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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 
Pwt 4, 32-34. 39-40

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: Moj-
żesz 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 ra-
mieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszy-
stko, 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 inakazów, 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 RESPONSORYJNY 
Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa, * 
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego. 
Bo przemówił, i wszystko się stało, * 
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 
aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, * 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, * 
według nadziei pokładanej w Tobie.

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

   „Niektórzy jednak wątpili”. Tak opisuje 
Ewangelista postawę pewnych uczniów po 
Zmartwychwstaniu i przed samym Wnie-
bowstąpieniem, czyli w momencie kiedy 
Pan Jezus uczynił już wszystkie znaki, ja-
kich miał dokonać, aby jego wyznawcy 
uwierzyli. A to oznacza, że uwierzenie       
w Jezusa jako prawdziwego Zbawiciela i 
Mesjasza było czymś bardzo trudnym. 
Słowo distadzo (wątpić) użyte, aby opisać 
ten stan, zostało użyte w Nowym Testa-
mencie tylko dwa razy. Pierwszy raz, kiedy 
Piotr chciał chodzić z Jezusem po wodzie. 
Przestraszył się wtedy wiatru i zaczął to-
nąć. Na to Jezus spytał go: „Czemu zwąt-
piłeś (edistasas) małej wiary?” (Mt 14,31). 

   Podobnie jest z sytuacją człowieka wie-
rzącego. Czasem wiara jest jako chodze-
nie po wodzie z Jezusem. Wszystkie racje 
rozumowe są przeciwko podjęciu decyzji 
zgodnej z Ewangelią. Wydają się zgubą, 
utonięciem, utratą tego, co dla nas cenne. 
Jednak pójście za Jezusem ostatecznie 
okazuje się zwycięstwem i najlepszym wy-
borem. Bycie z Chrystusem do końca po-
zwala przekraczać nasze przyziemne pla-
ny i prowadzi do prawdziwego niewyobra-
żalnego szczęścia.

Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych         
w wypominkach rocznych.
We wtorek, 1 czerwca, rozpoczynamy na-
bożeństwa czerwcowe.
Zapraszamy dzieci do udziału w procesji 
Bożego Ciała, szczególnie dziewczynki do 
sypania kwiatami. Chętne dzieci zapra-
szamy na próbę w środę, 2 czerwca,            
o godz. 18.30. Zbiórka przed głównym
wejściem do kościoła.
Uroczystość Bożego Ciała przypada            
w czwartek, 3 czerwca br. Procesja do 
czterech ołtarzy wyruszy z naszego ko-
ścioła po Mszy św. o godz. 10.00. Proce-
sja odbędzie się na terenie przy naszym 
kościele. W tym dniu Msze św. będą 
sprawowane o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 
13.00. i 18.00. Nie będzie Mszy św.               
o godz. 20.00.
W dniu 2 czerwca rozpoczniemy nowen-
nę przed uroczystością Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.
Od piątku do czwartku następnego tygo-
dnia obchodzimy dawną oktawę Bożego
Ciała, z procesją Eucharystyczną wokół 
kościoła. 
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 3 czerwca, ze względu na 
przypadającą uroczystość Bożego Ciała 
nie można celebrować Mszy św. wotywnej 
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Ka-
płanie.
W piątek, 4 czerwca, Msza św. wotywna o 
Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00.
Natomiast o godz. 18.00 Msza Święta
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DRUGNIE CZYTANIE

dzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzy-
maliście przecież ducha niewoli,y się znowu 
pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha 
przybrania za synów, w którym możemy wołać: 
«Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym 
świadectwem na-szego ducha, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to 
i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współ-
dziedzicami Chry-stusa; skoro wspólnie z Nim 
cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w 
chwale.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Ap 1, 8

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

EWANGELIA
Mt 28, 16-20

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
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».

