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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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PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 34, 4b-6. 8-9

Czytanie z Księgi Wyjścia: Mojżesz, wstawszy 
rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i 
wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w 
obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i 
wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed 
jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg 
miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, 
bogaty w łaskę i wierność». Natychmiast 
Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, 
mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, 
Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród 
nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, 
ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a 
uczynisz nas swoim dziedzictwem».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Dn 3, 52. 53-54. 55-56

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych 
ojców, * pełen chwały i wywyższony na wieki. 
Błogosławione jest imię Twoje † 
pełne chwały i świętości, * 
uwielbione i wywyższone na wieki.

Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej 
świętej chwały, * 
uwielbiony i przesławny na wieki. 
Błogosławiony jesteś na tronie swojego 
królestwa, *  uwielbiony i przesławny na wieki.

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w 
otchłanie, † który zasiadasz na Cherubach, * 
pełen chwały i wywyższony na wieki. 
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, * 
pełen chwały i wywyższony na wieki.

od 10.05.2020 do 14.06.2020

Módlmy się 
za pośrednictwem Maryi,
aby susza nie dotknęła

naszego kraju,
a ziemia wydała

obfite plony. Ks. Tomasz Lis

Pozdrówcie się nawzajem świętym po-
całunkiem! Pozdrawiają was wszyscy 
święci. Ła-ska Pana Jezusa Chrystusa, 
miłość Boga i dar jedności w Duchu 
Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Ap 1, 8

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

EWANGELIA
J 3, 16-18

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, ale po to, by 
świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy 
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie 
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w 
imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

 Każdą Mszę świętą rozpoczynamy 
słowami: „W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego”. „W Eucharystii już od pierwsze-
go znaku krzyża wchodzimy w świat Boży” 
pisał kardynał Stefan Wyszyński Prymas 
Tysiąclecia. To wydawałoby się proste 
stwierdzenie niesie w sobie głęboką myśl. 
Kościół to nie jest budynek jak jak każdy 
inny. Różnego rodzaju modlitwa, a w spo-
sób szczególny Msza św. to nie jest 
czynność, wydarzenie jak każde inne.

  Ale znak krzyża i następujące po nim 
słowa: „Miłość Boga Ojca, łaska naszego 
Pana Jezusa Chrystusa i znak jedności     
w Duchu Świętym niech będą z wami 
wszystkimi” mówią nam także, że wcho-
dzimy w świat Boga, który jest Bogiem 
jedynym w trzech Osobach. 

   Niech dzisiejsza Msza św. w Uroczystość 
Trójcy Przenajświętszej pomoże nam 
jeszcze głębiej przeżywać te prawdy.    

1.

2.

3.

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych pole-
canych w wypominkach rocznych.
Zapraszamy dzieci do udziału w procesji 
Bożego Ciała, szczególnie dziewczynki do 
sypania kwiatami. Chętne dzieci zapra-
szamy na próbę w środę 10 czerwca         
o godz. 18:30. Zbiórka przed głównym
wejściem kościoła.
Uroczystość Bożego Ciała przypada         
w czwartek, 11 czerwca br. Procesja do 
czterech ołtarzy wyruszy z naszego koś-
cioła po Mszy św. o godz. 10.00. Procesja 
odbędzie się na terenie przy naszym 
kościele.
Od piątku do czwartku następnego ty-
godnia obchodzimy dawną oktawę 
Bożego Ciała, z procesją Eucharystyczną 
wokół kościoła.   
Nabożeństwo Fatimskie wraz z procesją 
wokół kościoła, z figurą MB Fatimskiej 

zostanie odprawione w sobotę, 13 czer-
wca, po Mszy św. o godz. 18.00. Nabo-
żeństwo zakończymy Apelem Jasno-
górskim.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

- w poniedziałek, 8 czerwca, wspomnie-
nie św. Jadwigi , królowej,

- we wtorek, 9 czerwca, święto poświę-
cenia kościoła katedralnego,

- w czwartek, 11 czerwca, uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże Ciało),

- w sobotę, 13 czerwca, wspomnienie św. 
Antoniego z Padwy, kapłana i Doktora 
Kościoła.

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

4.

5.

6.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Kor 13, 11-13

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia, radujcie się, 
dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na 
duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zacho-
wujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. 

Trójca Święta 
Ikona Andrieja Rublowa

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 czerwca2020 roku

po Mszy św. o  godz. 18.00 

Procesja wokół kościoła z figurą   
MB Fatimskiej. 

Nabożeństwo zakończymy Apelem
Jasnogórskim.

Dlaczego świętujemy 
Boże Ciało?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głów-
nych świąt obchodzonych w Kościele 
katolickim. Choć świadomość niezwykłe-
go cudu przemiany konsekrowanego chle-
ba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chry-
stusa towarzyszyła wiernym od początku 
chrześcijaństwa, jednak trzeba było cze-
kać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne 
przejawy tego kultu powstały i zadomowiły 
się w Kościele katolickim.
Uroczystość, która wyrosła na podłożu 
adoracyjnego kierunku pobożności eucha-
rystycznej rozwijającej się na Zachodzie 
od przełomu XI i XII w., przeżywana jest 
obecnie w czwartek po uroczystości Trój-
cy Świętej. Bezpośrednią przyczyną usta-
nowienia uroczystości Najświętszego Cia-
ła i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Ju-
lianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp 
Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego 
Ciała, początkowo dla diecezji Liege.
W 1252 r. legat papieski rozszerzył ob-
chodzenie tego święta na Germanię na-
tomiast papież Urban IV bullą "Transitu-
rus" z 1264 r. ustanowił Boże Ciało świę-
tem obowiązującym w całym Kościele 
jako "zadośćuczynienie za znieważanie 
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, 
błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki 
ustanowienia Najświętszego Sakramen-
tu".
W Polsce jako pierwszy wprowadził to 
święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji 
krakowskiej, natomiast w Kościele unickim 
- synod zamojski w 1720 r. W Kościele
katolickim w Polsce pod koniec XIV w.
święto Bożego Ciała było obchodzone już
we wszystkich diecezjach. Było ono zaw-
sze zaliczane do świąt głównych. Od koń-
ca XV w. przy okazji tego święta udzielano
błogosławieństwa Najświętszym Sakra-
mentem.
Źródło:
https://deon.pl/wiara/duchowosc/dlaczego-
swietujemy-boze-cialo,393140

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
https://deon.pl/wiara/duchowosc/dlaczego-swietujemy-boze-cialo
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https://deon.pl/wiara/duchowosc/dlaczego-swietujemy-boze-cialo
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

Jak podaje pewna XIII-wieczna legenda, gdy 
św. Augustyn spacerował pewnego razu
brzegiem morza, rozmyślając nad tajemnicą 
Trójcy Przenajświętszej, zobaczył nagle dzie-
cko, które próbowało przelać wodę z morza do
dołka wykopanego w piasku. Kiedy Augustyn
wyjaśnił mu, że działania te są bezsensowne,
usłyszał od dziecka, że o wiele bardziej 
beznadziejna była jego próba zrozumienia 
Trójcy Przenajświętszej. 

