
byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa 
Chrystusa, ale dopiero kiedy otrzymali Ducha Świętego stali się dla świata 
widzialnym znakiem udzielonego światu daru zbawienia (Dz 2,1-47) i zaczęli głosić 
ówczesnemu światu dobrą nowinę o zbawieniu.

we ŚRODĘ  w godz. od 7.30 – 21.00 
w CZWARTEK w godz. od 7.30 – 24.00 

w PIĄTEK w godz. od 7.30 – 19.30

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/lyk-teologii/czci
https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/lyk-teologii/czci
https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/lyk-teologii/czci


Przenajświętsza Trójco, jedyny, nie-
skończony i wieczny Boże:
dziękujemy Ci za Twoje cudowne 
dzieła w historii zbawienia i sławimy 
Twoją niewypowiedzianą tajemnicę.
Pochylając się nad człowiekiem, na-
pełniłeś łaską Dziewicę Maryję, cór-
kę Syjonu a naszą siostrę, i uczyniłeś 
Ją matką i uczennicą Syna, umiło-
waną córą Ojca, żywą świątynią 
Ducha Świętego.
Gdy wpatrujemy się w Maryję, my-
ślimy o Tobie, Trójco najgodniejsza 
czci, i czujemy, że jesteśmy wraz        
z Nią miłowani przez Ojca, odku-
pieni przez Chrystusa i odnawiani 
przez Ducha.
O jedno Cię tylko prosimy:
niech nasze Kościoły będą Twoją 
prawdziwą ikoną, jedną wspólnotą 
w wielości osób, która pragnie za-
chować jedność w miłości.
Ty bowiem jesteś Trójjedynym, któ-
ry żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.
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Tajemnica Trójcy Przenajświętszej

   Trójca Święta jest tajemnicą wiary w sensie 
ścisłym. Znaczy to, że jest jedną z ukrytych 
tajemnic Boga, które nie mogą być poznane 
przy pomocy ludzkich zmysłów, a nawet przy 
pomocy rozumu. Mogą być wierzącemu czło-
wiekowi jedynie przybliżone przez samego 
Boga. Na tym właśnie polega Objawienie. 
Bóg objawił się nam jako Trójca i to powinno 
nam wystarczyć. Nie powinniśmy chcieć za 
wszelką cenę, przy pomocy naszego 
rozumu, dotrzeć do sedna tej tajemnicy. 
Przecież i tak nie zdołamy tego uczynić.

 Boga nazywamy Ojcem. Tym tytułem 
obdarzają Go nie tylko chrześcijanie. Nawet 
w religiach pogańskich naczelne bóstwo było 
uważane za ojca bożków i ludzi. W Izraelu 
Bóg jest nazywany Ojcem przede wszystkim 
dlatego, że jest Stwórcą człowieka i świata. 
Dla Narodu Wybranego jest On Ojcem także 
z racji przymierza i daru prawa, czyli 
przykazań, wytyczających Izraelitom drogę 
do Ziemi Obiecanej. Bóg - Król Izraela jest 
nazywany również Ojcem ubogich, Ojcem 
wdów i sierot, tych wszystkich, którzy są 
objęci Jego pełną miłości opieką.

   Przed swoją męką, żegnając się z ucznia-
mi, Jezus zapowiada nowego Pocieszyciela - 
Ducha Świętego. Tenże Duch działa od 
początku stworzenia. On to przemawiał 
niegdyś przez proroków (Hbr 1,1), teraz zaś 
będzie z uczniami i będzie w nich, aby ich 
wszystkiego nauczyć, aby im przypomnieć to, 
czego uczył Jezus, i aby ich prowadzić do 
całej prawdy (por. J 14,26; 16,13).

   Objawiona prawda o Trójcy Świętej znajdu-
je się u źródeł żywej wiary Kościoła. Przede 
wszystkim jest objawiona i podana do wie-
rzenia w tym pierwszym sakramencie, którym 
jest Chrzest święty. Dogmat o Trójcy Świętej 
stwierdza, że Boska Trójca jest jednością. 