Rz 8, 14-17
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Wszyscy  ci,  których prowa- ks dr Maciej Raczyński-Rożek

 9.05.2021 - 13.06.2021
Prośmy za pośrednictwem 
Królowej Polski, aby nasza 

ojczyzna rozwijała się w pokoju, 
a razem z papieżem 

Franciszkiem o ustanie pandemii.

w intencji wynagradzającej Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa, a po niej Nabo-
żeństwo pierwszopiątkowe prowadzone 
przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świę-
tym. Zachęcamy do praktykowania dzie-
więciu z rzędu pierwszych piątków miesią-
ca, poprzez przyjmowanie Komunii świę-
tej wynagradzającej Najświętszemu Ser-
cu. Z sakramentu pokuty i pojednania mo-
żna będzie skorzystać: rano i od godz. 
16.00. Pragniemy również odwiedzić cho-
rych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i 
nazwiska oraz adresy osób pragnących 
skorzystać z sakramentu pokuty i poje-
dnania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment prosimy zgłaszać w zakrystii lub        
w kancelarii parafialnej. 
W sobotę, 5 czerwca, Msza św. wotywna 
o Niepokalanym Sercu NMP o godz.
7.00., a po niej nabożeństwo pierwszo
sobotnie wynagradzające.
W przyszłą niedzielę, przed kościołem 
przeprowadzimy zbiórkę ofiar do puszek 
na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek, 31 maja, święto
Nawiedzenia NMP,
- we wtorek, 1 czerwca, wspomnienie św.
Justyna, męczennika,
- w czwartek, 3 czerwca, uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże Ciało),
- w sobotę, 5 czerwca, wspomnienie św.
Bonifacego, biskupa i męczennika.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym

Oto Słowo Pańskie 

Po Mszy Świętej przed
Najświętszym Sakramentem 

odmówimy jedną część Różańca 
i przez 15 minut, będziemy 

rozważać w ciszy jedną            
z tajemnic Różańca Świętego.

Msza św. wotywna o Najświętszym 
Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00.

Msza św. w intencji 
wynagradzającej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00,       

a po mszy św. Wpólnota Odnowy 
w Duchu Świętym, wraz z Kapła-
nem poprowadzi nabożeństwo 
Wynagradzające Bożemu Sercu

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA

5 czerwca 2021 rok godz. 7.00
Msza święta wotywna 

o Niepokalanym Sercu NMP

PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA 

4 czerwca 2021 r. 

PROGRAM XIV  
ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA

8.00–8.40 Wirtualna pielgrzymka z „Ró-
żańcem świętych – nie jesteś sam” 
9.00–10.00 Msza św. dziękczynna – 
transmisja w Polsat News
10.30–11.30 Msza św. dla dzieci – 
transmisja w Polsat Rodzina
12.00–13.00 Msza św. dziękczynna – 
transmisja w TVP 3
15.00–16.00 Koronka do Bożego Miłosier-
dzia zakończona Mszą św.
19.00–20.00 Msza św.
20.00–20.30 Modlitwa uwielbienia prowa-
dzona przez Wspólnotę “Przymierze” 
z parafii Opatrzności Bożej
20.30–21.20 Msza św. dziękczynna pod 
przewodnictwem ks. Piotra Celejewskiego
21.20 Wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu, Litania do Najświętszego Serca 
Jezusa
21.37 Wspólnie śpiewanie „Barki” (ulu-
bionej pieśni św. Jana Pawła II) 
W godz. 12.00-19.00 – możliwość zwie-
dzania Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego. 
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Nabożeństwa 
czerwcowe

Czerwiec jest miesiącem szczególnie po-
święconym Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa. To dobra okazja, aby przypomnieć       
i ponownie zobaczyć ogrom Bożej miłości, 
która wypływa z Bożego Serca.

Nasz naród doświadczał szczególnej opieki 
Bożego Serca. Gdy zbliżało się wielkie nie-
bezpieczeństwo nawałnicy sowieckiej w 
1920 r., nasi biskupi zebrani na Jasnej Gó-
rze poświęcili Polskę Najświętszemu Sercu 
Jezusa. Było to pierwsze poświęcenie ojczy-
zny, a dokonano go 27 lipca 1920 r. Biskupi 
wołali wtedy przed obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej, którą ponownie obrali 
naszą Królową: „W chwili, gdy nad naszą 
Ojczyzną i Kościołem naszym gromadzą się 
chmury ciemne, wołamy jak niegdyś 
uczniowie Twoi zaskoczeni burzą na morzu: 
Panie, ratuj nas, bo giniemy”. Przyrzekli 
wówczas, że będą szerzyć wśród wiernych 
nabożeństwo do Bożego Serca. Niedługo po 
tym poświęceniu miał miejsce Cud nad 
Wisłą. To poświęcenie powinno być dla nas, 
żyjących dzisiaj, wyzwaniem, abyśmy byli 
wierni naszym korzeniom i chrześcijańskiej 
tradycji oraz pobożności. Do tej tradycji na-
leży kult Serca Pana Jezusa.