Misterium Trójcy Przenajświętszej usiłowano 
przybliżyć w różny sposób. Przy przedsta-
wieniach zawsze pojawiał się problem, czy na-
leży podkreślić Jednostkę, czy Trójcę. Jednym
z rozwiązań było przedstawienie Boga Ojca, 
Chrystusa i Ducha Świętego jako gołębicy. 
Innym rozwiązaniem było ukazanie Boga Ojca
pod postacią Chrystusa i domyślnym wyobra-
żeniu sobie Ducha Świętego. Od IX wieku 
Trójcę przedstawiano jako trzy jednakowe 
postaci. Próbowano też przedstawić Trójcę
Przenajświętszą jako jedno ciało z trzema
twarzami (tzw. Tricephalus). Zabronił takiego 
przedstawiania w 1628 r. papież Urban VIII, 
a Benedykt XIV w 1745 r. zakazał ukazywania
Trójcy Przenajświętszej w Trzech Osobach.

Próbowano też tajemnicę Trójjedynego Bo-
ga przybliżyć za pomocą różnych symboli.
Jednym z takich symboli stał się trójkąt równo-
boczny, którego linie stanowią jedność trzech 
takich samych wielkości. W trójkącie tym każ-
dy bok jest elementem pośredniczącym i jedno

Żaden z papieży nie mówił tak otwarcie 
o demokracji, pluralizmie, wolności, swobodzie
badań naukowych, o historycznych błędach
i zbrodniach chrześcijan. Wielu myślało, że
Jan Paweł II pragnie tym samym utożsamić
Kościół ze światem. Ogłoszono Papieża su-
mieniem świata, przywódcą politycznym, Pa-
pieżem Prawa Człowieka... Mylono się. Jan
Paweł II nie szukał harmonii ze światem,
a jedynie historycznego pojednania. On tylko
starał się usunąć historyczne przeszkody
leżące między Kościołem a światem (np.
sprawa Galileusza czy chrystianizacja Ame-
ryki), nie zamierzał natomiast zmieniać Ewan-
gelii, według której Kościół musi pozostać
„zgorszeniem dla świata”, głosić „głupstwo
krzyża”.

Nie udało się Jana Pawła II przekonać do 
nowej moralności za cenę osłabienia prawdy. 
Ktoś mądrze powiedział, że za kilka lub kilka-
naście lat zmęczymy się moralnością á la 
Hollywood i zatęsknimy za prawdziwymi 
wartościami i odpowiedzialnością za nie. Już 
dziś brak tej odpowiedzialności tworzy coraz 
szerszy margines ludzi nieszczęśliwych 
duchowo, załamanych, ludzi bez rodzin, sa-
motnych i sfrustrowanych.

2020 – Rok Jana Pawła II 

Srebrny Pontyfikat
   Srebrny jubileusz zasiadania Jana Pawła II 
na stolicy św. Piotra jest czasem ocen tego 
pontyfikatu. Stało się to możliwe dzięki temu, 
że to Papież-Polak wprowadził Kościół 
w trzecie tysiąclecie, a zarazem – należy to 
jasno napisać – wytyczył drogę dla Kościoła 
w XXI wieku. Zresztą, nie ukrywał tego i sam 
Ojciec Święty, mówiąc publicznie, że sam 
ma takie odczucie naznaczenia przez Boga, 
że to Opatrzność kieruje jego życiem, on zaś 
stara się być jedynie poddany woli Bożej, 
przyjmować z zaufaniem wszystko, wiedząc, 
że w ostatecznym rozrachunku to Bóg jest 
panem ludzkich losów. 

Przywódca
Jak więc ocenić już dzisiaj misję Papieża-

Polaka? Już dziś wiadomo, że Jan Paweł II 
uchodzi za największego światowego przy-
wódcę, za największy autorytet moralny, co 
można zamknąć w stwierdzeniu o proro-
czym wręcz przewidywaniu kierunków roz-
woju ludzkości i uprzedzaniu o nadchodzą-
cym katakliźmie. To prorocze wręcz przepo-
wiadanie Ewangelii łączyło się właśnie 
z przygotowaniem Kościoła do wejścia 
w trzecie tysiąclecie historii chrześcijaństwa. 
Stąd Papież przełomu tysiącleci widział świat 
w perspektywie religijnej, a mijający czas 
nazywał „nowym Adwentem”. Już 
w encyklice Dominum et vivificantem (1986) 
pytał: „Cóż możemy uczynić, by ten nowy 
Adwent Kościoła, związany ze zbliżającym 
się końcem drugiego tysiąclecia ery chrześ-
cijańskiej, przybliżył nam bardziej Tego, 
którego Pismo Święte nazywa Przedwie-
cznym Ojcem?”.

Papież przypominał więc nieustannie, że 
żyjemy w czasach szczególnego utrapienia 
i próby, objawiających się brakiem pokoju, 
dominacją systemów totalitarnych, upad-
kiem moralności, a także niepokojem sił 
przyrody. Konsekwencją jest ogromne cier-
pienie setek tysięcy dzieci, młodzieży i doro-
słych, niezdolność wielu ludzi do miłości 
i wierności, rozpad rodzin, coraz częstsze 
choroby psychiczne, dziesięciokrotny wzrost 
liczby samobójstw w ostatnich latach. Pytał 
więc Ojciec Święty: „Czyż nie jest to już 
epoka miłosiernego sądu Bożego?” 