 Tajemnica Trójcy Przenajświętszej dotyka nas od początku naszej drogi wiary, od 
momentu Chrztu świętego. Zostaliśmy przecież ochrzczeni w imię Ojca i Syna,         
i Ducha Świętego - po uprzedniej odpowiedzi (naszej lub naszych najbliższych) na 
potrójne pytanie o wiarę w każdą z tych Osób Boskich. I odtąd ta Boża tajemnica 
stała się podstawą naszej drogi wiary i życia. Nasz Bóg jest Trój jedyny. Gdyby ktoś 
tego nie uznawał, sprzeciwiałby się podstawowej zasadzie chrześcijaństwa.

My nie wyznajemy wiary w trzech bogów, 
ale w jednego Boga w trzech Osobach. 
Osoby Boskie nie dzielą między siebie tej 
jedynej Boskości, ale każda z nich jest ca-
łym Bogiem. Ojciec jest takim samym Bo-
giem jak Syn, a Syn takim samym jak 
Ojciec. Duch Święty jest tym, kim jest 
Ojciec i kim jest Syn.

   Osoby Boskie różnią się jednak między 
Sobą. Można powiedzieć, że Bóg jest je-
den, ale nie jest samotny. Bóg jest wspól-
notą i dlatego wolno nam o Nim powiedzieć 
za Jezusem, że jest Miłością. Osoby Boskie 
pozostają ze Sobą w najgłębszej relacji 
międzyosobowej, a taką jest miłość. Boska 
jedność wyraża się w tym, że Ojciec jest 
cały w Synu i w Duchu Świętym, Syn jest 
cały w Ojcu i w Duchu Świętym, Duch 
Święty też jest cały w Ojcu i Synu.

   Taka jest Boża ekonomia: Jeden jest Bóg, 
Ojciec, od którego wszystko pochodzi. 
Jeden jest Chrystus, przez którego wszy-
stko się stało (por. 1 Kor 8,6). Jeden Duch 
Święty, w którym jest wszystko. Dlatego 
ten, kto oddaje chwałę Ojcu, czyni to przez 
Syna w Duchu Świętym. Kto idzie za Chry-
stusem, czyni to dlatego, ponieważ Ojciec 
go pociąga, a Duch Święty go porusza.

  Nie chciejmy tych trudnych prawd zgłę-
biać tylko naszym rozumem. Przyjmijmy      
z wiarą to, co Bóg sam o Sobie objawił, że 
jest Bogiem Trójjedynym, że jest miłującym 
Ojcem, który kocha Syna, a w Nim nas 
wszystkich. Kocha nas w Duchu Świętym, 
który nas prowadzi, oświeca i umacnia. 
Niech nam wystarczy świadomość, że 
Bogu na nas zależy, bo nas kocha jako 
swoje dzieci.

Źródło:
https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/lyk-
teologii/art,94,tajemnica-trojcy-przenajswietszej.html

Jak doszło do ustanowienia święta Bożego Ciała?
   W Polsce pierwsza z procesji Bożego Ciała przeszła ulicami Krakowa w roku 1320 i prawdopodobnie w tym samym roku lub niedługo 
potem podobne procesje urządzono w Gnieźnie, Poznaniu, Wrocławiu, Płocku. Ceremoniał katedry płockiej, pochodzący z XIV w., podaje 
pierwszy opis takiej procesji w Polsce. 

   Wychodząc na ulice z procesją, której centrum jest Najświętszy Sakrament, nie tylko pragniemy złożyć hołd Chrystusowi i ponowić 
oświadczenie naszej wierności Przymierzu, którego ten Sakrament jest przypomnieniem i aktualizacją, lecz pragniemy także wprowadzać 
Zmartwychwstałego w świat, który tak bardzo potrzebuje Jego oczyszczającej uzdrawiającej mocy.