Ks. Józef Gaweł SCJ
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/143067/nd/
Nabozenstwa-czerwcowe
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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.    
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   Chrześcijanie wyznają wiarę w jednego Bo-
ga w trzech Osobach. Dla wielu jednak to wy-
znanie nie ma większego znaczenia w życio-
wej praktyce. W świecie, w którym jest wiele 
„pomysłów na Boga”, my, chrześcijanie, po-
winniśmy pamiętać, że to nie my wymyślamy 
sobie Boga, my Go tylko odkrywamy i pozna-
jemy, gdyż On sam zechciał przyjść do nas i 
pokazać nam Siebie. Uczynił to zwłaszcza 
przez fakt Wcielenia Syna Bożego. To dzięki 
Niemu wiemy, że Bóg jest Wspólnotą Trzech 
Osób, które żyją ze sobą w doskonałej jedno-
ści. „Nie wyznajemy trzech bogów - przypomi-
na Katechizm - ale jednego Boga w trzech 
Osobach: «Trójcę współistotną». Osoby Bos-
kie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, 
ale każda z nich jest całym Bogiem: «Ojciec 
jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co 
Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i 
Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natu-
ry” (KKK 253). Człowiek wiary nie wymyśla 
prawdy, lecz ją przyjmuje. Zastanawia się nad 
nią, podejmując wielowiekowe doświadczenie 
Kościoła, który wyjaśniał ją zawsze w świetle 
Objawienia.
   Biblijne opisy objawienia się Trójcy Świętej 
(teofanie trynitarne) odnajdujemy m.in. w wy-
darzeniu chrztu Jezusa w Jordanie (Mt 3, 
13-17) oraz podczas Jego przemienienia na 
górze Tabor (Mt 17, 1-8). Teksty te akcentują 
bóstwo Chrystusa, który pozostaje w jedności 
z Ojcem i Duchem Świętym. Inne teksty ak-
centują zaś bóstwo Ducha Świętego, który po-
zostaje w ścisłej relacji do Ojca i Syna (J 15, 
26; 1 Kor 2, 10).
  Czy jednak ograniczone ludzkie poznanie 
może mówić w ogóle o nieograniczonej taje-
mnicy Trójcy? Odpowiedź daje nam św. Cyryl 
Jerozolimski (IV wiek): „Choć nie mogę całej 
rzeki wypić, czy mi nie wolno tyle wody za-
czerpnąć, ile mi potrzeba?; Choć nie jestem w 
stanie zjeść wszystkich owoców z ogrodu, czy 
muszę odejść głodny?; Czy nie mogę spoglą-
dać na słońce, bo me oczy nie zdołają go ca-
łego objąć?”. Wielu chrześcijan jest przekona-
nych, że o Trójcy należy raczej milczeć niż 
mówić, gdyż język ludzki jest po prostu nieade-
kwatny, by powiedzieć coś sensownego o tak 
zdumiewającej tajemnicy. Sugerują w ten 
sposób, że Bóg jest wielkim znakiem zapyta-
nia, niezrozumiałą tajemnicą, czyli tym, czego 
nie da się zrozumieć. Jeśli Bóg do mnie mówi, 
to chyba po to, żebym Go zrozumiał. Św. 
Augustyn nigdy nie określał tajemnicy jako 
czegoś, czego nie można zrozumieć, lecz jako 
coś, czego człowiek nie skończy nigdy pozna-
wać, a to zupełnie inna sprawa. Bóg wprowa-
dza nas w swoją tajemnicę. Skoro mamy stać 
się tacy jak On, musimy Go zatem poznawać. 
Choć Trójca Święta jest ponad naszym rozu-
mem, nie oznacza to, że należy milczeć.

   Pragnienie rozgłosu, propaganda swoich 
czynów, a nieraz tylko planów odbierają 
zazwyczaj pokój i gruntowność pracy, bo 
za wiele w niej jest wtedy na pokaz, za 
wiele dla poklasku, dla rozgłosu, za wiele 
szukania do-raźnej zapłaty jeszcze “przed 
zachodem słońca”. 

Bonus dla managerów

  „Kierownictwo nad innymi można zaczynać 
od kierowania sobą, domem własnym. Kto 
posiadł umiejętność władania sobą, kto po-
znał siebie, nabywa oględności i ostrożności 
w ocenianiu innych. Skłonność do pocho-
pnego wydawania sądów o innych, do gor-
szenia się wadami ludzkimi, niewyrozumia-
łość, cechują zazwyczaj młodych ludzi. Może 
to być również dowodem, że praca osobista 
nie poszła dość głęboko. 