Wydaje się, że mało kto w Kościele tak jak 
Jan Paweł II przypomina codziennie swoim 
życiem i nauczaniem o eschatologicznej wi-
zji chrześcijaństwa, o tym, że nie żyjemy dla 
tego świata, że ten świat ma być jedynie 
drogą do Ziemi Obiecanej. Chyba nie można 
zrozumieć ani papieskiego nauczania, ani 
jego charyzmatycznej misji bez uwzglę-
dnienia tej eschatologicznej perspektywy. 
W tym kontekście, nawet wówczas, kiedy 
wydaje nam się, że Papież przegrywa, kiedy 
zamykają przed nim bramy Moskwy, zdu-
miewa jego nieustanne świadectwo wiary, to 
niewzruszone przekonanie, że Kościół nie 
jest jego, nie należy też do Watykanu, ale 
przede wszystkim do Chrystusa.    

W istocie więc, Jana Pawła II można 
porównać do takich papieży, jak Leon 
Wielki, Innocenty III czy Grzegorz VII. 
W naszych czasach nastąpiło niezwykłe 
wprost odrodzenie politycznej roli papie-
stwa. I rzecz zadziwiająca, stało się tak, 
mimo że próbowano wszelkimi środkami 
zepchnąć Kościół do kruchty, oddać mu 
w posiadanie jedynie ludzkie dusze. Tym-
czasem Jan Paweł II nie pozostał biernym 
obserwatorem wydarzeń, ale – zgodnie 
z zaleceniem Ewangelii – zaczął wpływać 
na bieg dziejów świata. Korzystając ze swe-
go niekwestionowanego autorytetu, spoty-
kał się w Watykanie z przywódcami państw 
prowadzących wojny, upominał liberałów, 
przestrzegając ich przed degradacją mo-
ralną ludzkości. Stał się nawet najpoczy-
tniejszym pisarzem – dość wspomnieć, że 
książka Przekroczyć próg nadziei stała się 
światowym bestsellerem. Jej sprzedaż 
osiągnęła, jak się szacuje, liczbę ok. 4 mln 
egzemplarzy. Podobnie kształtuje się 
sprzedaż Katechizmu Kościoła katolickiego 
i wspomnianej encykliki Evangelium vitae.

Jak obliczają uczeni, liczba danych, jaką jest w stanie zgromadzić mózg człowieka, równa się 100 000 miliardów. Gdyby był komputerem, 
do jego funkcjonowania wystarczyłaby zaledwie energia, jaką wytwarza wodospad Niagara. A mimo to, w tych 100 000 miliardów danych nie 
ma miejsca na Trójcę Przenajświętszą. Rozumowe dowody czy idee nie mogą wypełnić nieprzeniknionego misterium. Bóg nie pozwala się 
ogarnąć umysłowi, jest wiecznym odkrywaniem. Nauczanie Jana Pawła II

   Ogromnym sukcesem pontyfikatu Jana 
Pawła II jest zauważalna zmiana oczekiwań 
wobec jego nauczania. Jeszcze do nieda-
wna żądano od niego zmiany doktryny 
Kościoła w bardzo wielu kwestiach. Dzisiaj 
sami krytycy stopniowo przyznają, że ich 
oczekiwania były wręcz niepoważne. Bo, 
dajmy na to, Jan Paweł II musiałby – według 
ich sugestii – dopuścić aborcję w Bangla-
deszu, a zakazać jej w Singapurze, gdzie 
władze zalecają i premiują rodzinę z trójką 
i więcej dzieci. Aby dobrze współpracować 
z Kościołem anglikańskim, powinien zgodzić 
się na kapłaństwo kobiet. Rozważając dalej 
– skoro parlamenty niektórych krajów uznały
małżeństwa homoseksualne za zgodne
z prawem, Jan Paweł II nie powi-nien ganić
homoseksualizmu, ponieważ taki jest duch
czasu i należy go uszanować. Podobnie
rzecz miałaby się z eutanazją, masonerią,
mafią, sektami... Nie trzeba dalej snuć tych
myśli, aby stwierdzić absurdalność takich
żądań i racji.

 Gdyby Papież zmienił coś z wiekowego, 

Jan Paweł II Wielki
  Co Kościół i świat zawdzięczają Janowi 
Pawłowi II? Zanim odpowiem na to pytanie, 
mogę dodać, że jestem autorem książki, 
której nadałem tytuł: Jan Paweł II Wielki. Nie 
chodziło mi o wielkość Jana Pawła II, która 
wyraża się w samych rekordach, w niezli-
czonych papieskich pielgrzymkach, wielkich 
wydarzeniach, tysiącach przemówień, choć 
i te „sportowe” kryteria spełnia ten pontyfikat 
niemal doskonale. Jednak prawdziwa wiel-
kość tego pontyfikatu to bezapelacyjny wpływ 
na wydarzenia końca XX wieku. Bez Jana 
Pawła II nie byłby możliwy upadek komuni-
stycznego imperium, bez niego ludzkość nie 
miałaby tak mocnego autorytetu moralnego, 
wzoru człowieczeństwa, Papieża wielkiej na-
dziei, przynoszącego milionom ludzi pewność 
wiary i wiedzy, kogoś, kto nie szuka po oma-
cku dróg dla Kościoła, ale ukazuje jasny 
horyzont wiary na Trzecie Tysiąclecie.

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Justyna Wołoszka
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/56480/nd/Tajemnica-
Trojcy-Swietej

listek koniczyny symbolizował przede wszy-
stkim Trójjedynego Boga. Św. Patryk, apo-
stoł Irlandczyków, przy jego pomocy wyjaś-
niał im tajemnicę Boga w Trzech Osobach.
Forma trójlistnej koniczyny przeszła do
architektury kościelnej jako trójlistny łuk.
Fiołek trójbarwny (bratek) ze względu na
zbliżony do trójkąta kształt płatków i ich 
trojaki kolor (stąd łacińska nazwa „viola
tricolor”) był nazywany w języku niemieckim 
także „kwiatem Trójcy Przenajświętszej”. Jak 
podaje legenda, rósł najczęściej w zbożu i 
charakteryzował się piękną wonią. Dla jego 
zapachu ludzie wchodzili w zboże i niszczyli 
plony. Zasmucony tym kwiat zwrócił się do
Trójcy Przenajświętszej z prośbą, by poz-
bawiła go tego kuszącego zapachu. Bóg 
wysłuchał prośby i w zamian Trójca Prze-
najświętsza obdarzyła go swoim mianem. 
Trynitarnie interpretowano w średniowieczu 
także trzy kolory tęczy. Podobnie jak jeden 
łuk tęczy tworzą trzy kolory, tak Bóg jest
jeden w Trzech Osobach. Jak nie sposób
oddzielić od siebie kolorów tęczy, tak też 
w Bogu nie ma podziału, chociaż w każdej 
osobie jaśnieje jedno Bóstwo we właściwych
Mu przymiotach.

czącym dla dwóch pozostałych, dlatego 
troistość ukazuje się jako jedność. Według 
świadectwa św. Zenona z Werony, w pier-
wszych wiekach chrześcijaństwa neofici 
otrzymywali medale lub enkolpiony z wy-
rytym trójkątem. Miał on przypominać chrze-
ścijanom, że zostali ochrzczeni w imię Trójcy 
Przenajświętszej. 