  W dzisiejszej Belgii, w Mont-Cornillion nie-
daleko Liege (ówczesne Leodium), młoda 
zakonnica augustiańska Julianna otrzymała 
w latach 1209-11 objawienia, podczas któ-
rych Pan Jezus prosił o ustanowienie święta 
Bożego Ciała. Zwierzyła się z nich swemu 
spowiednikowi. Ten jednak zareagował 
stwierdzeniem: – Po co nowe święto? Usta-
nowienie Najświętszego Sakramentu obcho-
dzi się uroczyście w Wielki Czwartek,   
a Eucharystia czczona jest codziennie w od-
prawianych Mszach św. 

   Po dwudziestu latach, kiedy Julianna zosta-
ła przełożoną klasztoru, ponownie przekazała 
tę prośbę archidiakonowi katedry w Liege – 
Jakubowi. Za jego namową miejscowy biskup 
Robert w roku 1246 ustanowił święto Bożego 
Ciała dla swej diecezji. Dekret biskupa wywo-
łał zastrzeżenia miejscowego duchowień-
stwa, gdyż wielu nie podobała się ta nowa 
pobożność. Dlatego jego następca uroczy-
stość zniósł. Archidiakon Jakub odwołał się 
jednak do przebywającego wówczas na tych 
terenach legata papieskiego, dominikanina 
Hugona z Saint-Cher. Ten nie tylko pochwalił 
pomysł, ale polecił (1253) wprowadzenie 
święta w diecezjach podległych jego jurys-
dykcji.      

  Opatrzność sprawiła, że archidiakon Jakub    
z Liege został w roku 1261 wybrany papie-
żem. Jako Urban IV rządził Kościołem zale-
dwie 3 lata, ale pod koniec pontyfikatu,           
11 sierpnia 1264 r., bullą „Transiturus” polecił 
obchodzić święto Bożego Ciała w całym 
Kościele. Do podjęcia tej decyzji przyczyniła 
się wieść o cudzie, jaki zdarzył się w roku 
1262 w miejscowości Bolsena, położonej 100 
km na północ od Rzymu, w sanktuarium św. 
Krystyny, kiedy przez nieostrożność kapłana 
kilkanaście konsekrowanych kropli wylało się 
na korporał i zamieniło w krew, która pozos-
tawiła na nim ślady. W 1264 r. przeniesiono 
skrwawiony korporał w uroczystej procesji        
z sanktuarium w Bolsenie do kaplicy w kate-
drze w odległym o 20 km mieście Orvieto        
(w tym okresie rezydował tam przez kilka lat 
papież). 

  Korporał można dziś oglądać w relikwiarzu   
w kaplicy katedry w Orvieto. W uroczystość 
Bożego Ciała ulicami tego miasteczka prze-
chodzi procesja, w której bierze udział kilkuset 
mieszkańców w strojach z XIII wieku, co sta-
nowi również niezwykłą atrakcję turystyczną. 

 Śmierć Urbana IV (+1264) przeszkodziła 
ogłoszeniu  papieskiego  dekretu. Wieść  o  tej 

decyzji rozeszła się po Europie i tak np. już    
w latach 1270-79 urządzano okazałe proce-
sje w Kolonii. Wprowadzały je i inne miasta. 
Nowa forma eucharystycznej pobożności 
zyskiwała coraz liczniejszych zwolenników. 
Dopiero jednak papież Jan XXII, 50 lat 
później, w roku 1317, ogłasza bullę Urbana 
IV. 

   Święto Bożego Ciała przyjęło się szybko    
w całym Kościele. Na ulice miast Italii, 
Francji, Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Polski 
wychodziły eucharystyczne procesje. Brali     
w nich udział władze miejskie, wojsko, cechy 
rzemieślnicze, liczne bractwa. Z tej okazji 
ozdabiano  domy, a ulice, po których  prze-
chodziły procesje, dekorowano dywanami        
z kwiatów. 