  Ludzie doświadczeni w ciężkiej walce       
z sobą są zazwyczaj ostrożni i oględni, 
patrzą na świat ojcowskim wzrokiem, bo 
oni już “dawali życie”, a stąd wiedzą, jak 
trudno przychodzi. Tą drogą zdobywa się 
mądrość kierownictwa. 
   Ludziom, których Bóg chce wychować do 
kierowania innymi, daje zazwyczaj życie 
wewnętrzne trudne i ciężkie. Za tę cenę 
przygotowuje sobie mądre naczynia swego 
działania w duszach braci naszych.” 

  Mówienie o Trójcy nie jest rzeczą łatwą. Wyrażenie trójjedyności jest zawsze trudne do zrozumienia, gdyż według naszego naturalnego spo-
sobu myślenia 3 nigdy nie równa się 1, jak i „jeden” nie równa się „trzy”. W przypadku nauki o Bogu nie chodzi jednak o matematyczno-logiczny 
problem, ale o sformułowanie prawdy wiary, której nie sposób zamknąć w granicach ludzkiej logiki. 

Znamy również obrazy, na których Bóg Ojciec 
przedstawiany jest w postaci starca o siwych 
włosach, Syn Boży jako młodszy mężczyzna 
o ciemnych włosach, a Duch Święty w postaci
gołębicy. Przedstawienia tego typu, jeśli zo-
staną potraktowane jako źródło poznania
istoty Boga, bez teologicznego wyjaśnienia
mogą prowadzić do deformacji prawd wiary.
Musi nam towarzyszyć świadomość, że tego
typu obrazy są dalekie od wyrażenia całego
bogactwa prawdy o Bogu. „Ostatecznie tylko
sam Bóg może nam pozwolić poznać się jako
Ojciec, Syn i Duch Święty” (KKK 261).

 Zapytajmy wreszcie: Jakie to ma dla nas 
znaczenie? Ogromne, gdyż życie chrześci-
janina realizuje się w znaku i obecności Trójcy. 
Na początku życia przyjęliśmy sakrament 
chrztu św. „w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”, i u kresu naszego życia będą od-
mawiane modlitwy w imię Trójcy Przenajświę-
tszej.    

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego 
małżonkowie zostają złączeni w małżeń-stwie, 
a kapłani są święceni. W imię Trójcy Świętej 
rozpoczynamy i kończymy dzień. Trójca jest 
więc „portem”, do którego wszystko zmierza, i 
„oceanem”, z którego wszystko wypływa, do 
którego wszystko dąży.   

Św. Augustyn na początku V wieku pisał w 
swoim monumentalnym dziele „O Trójcy 
Świętej”, a Benedykt XVI na początku XXI 
wieku przypomniał w encyklice „Deus ca-ritas 
est”, że wiara, podtrzymywana i oży-wiana 
przez miłość, otwiera dostęp do kontemplacji 
Trójcy Świętej: „Jeśli widzisz miłość, widzisz 
Trójcę”.           

   W Tradycji Kościoła odnajdujemy wiele tek-
stów, które poprzez analogię przybliżają nam 
prawdę o Trójcy Świętej. Św. Atanazy w IV 
wieku pisał: „Ojciec jest światłem, słońcem, 
ogniem; Syn jest blaskiem, łuną od ognia; 
Duch Święty jest oświeceniem. W Ojcu jest 
Syn, jak blask w świetle, gdzie jest blask, tam 
jest i światło”. W ten sposób wyraził on jed-
ność istoty, a równocześnie samoistność Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. Św. Augustyn do-
strzegał analogię w strukturze ludzkiego życia 
duchowego, by wyrazić trójjedyność Boga: 
Duch - Samopoznanie - Miłość. Obrazem 
Trójcy jest także drzewo: korzeń obrazuje Bo-
ga Ojca, pień - Syna pochodzącego od Ojca, 
a kwiaty i owoce - Ducha Świętego. Inne obra-
zy także wywodzą się z kontemplacji natury: 
źródło - rzeka - morze; słońce - promień 
światła - blask. W ikonografii chrześcijańskiej 
używano licznych symboli i obrazów, by 
przedstawić tajemnicę Boga w trzech Oso-
bach. 