Od średniowiecza trójkąt jako symbol Trójcy 
Przenajświętszej bywał niekiedy otaczany 
wieńcem promieni, najczęściej jednak wystę-
pował w powiązaniu z innymi symbolami 
(okiem Opatrzności Bożej, gołębicą, ręką 
Bożą). Symbol równoramiennego trójkąta z 
okiem Boga z wychodzącymi z niego pro-
mieniami zaczął być szczególnie popularny 
od XVII wieku. W Biblii często wymieniane 
jest oko Boga - zawsze czujne i troskliwe 
spogląda na dobrych i złych ludzi. Tzw. oko 
Boże znajduje się zazwyczaj nad nastawą 
ołtarzową albo nad daszkiem ambony, nad 
oknami kościołów albo na wiązaniu sklepień. 
Według innego ujęcia, Trójcę Przenaj-
świętszą miały ilustrować trzy zające wpisane 
w koło, złączone uszami (tylko trzema), które 
tworzyły trójkąt. Plastycznym wyrazem tego 
przekonania jest tzw. zajęcze okno katedry w 
Paderborn. 

Ukryte odniesienia do Trójcy Przenaj-
świętszej widziano również w zjawiskach 
przyrody. W chrześcijaństwie trójpłatkowy

Jeszcze dzisiaj Zachód ma za złe Papieżowi, 
że nie pozostawi ludzi w spokoju, ale już jutro 
może mu stawiać pomniki. Chociaż więc 
Papież naraża się przeciwnikom, drażni 
oponentów, nie można go zepchnąć w obręb 
murów Watykanu, przeciwnie – pielgrzymuje, 
wychodząc na otwarte pola bitew, wielkie 
place pełne pielgrzymów, gdzie może 
świadczyć o swojej mocnej wierze, 
o mądrości, o prostocie swojej modlitwy. Jeśli
ktoś dzisiaj próbuje ocalić ludzkość od jej
słabości i szaleństw, tym kimś jest na pewno
Jan Paweł II, proroczy Papież-Polak.

a istotnego nauczania Kościoła – czy potra-
ktowano by poważnie jego misję? Liberalny 
i demokratyczny Kościół byłby sprzeczno-
ścią sam w sobie. W naszych czasach do 
roli cnót urosły wątpliwości, pragmatyzm 
i relatywizm, dlatego wielu musi drażnić 
papieskie nauczanie o prawdach absolut-
nych. Przykazania Boże zostały dane w tak 
odległych czasach, nic więc dziwnego, że 
różni „majsterkowicze od idei” chcieliby je 
unowocześnić, dostosować do ducha epoki. 
Na przykładzie innych Kościołów chrześci-
jańskich, zwłaszcza anglikanizmu, można 
dostrzec, do czego to unowocześnienie 
doprowadziło. W zasadzie jest to Kościół na 
progu samounicestwienia.
 Papieża-Polaka nie dało się więc przeko-

nać, by Ewangelię dopasował do dzisiejszej 
moralności. Jan Paweł II nie ugiął się, choć 
pisano o jego konserwatyzmie, nękaniu teo-
logów, zdławieniu teologii wyzwolenia, abso-
lutnych rządach w Kościele... Po czasie oka-
zywało się, że Papież miał rację, że to któryś 
z teologów czy biskupów utracił wiarę, że za 
wyzwoleniem ludów Ameryki Łacińskiej, do 
czego próbowano wciągnąć duchownych, 
ukrywała się międzynarodówka komunisty-
czna kierowana przez Moskwę. Wkrótce 
można się spodziewać, że także ci, którzy 
atakują Papieża za jego nieprzejednane 
stanowisko wobec aborcji uznają, że przery-
wanie ciąży jest zabiegiem niebezpiecznym 
i nie może być środkiem anty-koncepcyjnym. 

Sumienie świata
 Nie znajdziemy w historii papieża, który 
dokonałby tak znaczących rewizji i korekt 
w stosunkach ze światem oraz z innymi re-
ligiami, głównie Żydami i islamem. 

Kościół XXI wieku
Po takich stwierdzeniach można dodać i to, 

że Kościół XXI wieku będzie rozwijał się pod 
wielkim wpływem pontyfikatu Papieża-Polaka, 
jego stylu duszpasterzowania, czyli bliskości 
wspólnot lokalnych z Rzymem. To co on 
wprowadził, można określić jako powrót Ko-
ścioła do źródeł z pierwszego wieku. Piotr 
Apostoł, pierwszy papież, był wszak w każ-
dym calu ewangelistą, pasterzem i świadkiem. 
Jan Paweł II nie chciał być nikim innym, ale 
właśnie Piotrem Naszych Czasów. 

Dziś Papież jest człowiekiem steranym wie-
kiem i chorobami, cierpienie stało się jego 
codziennością, ale i jest jego misją oraz siłą. 
W świecie, który odrzuca cierpienie jako 
ofiarę składaną Bogu, ten Papież dźwiga na 
swoich ramionach cierpienie świata, stara się 
być jakby współkonającym z Chrystusem za 
zło świata.

To zastanawiające, skąd Ojciec Święty 
czerpie tyle nadziei, aby z takim 
przekonaniem głosić prawdy i wartości 
kwestionowane dzisiaj przez świat, skąd 
płynie jego pewność, że dobro i miłość, 
sprawiedliwość i pokój, wolność i prawda 
mogą stać się na powrót wartościami dla 
ludzkich sumień, stanowić fundament każdej 
odpowiedzialnej etyki? Bo faktycznie, przyz-
nając rację Papieżowi, musimy konse-
kwentnie przyjąć jego nadzieję, że odro-
dzenie świata i Kościoła będzie możliwe 
tylko wówczas, jeśli człowiek przyjmie na 
serio to wszystko, w co wierzy. Sam Ojciec 
Święty wyraził to najdobitniej w haśle swego 
pontyfikatu, aby nie lękać się Chrystusa, nie 
lękać się otworzyć drzwi Chrystusowi.