 Tworzenie się tej nowej formy eucha-
rystycznego kultu należy widzieć w kon- 
tekście zagrożeń nękających ówczesnych 
ludzi: epidemii i wojen. Procesje eucha-
rystyczne z czasem wyrugowały tak popular-
ne procesje biczowników, które miały odwra-
cać nieszczęścia. 

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/1611/Jak-doszlo-do-
ustanowienia-swieta-Bozego

Bierzmowanie - fot. Adam Wieczorek

Trójca Święta – ikona Andrieja Rublowa, 
powstała dla ławry Troicko-Siergijewskiej. 
Obecnie znajduje się w Galerii Tretiakows-
kiej w Moskwie. Rosyjski teolog prawosła-
wny Paul Evdokimov uznał ikonę za jeden    
z najdoskonalszych przejawów syntezy 
teologicznej. 

Modlitwa 
do Trójcy Świętej 

Boże Ciało 

   Bierzmowanie nazywa się sakramentem dojrzałości. Przyjmujący go chrześcijanin 
zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. 
Chrześcijanie wierzą w otrzymanie w tym sakramencie szczególnej mocy Ducha 
Świętego, który zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie. Znaczenie tego 
sakramentu można przyrównać do wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha 
Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa 
byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa 
Chrystusa, ale dopiero kiedy otrzymali Ducha Świętego stali się dla świata 
widzialnym znakiem udzielonego światu daru zbawienia (Dz 2,1-47) i zaczęli głosić 
ówczesnemu światu dobrą nowinę o zbawieniu.

we ŚRODĘ  w godz. od 7.30 – 21.00 
w CZWARTEK w godz. od 7.30 – 24.00 

w PIĄTEK w godz. od 7.30 – 19.30

Adoracja 
Najświętszego Sakramentu 

w Kaplicy św. Anny

https://www.niedziela.pl/artykul/1611/Jak-doszlo-do-ustanowienia-swieta-Bozego
https://www.niedziela.pl/artykul/1611/Jak-doszlo-do-ustanowienia-swieta-Bozego
https://www.niedziela.pl/artykul/1611/Jak-doszlo-do-ustanowienia-swieta-Bozego


Zapraszamy dzieci do udziału w procesji Bożego Ciała.

Zgłoszenia do sióstr katechetek.     Próba we środę 19 czerwca o godz. 18.30.
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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Ks. Tomasz Lis

od 9.06.2019 do 14.07.2019
Módlmy się

 za Kościół w Polsce,
aby nieustannie

odkrywał piękno i mądrość 
nauczania Jana Pawła II.
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Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie mo-
dlić się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych.

Zapraszamy dzieci do udziału w procesji

 

Bożego Ciała. Chętni mogą się zgłaszać do 
sióstr katechetek. Próba dla dzieci do pro-
cesji Bożego Ciała odbędzie się w środę      
19 czerwca o godz. 18.30.

Uroczystość Bożego Ciała przypada      
w czwartek, 20 czerwca br. Procesja do 
czterech ołtarzy wyruszy z naszego kościo-
ła po Mszy św. o godz. 10.00. Procesja 
przejdzie ulicami: St. Kostki Potockiego, 
Wiertniczą, Przyczółkową a następnie 
wejdziemy w ulicę prowadzącą do Pałacu     
i z powrotem do kościoła. Zapraszamy 
mieszkańców naszej parafii i poszczególne 
wspólnoty parafialne do przygotowania 
ołtarzy.

Od piątku do czwartku następnego tygodnia 
obchodzimy dawną oktawę Bożego Ciała,    
z procesją Eucharystyczną wokół kościoła. 

W dniach od 24 do 27 czerwca odbędzie 
się zbiórka makulatury, z której dochód 
będzie przeznaczony na budowę studni w 
Sudanie. Specjalny kontener na makulaturę 
zostanie podstawiony przy kościele.  