Świat bez pracy? Odpowiada kard. Wyszyński –  cd.
Wrzawa i praca na pokaz

 “Wszystko, co otacza człowieka, 
niepomiernie mniejszy czyni hałas aniżeli sam 
człowiek. Echo, które rzeczom zewnętrznym 
w duszy odbrzmiewa, to jest prawdziwa 
wrzawa” (“My – ludzie ulicy”). 

  Wnikliwa to prawda. Jesteśmy często nie-
sprawiedliwi wobec świata zewnętrznego, że 
on nas zmusza do rozproszenia i hałasu. 
Pragnienia naszej duszy, nieład pojęć i myśli, 
rozbieżność dążeń – to wszystko czyni w nas 
wrzawa. Tylko wewnętrzna postawa duchowa 
może zamknąć drogę, przez którą wpada do 
duszy każdy śmieć. Wolno drzwi otworzyć, 
wolno i zamknąć! 

  Głos wołającego na pustyni ma oznajmić 
duszy: Gotujcie drogę Pańską. 

   Dla wypracowania w sobie cichości wezwać 
trzeba na pomoc cnoty: cierpliwość, która 
uspokoi w nas mękę smutku; wytrwałość i 
stałość, które zwalczą niepokój i zmienność, 
to przerzucanie się w intencjach, planach i 
zamierzeniach od jednego przedmiotu do 
drugiego; przyda się również nieskwapliwość 
opanowująca gorączkowy niepokój pracy; 
pokora i bezinteresowność zwalcza w nas 
niechęć zwracania na siebie uwagi, dzięki 
nim praca nabiera tej subtelnej właściwości 
czynu dojrzewającego w ukryciu, jak kwiat w 
pąku aż do pełni swojego rozwoju. 

Aneta Liberadzka
Źródło:
https://stacja7.pl/kardynal-stefan-wyszynski/czy-da-sie-
urzadzic-swiat-bez-pracy-odpowiada-kard-wyszynski/

fot. Flickr - Episkopatnews

O Trójcy Świętej - milczeć czy mówić?

    Osoby Trójcy są same w sobie relacjami 
miłości, czyli wspólnotą. Bóg jest wspólnotą 
miłości, a człowiek został stworzony jako 
obraz Boga, po to, by ten obraz coraz 
wyraźniej w sobie uwidaczniać. Jesteśmy 
więc powo-łani do stawania się tym, kim od 
początku jest Bóg: wspólnotą miłości, by 
kiedyś w wieczności uczestniczyć w dosko-
nałej komunii Trójjedynego Boga.

Ks. Jarosław Grabowski
Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/906/O-Trojcy-
Swietej---milczec-czy-mowic

Trójca Święta, Kościół Św. Anny, San Diego

Modlitwa na każdy dzień 

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak 
wielu troskach i cierpieniach zwracam się do 
Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc 
i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłu-
chasz, gdyż powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jeste-
ście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Dlatego 
przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi 
Twej Męki, za przyczyną Matki Naj-świętszej i 
wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski,    
o którą Cię proszę…

DZIEŃ 1 –  2 czerwiec

O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że 
zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż 
po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie 
zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowie-
dzieć miłością. Rozpal więc w moim sercu 
pragnienie Twej najgorętszej miłości i do-
zwól, abym Cię kochał nade wszystko. Amen. 
Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją mi-
łością.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Nowenna przed uroczystością 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

DZIEő 2 ï  3 czerwiec
Najświętsze Serce Jezusa, pragnę być Two-
im uczniem i wiernie wypełniać przykazanie 
miłości bliźniego. Spraw, o Jezu, abym wy-
zbył się egoizmu, a nauczył się naśladować 
Ciebie w miłości bliźnich. Niech kocham mo-
ich najbliższych i służę im pomocą w trudnych 
chwilach życia. Moją miłością pragnę objąć 
wszystkich ludzi, których spotkam w życiu, 
także moich nieprzyjaciół. Amen.
Serce Jezusa, rozbudź w mym sercu prawdzi-
wą miłość ku moim bliźnim.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

DZIEŃ 3 -  4 czerwiec
Jezu, Ty powiedziałeś. czcie się ode Mnie, 
że jestem cichy i pokornego Serca . Panie 
mój, wyniszcz we mnie pychę i próżność, a 
obdarz pokorą i cichością. Dopomóż mi 
wprowadzać w życiu te cnoty, abym otrzymał 
błogosławieństwo obiecane w Kazaniu na 
Górze błogosławieni cisi, albowiem oni na 
własność posiądą ziemię . Amen. 
Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce 
moje według Serca Twego. 
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