Czesław Ryszka
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

   Jak podaje pewna XIII-wieczna legenda, gdy 
św. Augustyn spacerował pewnego razu 
brzegiem morza, rozmyślając nad tajemnicą 
Trójcy Przenajświętszej, zobaczył nagle dzie-
cko, które próbowało przelać wodę z morza do 
dołka wykopanego w piasku. Kiedy Augustyn 
wyjaśnił mu, że działania te są bezsensowne, 
usłyszał od dziecka, że o wiele bardziej 
beznadziejna była jego próba zrozumienia 
Trójcy Przenajświętszej. 
   Misterium Trójcy Przenajświętszej usiłowano 
przybliżyć w różny sposób. Przy przedsta-
wieniach zawsze pojawiał się problem, czy na-
leży podkreślić Jednostkę, czy Trójcę. Jednym 
z rozwiązań było przedstawienie Boga Ojca, 
Chrystusa i Ducha Świętego jako gołębicy. 
Innym rozwiązaniem było ukazanie Boga Ojca 
pod postacią Chrystusa i domyślnym wyobra-
żeniu sobie Ducha Świętego. Od IX wieku 
Trójcę przedstawiano jako trzy jednakowe 
postaci. Próbowano też przedstawić Trójcę 
Przenajświętszą jako jedno ciało z trzema 
twarzami (tzw. Tricephalus). Zabronił takiego 
przedstawiania w 1628 r. papież Urban VIII,          
a Benedykt XIV w 1745 r. zakazał ukazywania 
Trójcy Przenajświętszej w Trzech Osobach. 
    Próbowano też tajemnicę Trójjedynego Bo-
ga przybliżyć za pomocą różnych symboli. 
Jednym z takich symboli stał się trójkąt równo-
boczny, którego linie stanowią jedność trzech 
takich samych wielkości. W trójkącie tym każ-
dy bok jest elementem pośredniczącym i jedno

Żaden z papieży nie mówił tak otwarcie 
o demokracji, pluralizmie, wolności, swobodzie
badań naukowych, o historycznych błędach
i zbrodniach chrześcijan. Wielu myślało, że
Jan Paweł II pragnie tym samym utożsamić
Kościół ze światem. Ogłoszono Papieża su-
mieniem świata, przywódcą politycznym, Pa-
pieżem Prawa Człowieka... Mylono się. Jan
Paweł II nie szukał harmonii ze światem,
a jedynie historycznego pojednania. On tylko
starał się usunąć historyczne przeszkody
leżące między Kościołem a światem (np.
sprawa Galileusza czy chrystianizacja Ame-
ryki), nie zamierzał natomiast zmieniać Ewan-
gelii, według której Kościół musi pozostać
„zgorszeniem dla świata”, głosić „głupstwo
krzyża”.

Nie udało się Jana Pawła II przekonać do 
nowej moralności za cenę osłabienia prawdy. 
Ktoś mądrze powiedział, że za kilka lub kilka-
naście lat zmęczymy się moralnością á la 
Hollywood i zatęsknimy za prawdziwymi 
wartościami i odpowiedzialnością za nie. Już 
dziś brak tej odpowiedzialności tworzy coraz 
szerszy margines ludzi nieszczęśliwych 
duchowo, załamanych, ludzi bez rodzin, sa-
motnych i sfrustrowanych.

2020 – Rok Jana Pawła II 

Srebrny Pontyfikat
   Srebrny jubileusz zasiadania Jana Pawła II 
na stolicy św. Piotra jest czasem ocen tego 
pontyfikatu. Stało się to możliwe dzięki temu, 
że to Papież-Polak wprowadził Kościół 
w trzecie tysiąclecie, a zarazem – należy to 
jasno napisać – wytyczył drogę dla Kościoła 
w XXI wieku. Zresztą, nie ukrywał tego i sam 
Ojciec Święty, mówiąc publicznie, że sam 
ma takie odczucie naznaczenia przez Boga, 
że to Opatrzność kieruje jego życiem, on zaś 
stara się być jedynie poddany woli Bożej, 
przyjmować z zaufaniem wszystko, wiedząc, 
że w ostatecznym rozrachunku to Bóg jest 
panem ludzkich losów. 

Przywódca
Jak więc ocenić już dzisiaj misję Papieża-

Polaka? Już dziś wiadomo, że Jan Paweł II 
uchodzi za największego światowego przy-
wódcę, za największy autorytet moralny, co 
można zamknąć w stwierdzeniu o proro-
czym wręcz przewidywaniu kierunków roz-
woju ludzkości i uprzedzaniu o nadchodzą-
cym katakliźmie. To prorocze wręcz przepo-
wiadanie Ewangelii łączyło się właśnie 
z przygotowaniem Kościoła do wejścia 
w trzecie tysiąclecie historii chrześcijaństwa. 
Stąd Papież przełomu tysiącleci widział świat 
w perspektywie religijnej, a mijający czas 
nazywał „nowym Adwentem”. Już 
w encyklice Dominum et vivificantem (1986) 
pytał: „Cóż możemy uczynić, by ten nowy 
Adwent Kościoła, związany ze zbliżającym 
się końcem drugiego tysiąclecia ery chrześ-
cijańskiej, przybliżył nam bardziej Tego, 
którego Pismo Święte nazywa Przedwie-
cznym Ojcem?”.

Papież przypominał więc nieustannie, że 
żyjemy w czasach szczególnego utrapienia 
i próby, objawiających się brakiem pokoju, 
dominacją systemów totalitarnych, upad-
kiem moralności, a także niepokojem sił 
przyrody. Konsekwencją jest ogromne cier-
pienie setek tysięcy dzieci, młodzieży i doro-
słych, niezdolność wielu ludzi do miłości 
i wierności, rozpad rodzin, coraz częstsze 
choroby psychiczne, dziesięciokrotny wzrost 
liczby samobójstw w ostatnich latach. Pytał 
więc Ojciec Święty: „Czyż nie jest to już 
epoka miłosiernego sądu Bożego?” 

Wydaje się, że mało kto w Kościele tak jak 
Jan Paweł II przypomina codziennie swoim 
życiem i nauczaniem o eschatologicznej wi-
zji chrześcijaństwa, o tym, że nie żyjemy dla 
tego świata, że ten świat ma być jedynie 
drogą do Ziemi Obiecanej. Chyba nie można 
zrozumieć ani papieskiego nauczania, ani 
jego charyzmatycznej misji bez uwzglę-
dnienia tej eschatologicznej perspektywy. 
W tym kontekście, nawet wówczas, kiedy 
wydaje nam się, że Papież przegrywa, kiedy 
zamykają przed nim bramy Moskwy, zdu-
miewa jego nieustanne świadectwo wiary, to 
niewzruszone przekonanie, że Kościół nie 
jest jego, nie należy też do Watykanu, ale 
przede wszystkim do Chrystusa.    