Siostry Pasjonistki w czasie zorganizowanej 
w zeszłą niedzielę loterii zebrały 3210 PLN. 
Pieniądze te zostaną przeznaczone na 
dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie. 
Wszystkim, którzy zaangażowali się w 
przygotowanie loterii i wzięli w niej udział 
składamy serdeczne Bóg zapłać.

W przyszłą niedzielę przed kościołem wo-
lontariusze komitetu „Stop Pedofilii” będą 
zbierać podpisy pod projektem ustawy, 
która ma na celu ochronę dzieci przed 
demoralizującą edukacją seksu-alną. 
Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć na stronie www.stoppedofilii.pl. 
W celu złożenia ważnego podpisu 
potrzebny jest numer PESEL.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−

−

−

K O M E N T A R Z
   „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, 
ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was 
do całej prawdy”. Jezus uświadamia nam 
dziś, że nie wszystko możemy znieść, 
zrozumieć w danym momencie. 
   Czy to będzie jakaś prawda naszej wiary 
jak choćby dziś przeżywana prawda, że nasz 
Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach, że nie 
jest odległym Wielkim Samotnikiem, ale 
Wspólnotą Miłości pamiętającą i troszczącą 
się o człowieka.
 Czy też dzisiejsze zalecenie Pawła, by 
chlubić, radować się także z ucisków, bo to 
one ostatecznie wyrabiają w nas nadzieję, 
która zawieść nie może.
  Trudne są to rzeczy czy to dla naszego 
intelektu, czy to dla praktyki przeżywania 
wiary. Dlatego  Bóg Ojciec w imieniu swojego 
Syna posyła nam Ducha Świętego, który ma 
nam pomóc żyć prawdą Ewangelii i do-
prowadzić nas do Królestwa Prawdy i Miłości. 
 Otwieram się na Niego i jego pomoc?

6.

w poniedziałek, 17 czerwca, wspom-
nienie św. Alberta Chmielowskiego, 
zakonnika,
w czwartek, 20 czerwca, uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
(Boże Ciało),
w piątek, 21 czerwca, wspomnienie 
św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

−

Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także       
z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wy-
trwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cno-
tę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A na-
dzieja zawieść nie może, ponieważ miłość 
Boża rozlana jest w sercach naszych przez 
Ducha Świętego, który został nam dany.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Ap 1, 8

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi..

.

PIERWSZE CZYTANIE 
Prz 8, 22-31

Czytanie z Księgi Przysłów: Tak mówi 
Mądrość Boża: «Pan mnie zrodził jako 
początek swej mocy, przed dziełami swymi, od 
pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, 
od początku, przed pradziejami ziemi. Przed 
oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami 
pełnymi wód; zanim góry zostały założone, 
przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim 
glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami 
roli. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy 
kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy       
w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej 
Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał 
granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy 
ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim 
mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały 
czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu 
ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców 
Twoich, 
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś: 
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,  
czym syn człowieczy, że troszczysz się o 
niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,  
uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk 
Twoich,  wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie, 
i dzikie zwierzęta, 
ptaki niebieskie i ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 5, 1-5

Czytanie z Listu do Rzymian: Bracia: 
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, 
zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu 
uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej 
łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją 
chwały Bożej. 

EWANGELIA 
J 16, 12-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:  
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, 
ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was 
do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od 
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek 
usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma 
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że 
z mojego weźmie i wam objawi».

Oto słowo Pańskie

5.

7.

Do końca czerwca 2019 r. 
prezentowana jest wystawa 

prac artystycznych
Marty Piekut, 

Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej 

i Aleksandry Gintrowskiej.
Zapraszamy do odwiedzania wystawy

22 czerwca 2019 roku 
Zapraszamy czcicieli świętej Rity

Po Mszy świętej o godz. 18:00 
w Kaplicy św. Anny odmówimy litanię 

do św. Rity i ucałujemy jej relikwie. 

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
http://www.stoppedofilii.pl
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