DZIEŃ 4 - 5 czerwiec
Jezu, Ty z miłości ku mnie stałeś się posłu-
szny aż do śmierci krzyżowej. Naucz mnie 
posłuszeństwa Twojej woli i wierności nauce 
Twojego Kościoła. Pomóż mi, abym szcze-
gólnie w trudnych chwilach mojego życia 
umiał z pokorą poddać się Twojej woli. Amen.
Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się 
stanie.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Modlitwa na zakończenie
Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny 
hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej no-
wennie. Niech moje serce, oczyszczone          
z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie 
pokuty, zostanie przyozdobione cnotami,         
o które prosiłem. Udziel mi także łaski szcze-
gólnej…, o którą Cię przez te dni gorąco bła-
gałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją 
zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, 
o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najle-
pszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. 
Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola     
w niebie i na ziemi. Amen.

Uroczystość Najświętszej Trójcy

https://www.niedziela.pl/artykul/143067/nd/
https://stacja7.pl/kardynal-stefan-wyszynski/czy-da-sie-urzadzic-swiat-bez-pracy-odpowiada-kard-wyszynski/
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https://stacja7.pl/kardynal-stefan-wyszynski/czy-da-sie-urzadzic-swiat-bez-pracy-odpowiada-kard-wyszynski/
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/906/O-Trojcy-Swietej---milczec-czy-mowic
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/906/O-Trojcy-Swietej---milczec-czy-mowic


Nabożeństwa 
czerwcowe

Czerwiec jest miesiącem szczególnie po-
święconym Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa. To dobra okazja, aby przypomnieć       
i ponownie zobaczyć ogrom Bożej miłości, 
która wypływa z Bożego Serca.

Nasz naród doświadczał szczególnej opieki 
Bożego Serca. Gdy zbliżało się wielkie nie-
bezpieczeństwo nawałnicy sowieckiej w 
1920 r., nasi biskupi zebrani na Jasnej Gó-
rze poświęcili Polskę Najświętszemu Sercu 
Jezusa. Było to pierwsze poświęcenie ojczy-
zny, a dokonano go 27 lipca 1920 r. Biskupi 
wołali wtedy przed obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej, którą ponownie obrali 
naszą Królową: „W chwili, gdy nad naszą 
Ojczyzną i Kościołem naszym gromadzą się 
chmury ciemne, wołamy jak niegdyś 
uczniowie Twoi zaskoczeni burzą na morzu: 
Panie, ratuj nas, bo giniemy”. Przyrzekli 
wówczas, że będą szerzyć wśród wiernych 
nabożeństwo do Bożego Serca. Niedługo po 
tym poświęceniu miał miejsce Cud nad 
Wisłą. To poświęcenie powinno być dla nas, 
żyjących dzisiaj, wyzwaniem, abyśmy byli 
wierni naszym korzeniom i chrześcijańskiej 
tradycji oraz pobożności. Do tej tradycji na-
leży kult Serca Pana Jezusa.

Ks. Józef Gaweł SCJ
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/143067/nd/
Nabozenstwa-czerwcowe
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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.    