W istocie więc, Jana Pawła II można 
porównać do takich papieży, jak Leon 
Wielki, Innocenty III czy Grzegorz VII. 
W naszych czasach nastąpiło niezwykłe 
wprost odrodzenie politycznej roli papie-
stwa. I rzecz zadziwiająca, stało się tak, 
mimo że próbowano wszelkimi środkami 
zepchnąć Kościół do kruchty, oddać mu 
w posiadanie jedynie ludzkie dusze. Tym-
czasem Jan Paweł II nie pozostał biernym 
obserwatorem wydarzeń, ale – zgodnie 
z zaleceniem Ewangelii – zaczął wpływać 
na bieg dziejów świata. Korzystając ze swe-
go niekwestionowanego autorytetu, spoty-
kał się w Watykanie z przywódcami państw 
prowadzących wojny, upominał liberałów, 
przestrzegając ich przed degradacją mo-
ralną ludzkości. Stał się nawet najpoczy-
tniejszym pisarzem – dość wspomnieć, że 
książka Przekroczyć próg nadziei stała się 
światowym bestsellerem. Jej sprzedaż 
osiągnęła, jak się szacuje, liczbę ok. 4 mln 
egzemplarzy. Podobnie kształtuje się 
sprzedaż Katechizmu Kościoła katolickiego 
i wspomnianej encykliki Evangelium vitae.

    Jak obliczają uczeni, liczba danych, jaką jest w stanie zgromadzić mózg człowieka, równa się 100 000 miliardów. Gdyby był komputerem, 
do jego funkcjonowania wystarczyłaby zaledwie energia, jaką wytwarza wodospad Niagara. A mimo to, w tych 100 000 miliardów danych nie 
ma miejsca na Trójcę Przenajświętszą. Rozumowe dowody czy idee nie mogą wypełnić nieprzeniknionego misterium. Bóg nie pozwala się 
ogarnąć umysłowi, jest wiecznym odkrywaniem. Nauczanie Jana Pawła II

   Ogromnym sukcesem pontyfikatu Jana 
Pawła II jest zauważalna zmiana oczekiwań 
wobec jego nauczania. Jeszcze do nieda-
wna żądano od niego zmiany doktryny 
Kościoła w bardzo wielu kwestiach. Dzisiaj 
sami krytycy stopniowo przyznają, że ich 
oczekiwania były wręcz niepoważne. Bo, 
dajmy na to, Jan Paweł II musiałby – według 
ich sugestii – dopuścić aborcję w Bangla-
deszu, a zakazać jej w Singapurze, gdzie 
władze zalecają i premiują rodzinę z trójką 
i więcej dzieci. Aby dobrze współpracować 
z Kościołem anglikańskim, powinien zgodzić 
się na kapłaństwo kobiet. Rozważając dalej 
– skoro parlamenty niektórych krajów uznały
małżeństwa homoseksualne za zgodne
z prawem, Jan Paweł II nie powi-nien ganić
homoseksualizmu, ponieważ taki jest duch
czasu i należy go uszanować. Podobnie
rzecz miałaby się z eutanazją, masonerią,
mafią, sektami... Nie trzeba dalej snuć tych
myśli, aby stwierdzić absurdalność takich
żądań i racji.

 Gdyby Papież zmienił coś z wiekowego, 

Jan Paweł II Wielki
  Co Kościół i świat zawdzięczają Janowi 
Pawłowi II? Zanim odpowiem na to pytanie, 
mogę dodać, że jestem autorem książki, 
której nadałem tytuł: Jan Paweł II Wielki. Nie 
chodziło mi o wielkość Jana Pawła II, która 
wyraża się w samych rekordach, w niezli-
czonych papieskich pielgrzymkach, wielkich 
wydarzeniach, tysiącach przemówień, choć 
i te „sportowe” kryteria spełnia ten pontyfikat 
niemal doskonale. Jednak prawdziwa wiel-
kość tego pontyfikatu to bezapelacyjny wpływ 
na wydarzenia końca XX wieku. Bez Jana 
Pawła II nie byłby możliwy upadek komuni-
stycznego imperium, bez niego ludzkość nie 
miałaby tak mocnego autorytetu moralnego, 
wzoru człowieczeństwa, Papieża wielkiej na-
dziei, przynoszącego milionom ludzi pewność 
wiary i wiedzy, kogoś, kto nie szuka po oma-
cku dróg dla Kościoła, ale ukazuje jasny 
horyzont wiary na Trzecie Tysiąclecie.

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Justyna Wołoszka
Źródło:
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listek koniczyny symbolizował przede wszy-
stkim Trójjedynego Boga. Św. Patryk, apo-
stoł Irlandczyków, przy jego pomocy wyjaś-
niał im tajemnicę Boga w Trzech Osobach. 
Forma trójlistnej koniczyny przeszła do 
architektury kościelnej jako trójlistny łuk. 
Fiołek trójbarwny (bratek) ze względu na 
zbliżony do trójkąta kształt płatków i ich 
trojaki kolor (stąd łacińska nazwa „viola 
tricolor”) był nazywany w języku niemieckim 
także „kwiatem Trójcy Przenajświętszej”. Jak 
podaje legenda, rósł najczęściej w zbożu i 
charakteryzował się piękną wonią. Dla jego 
zapachu ludzie wchodzili w zboże i niszczyli 
plony. Zasmucony tym kwiat zwrócił się do 
Trójcy Przenajświętszej z prośbą, by poz-
bawiła go tego kuszącego zapachu. Bóg 
wysłuchał prośby i w zamian Trójca Prze-
najświętsza obdarzyła go swoim mianem. 
Trynitarnie interpretowano w średniowieczu 
także trzy kolory tęczy. Podobnie jak jeden 
łuk tęczy tworzą trzy kolory, tak Bóg jest 
jeden w Trzech Osobach. Jak nie sposób 
oddzielić od siebie kolorów tęczy, tak też 
w Bogu nie ma podziału, chociaż w każdej 
osobie jaśnieje jedno Bóstwo we właściwych 
Mu przymiotach.