 3

   Chrześcijanie wyznają wiarę w jednego Bo-
ga w trzech Osobach. Dla wielu jednak to wy-
znanie nie ma większego znaczenia w życio-
wej praktyce. W świecie, w którym jest wiele 
„pomysłów na Boga”, my, chrześcijanie, po-
winniśmy pamiętać, że to nie my wymyślamy 
sobie Boga, my Go tylko odkrywamy i pozna-
jemy, gdyż On sam zechciał przyjść do nas i 
pokazać nam Siebie. Uczynił to zwłaszcza 
przez fakt Wcielenia Syna Bożego. To dzięki 
Niemu wiemy, że Bóg jest Wspólnotą Trzech 
Osób, które żyją ze sobą w doskonałej jedno-
ści. „Nie wyznajemy trzech bogów - przypomi-
na Katechizm - ale jednego Boga w trzech 
Osobach: «Trójcę współistotną». Osoby Bos-
kie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, 
ale każda z nich jest całym Bogiem: «Ojciec 
jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co 
Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i 
Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natu-
ry” (KKK 253). Człowiek wiary nie wymyśla 
prawdy, lecz ją przyjmuje. Zastanawia się nad 
nią, podejmując wielowiekowe doświadczenie 
Kościoła, który wyjaśniał ją zawsze w świetle 
Objawienia.
   Biblijne opisy objawienia się Trójcy Świętej 
(teofanie trynitarne) odnajdujemy m.in. w wy-
darzeniu chrztu Jezusa w Jordanie (Mt 3, 
13-17) oraz podczas Jego przemienienia na 
górze Tabor (Mt 17, 1-8). Teksty te akcentują 
bóstwo Chrystusa, który pozostaje w jedności 
z Ojcem i Duchem Świętym. Inne teksty ak-
centują zaś bóstwo Ducha Świętego, który po-
zostaje w ścisłej relacji do Ojca i Syna (J 15, 
26; 1 Kor 2, 10).
  Czy jednak ograniczone ludzkie poznanie 
może mówić w ogóle o nieograniczonej taje-
mnicy Trójcy? Odpowiedź daje nam św. Cyryl 
Jerozolimski (IV wiek): „Choć nie mogę całej 
rzeki wypić, czy mi nie wolno tyle wody za-
czerpnąć, ile mi potrzeba?; Choć nie jestem w 
stanie zjeść wszystkich owoców z ogrodu, czy 
muszę odejść głodny?; Czy nie mogę spoglą-
dać na słońce, bo me oczy nie zdołają go ca-
łego objąć?”. Wielu chrześcijan jest przekona-
nych, że o Trójcy należy raczej milczeć niż 
mówić, gdyż język ludzki jest po prostu nieade-
kwatny, by powiedzieć coś sensownego o tak 
zdumiewającej tajemnicy. Sugerują w ten 
sposób, że Bóg jest wielkim znakiem zapyta-
nia, niezrozumiałą tajemnicą, czyli tym, czego 
nie da się zrozumieć. Jeśli Bóg do mnie mówi, 
to chyba po to, żebym Go zrozumiał. Św. 
Augustyn nigdy nie określał tajemnicy jako 
czegoś, czego nie można zrozumieć, lecz jako 
coś, czego człowiek nie skończy nigdy pozna-
wać, a to zupełnie inna sprawa. Bóg wprowa-
dza nas w swoją tajemnicę. Skoro mamy stać 
się tacy jak On, musimy Go zatem poznawać. 
Choć Trójca Święta jest ponad naszym rozu-
mem, nie oznacza to, że należy milczeć.

   Pragnienie rozgłosu, propaganda swoich 
czynów, a nieraz tylko planów odbierają 
zazwyczaj pokój i gruntowność pracy, bo 
za wiele w niej jest wtedy na pokaz, za 
wiele dla poklasku, dla rozgłosu, za wiele 
szukania do-raźnej zapłaty jeszcze “przed 
zachodem słońca”. 

Bonus dla managerów

  „Kierownictwo nad innymi można zaczynać 
od kierowania sobą, domem własnym. Kto 
posiadł umiejętność władania sobą, kto po-
znał siebie, nabywa oględności i ostrożności 
w ocenianiu innych. Skłonność do pocho-
pnego wydawania sądów o innych, do gor-
szenia się wadami ludzkimi, niewyrozumia-
łość, cechują zazwyczaj młodych ludzi. Może 
to być również dowodem, że praca osobista 
nie poszła dość głęboko. 

  Ludzie doświadczeni w ciężkiej walce       
z sobą są zazwyczaj ostrożni i oględni, 
patrzą na świat ojcowskim wzrokiem, bo 
oni już “dawali życie”, a stąd wiedzą, jak 
trudno przychodzi. Tą drogą zdobywa się 
mądrość kierownictwa. 
   Ludziom, których Bóg chce wychować do 
kierowania innymi, daje zazwyczaj życie 
wewnętrzne trudne i ciężkie. Za tę cenę 
przygotowuje sobie mądre naczynia swego 
działania w duszach braci naszych.” 

  Mówienie o Trójcy nie jest rzeczą łatwą. Wyrażenie trójjedyności jest zawsze trudne do zrozumienia, gdyż według naszego naturalnego spo-
sobu myślenia 3 nigdy nie równa się 1, jak i „jeden” nie równa się „trzy”. W przypadku nauki o Bogu nie chodzi jednak o matematyczno-logiczny 
problem, ale o sformułowanie prawdy wiary, której nie sposób zamknąć w granicach ludzkiej logiki. 