czącym dla dwóch pozostałych, dlatego 
troistość ukazuje się jako jedność. Według 
świadectwa św. Zenona z Werony, w pier-
wszych wiekach chrześcijaństwa neofici 
otrzymywali medale lub enkolpiony z wy-
rytym trójkątem. Miał on przypominać chrze-
ścijanom, że zostali ochrzczeni  w imię Trójcy 
Przenajświętszej. 
  Od średniowiecza trójkąt jako symbol Trójcy 
Przenajświętszej bywał niekiedy otaczany 
wieńcem promieni, najczęściej jednak wystę-
pował w powiązaniu z innymi symbolami 
(okiem Opatrzności Bożej, gołębicą, ręką 
Bożą). Symbol równoramiennego trójkąta z 
okiem Boga z wychodzącymi z niego pro-
mieniami zaczął być szczególnie popularny 
od XVII wieku. W Biblii często wymieniane 
jest oko Boga - zawsze czujne i troskliwe 
spogląda na dobrych i złych ludzi. Tzw. oko 
Boże znajduje się zazwyczaj nad nastawą 
ołtarzową albo nad daszkiem ambony, nad 
oknami kościołów albo na wiązaniu sklepień. 
Według innego ujęcia, Trójcę Przenaj-
świętszą miały ilustrować trzy zające wpisane 
w koło, złączone uszami (tylko trzema), które 
tworzyły trójkąt. Plastycznym wyrazem tego 
przekonania jest tzw. zajęcze okno katedry w 
Paderborn. 
 Ukryte odniesienia do Trójcy Przenaj-
świętszej widziano również w zjawiskach 
przyrody. W chrześcijaństwie trójpłatkowy

Jeszcze dzisiaj Zachód ma za złe Papieżowi, 
że nie pozostawi ludzi w spokoju, ale już jutro 
może mu stawiać pomniki.  Chociaż więc 
Papież naraża się przeciwnikom, drażni 
oponentów, nie można go zepchnąć w obręb 
murów Watykanu, przeciwnie – pielgrzymuje, 
wychodząc na otwarte pola bitew, wielkie 
place pełne pielgrzymów, gdzie może 
świadczyć o swojej mocnej wierze, 
o mądrości, o prostocie swojej modlitwy. Jeśli
ktoś dzisiaj próbuje ocalić ludzkość od jej
słabości i szaleństw, tym kimś jest na pewno
Jan Paweł II, proroczy Papież-Polak.

a istotnego nauczania Kościoła – czy potra-
ktowano by poważnie jego misję? Liberalny 
i demokratyczny Kościół byłby sprzeczno-
ścią sam w sobie. W naszych czasach do 
roli cnót urosły wątpliwości, pragmatyzm 
i relatywizm, dlatego wielu musi drażnić 
papieskie nauczanie o prawdach absolut-
nych. Przykazania Boże zostały dane w tak 
odległych czasach, nic więc dziwnego, że 
różni „majsterkowicze od idei” chcieliby je 
unowocześnić, dostosować do ducha epoki. 
Na przykładzie innych Kościołów chrześci-
jańskich, zwłaszcza anglikanizmu, można 
dostrzec, do czego to unowocześnienie 
doprowadziło. W zasadzie jest to Kościół na 
progu samounicestwienia.
  Papieża-Polaka nie dało się więc przeko-
nać, by Ewangelię dopasował do dzisiejszej 
moralności. Jan Paweł II nie ugiął się, choć 
pisano o jego konserwatyzmie, nękaniu teo-
logów, zdławieniu teologii wyzwolenia, abso-
lutnych rządach w Kościele... Po czasie oka-
zywało się, że Papież miał rację, że to któryś 
z teologów czy biskupów utracił wiarę, że za 
wyzwoleniem ludów Ameryki Łacińskiej, do 
czego próbowano wciągnąć duchownych, 
ukrywała się międzynarodówka komunisty-
czna kierowana przez Moskwę. Wkrótce 
można się spodziewać, że także ci, którzy 
atakują Papieża za jego nieprzejednane 
stanowisko wobec aborcji uznają, że przery-
wanie ciąży jest zabiegiem niebezpiecznym 
i nie może być środkiem anty-koncepcyjnym. 

Sumienie świata
 Nie znajdziemy w historii papieża, który 
dokonałby tak znaczących rewizji i korekt 
w stosunkach ze światem oraz z innymi re-
ligiami, głównie Żydami i islamem. 

Kościół XXI wieku
  Po takich stwierdzeniach można dodać i to, 
że Kościół XXI wieku będzie rozwijał się pod 
wielkim wpływem pontyfikatu Papieża-Polaka, 
jego stylu duszpasterzowania, czyli bliskości 
wspólnot lokalnych z Rzymem. To co on 
wprowadził, można określić jako powrót Ko-
ścioła do źródeł z pierwszego wieku. Piotr 
Apostoł, pierwszy papież, był wszak w każ-
dym calu ewangelistą, pasterzem i świadkiem. 
Jan Paweł II nie chciał być nikim innym, ale 
właśnie Piotrem Naszych Czasów. 

Dziś Papież jest człowiekiem steranym wie-
kiem i chorobami, cierpienie stało się jego 
codziennością, ale i jest jego misją oraz siłą. 
W świecie, który odrzuca cierpienie jako 
ofiarę składaną Bogu, ten Papież dźwiga na 
swoich ramionach cierpienie świata, stara się 
być jakby współkonającym z Chrystusem za 
zło świata.

  To zastanawiające, skąd Ojciec Święty 
czerpie tyle nadziei, aby z takim 
przekonaniem głosić prawdy i wartości 
kwestionowane dzisiaj przez świat, skąd 
płynie jego pewność, że dobro i miłość, 
sprawiedliwość i pokój, wolność i prawda 
mogą stać się na powrót wartościami dla 
ludzkich sumień, stanowić fundament każdej 
odpowiedzialnej etyki? Bo faktycznie, przyz-
nając rację Papieżowi, musimy konse-
kwentnie przyjąć jego nadzieję, że odro-
dzenie świata i Kościoła będzie możliwe 
tylko wówczas, jeśli człowiek przyjmie na 
serio to wszystko, w co wierzy. Sam Ojciec 
Święty wyraził to najdobitniej w haśle swego 
pontyfikatu, aby nie lękać się Chrystusa, nie 
lękać się otworzyć drzwi Chrystusowi.

Czesław Ryszka
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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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PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 34, 4b-6. 8-9

Czytanie z Księgi Wyjścia: Mojżesz, wstawszy 
rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i 
wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w 
obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i 
wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed 
jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg 
miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, 
bogaty w łaskę i wierność». Natychmiast 
Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, 
mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, 
Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród 
nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, 
ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a 
uczynisz nas swoim dziedzictwem».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Dn 3, 52. 53-54. 55-56

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych 
ojców, * pełen chwały i wywyższony na wieki. 
Błogosławione jest imię Twoje † 
pełne chwały i świętości, * 
uwielbione i wywyższone na wieki.

Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej 
świętej chwały, * 
uwielbiony i przesławny na wieki. 
Błogosławiony jesteś na tronie swojego 
królestwa, * uwielbiony i przesławny na wieki.

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w 
otchłanie, † który zasiadasz na Cherubach, * 
pełen chwały i wywyższony na wieki. 
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, * 
pełen chwały i wywyższony na wieki.

od 10.05.2020 do 14.06.2020

Módlmy się 
za pośrednictwem Maryi, 
aby susza nie dotknęła 

naszego kraju, 
a ziemia wydała  

obfite plony. Ks. Tomasz Lis

Pozdrówcie się nawzajem świętym po-
całunkiem! Pozdrawiają was wszyscy 
święci. Ła-ska Pana Jezusa Chrystusa, 
miłość Boga i dar jedności w Duchu 
Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Oto słowo Boże

śPIEW PRZED EWANGELIł 
Ap 1, 8

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

EWANGELIA
J 3, 16-18

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na 
świat po to, aby świat potępił, ale po to, by 
świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy 
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie 
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w 
imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Oto Słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

Każdą Mszę świętą rozpoczynamy 
słowami: „W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego”. „W Eucharystii już od pierwsze-
go znaku krzyża wchodzimy w świat Boży” 
pisał kardynał Stefan Wyszyński Prymas 
Tysiąclecia. To wydawałoby się proste 
stwierdzenie niesie w sobie głęboką myśl. 
Kościół to nie jest budynek jak jak każdy 
inny. Różnego rodzaju modlitwa, a w spo-
sób szczególny Msza św. to nie jest 
czynność, wydarzenie jak każde inne.

Ale znak krzyża i następujące po nim 
słowa: „Miłość Boga Ojca, łaska naszego 
Pana Jezusa Chrystusa i znak jedności     
w Duchu Świętym niech będą z wami 
wszystkimi” mówią nam także, że wcho-
dzimy w świat Boga, który jest Bogiem 
jedynym w trzech Osobach. 

Niech dzisiejsza Msza św. w Uroczystość 
Trójcy Przenajświętszej pomoże nam 
jeszcze głębiej przeżywać te prawdy.    

1.

2.

3.

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych pole-
canych w wypominkach rocznych.
Zapraszamy dzieci do udziału w procesji 
Bożego Ciała, szczególnie dziewczynki do 
sypania kwiatami. Chętne dzieci zapra-
szamy na próbę w środę 10 czerwca         
o godz. 18:30. Zbiórka przed głównym
wejściem kościoła.
Uroczystość Bożego Ciała przypada         
w czwartek, 11 czerwca br. Procesja do 
czterech ołtarzy wyruszy z naszego koś-
cioła po Mszy św. o godz. 10.00. Procesja 
odbędzie się na terenie przy naszym 
kościele.
Od piątku do czwartku następnego ty-
godnia obchodzimy dawną oktawę 
Bożego Ciała, z procesją Eucharystyczną 
wokół kościoła.   
Nabożeństwo Fatimskie wraz z procesją 
wokół  kościoła,  z  figurą   MB  Fatimskiej 

zostanie odprawione w sobotę, 13 czer-
wca, po Mszy św. o godz. 18.00. Nabo-
żeństwo zakończymy Apelem Jasno-
górskim.

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

- w poniedziałek, 8 czerwca, wspomnie-
nie św. Jadwigi , królowej,

- we wtorek, 9 czerwca, święto poświę-
cenia kościoła katedralnego,

- w czwartek, 11 czerwca, uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże Ciało),

- w sobotę, 13 czerwca, wspomnienie św.
Antoniego z Padwy, kapłana i Doktora 
Kościoła.

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

4.

5.

6.

DRUGIE CZYTANIE 
2 Kor 13, 11-13

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia, radujcie się, 
dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na 
duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zacho-
wujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. 

Trójca Święta 
Ikona Andrieja Rublowa

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
13 czerwca 2020 roku

po Mszy św. o godz. 18.00 

Procesja wokół  kościoła  z  figurą   
MB  Fatimskiej. 

Nabożeństwo zakończymy Apelem 
Jasnogórskim.

Dlaczego świętujemy 
Boże Ciało?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głów-
nych świąt obchodzonych w Kościele 
katolickim. Choć świadomość niezwykłe-
go cudu przemiany konsekrowanego chle-
ba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chry-
stusa towarzyszyła wiernym od początku 
chrześcijaństwa, jednak trzeba było cze-
kać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne 
przejawy tego kultu powstały i zadomowiły 
się w Kościele katolickim.
Uroczystość, która wyrosła na podłożu 
adoracyjnego kierunku pobożności eucha-
rystycznej rozwijającej się na Zachodzie 
od przełomu XI i XII w., przeżywana jest 
obecnie w czwartek po uroczystości Trój-
cy Świętej. Bezpośrednią przyczyną usta-
nowienia uroczystości Najświętszego Cia-
ła i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Ju-
lianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp 
Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego 
Ciała, początkowo dla diecezji Liege.
W 1252 r. legat papieski rozszerzył ob-
chodzenie tego święta na Germanię na-
tomiast papież Urban IV bullą "Transitu-
rus" z 1264 r. ustanowił Boże Ciało świę-
tem obowiązującym w całym Kościele 
jako "zadośćuczynienie za znieważanie 
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, 
błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki 
ustanowienia Najświętszego Sakramen-
tu".
W Polsce jako pierwszy wprowadził to 
święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji 
krakowskiej, natomiast w Kościele unickim 
- synod zamojski w 1720 r. W Kościele
katolickim w Polsce pod koniec XIV w.
święto Bożego Ciała było obchodzone już
we wszystkich diecezjach. Było ono zaw-
sze zaliczane do świąt głównych. Od koń-
ca XV w. przy okazji tego święta udzielano
błogosławieństwa Najświętszym Sakra-
mentem.
Źródło:
https://deon.pl/wiara/duchowosc/dlaczego-
swietujemy-boze-cialo,393140
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