Znamy również obrazy, na których Bóg Ojciec 
przedstawiany jest w postaci starca o siwych 
włosach, Syn Boży jako młodszy mężczyzna 
o ciemnych włosach, a Duch Święty w postaci
gołębicy. Przedstawienia tego typu, jeśli zo-
staną potraktowane jako źródło poznania
istoty Boga, bez teologicznego wyjaśnienia
mogą prowadzić do deformacji prawd wiary.
Musi nam towarzyszyć świadomość, że tego
typu obrazy są dalekie od wyrażenia całego
bogactwa prawdy o Bogu. „Ostatecznie tylko
sam Bóg może nam pozwolić poznać się jako
Ojciec, Syn i Duch Święty” (KKK 261).

 Zapytajmy wreszcie: Jakie to ma dla nas 
znaczenie? Ogromne, gdyż życie chrześci-
janina realizuje się w znaku i obecności Trójcy. 
Na początku życia przyjęliśmy sakrament 
chrztu św. „w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”, i u kresu naszego życia będą od-
mawiane modlitwy w imię Trójcy Przenajświę-
tszej.    

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego 
małżonkowie zostają złączeni w małżeń-stwie, 
a kapłani są święceni. W imię Trójcy Świętej 
rozpoczynamy i kończymy dzień. Trójca jest 
więc „portem”, do którego wszystko zmierza, i 
„oceanem”, z którego wszystko wypływa, do 
którego wszystko dąży.   

Św. Augustyn na początku V wieku pisał w 
swoim monumentalnym dziele „O Trójcy 
Świętej”, a Benedykt XVI na początku XXI 
wieku przypomniał w encyklice „Deus ca-ritas 
est”, że wiara, podtrzymywana i oży-wiana 
przez miłość, otwiera dostęp do kontemplacji 
Trójcy Świętej: „Jeśli widzisz miłość, widzisz 
Trójcę”.           

   W Tradycji Kościoła odnajdujemy wiele tek-
stów, które poprzez analogię przybliżają nam 
prawdę o Trójcy Świętej. Św. Atanazy w IV 
wieku pisał: „Ojciec jest światłem, słońcem, 
ogniem; Syn jest blaskiem, łuną od ognia; 
Duch Święty jest oświeceniem. W Ojcu jest 
Syn, jak blask w świetle, gdzie jest blask, tam 
jest i światło”. W ten sposób wyraził on jed-
ność istoty, a równocześnie samoistność Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. Św. Augustyn do-
strzegał analogię w strukturze ludzkiego życia 
duchowego, by wyrazić trójjedyność Boga: 
Duch - Samopoznanie - Miłość. Obrazem 
Trójcy jest także drzewo: korzeń obrazuje Bo-
ga Ojca, pień - Syna pochodzącego od Ojca, 
a kwiaty i owoce - Ducha Świętego. Inne obra-
zy także wywodzą się z kontemplacji natury: 
źródło - rzeka - morze; słońce - promień 
światła - blask. W ikonografii chrześcijańskiej 
używano licznych symboli i obrazów, by 
przedstawić tajemnicę Boga w trzech Oso-
bach. 

Świat bez pracy? Odpowiada kard. Wyszyński –  cd.
Wrzawa i praca na pokaz

 “Wszystko, co otacza człowieka, 
niepomiernie mniejszy czyni hałas aniżeli sam 
człowiek. Echo, które rzeczom zewnętrznym 
w duszy odbrzmiewa, to jest prawdziwa 
wrzawa” (“My – ludzie ulicy”). 

  Wnikliwa to prawda. Jesteśmy często nie-
sprawiedliwi wobec świata zewnętrznego, że 
on nas zmusza do rozproszenia i hałasu. 
Pragnienia naszej duszy, nieład pojęć i myśli, 
rozbieżność dążeń – to wszystko czyni w nas 
wrzawa. Tylko wewnętrzna postawa duchowa 
może zamknąć drogę, przez którą wpada do 
duszy każdy śmieć. Wolno drzwi otworzyć, 
wolno i zamknąć! 

  Głos wołającego na pustyni ma oznajmić 
duszy: Gotujcie drogę Pańską. 

   Dla wypracowania w sobie cichości wezwać 
trzeba na pomoc cnoty: cierpliwość, która 
uspokoi w nas mękę smutku; wytrwałość i 
stałość, które zwalczą niepokój i zmienność, 
to przerzucanie się w intencjach, planach i 
zamierzeniach od jednego przedmiotu do 
drugiego; przyda się również nieskwapliwość 
opanowująca gorączkowy niepokój pracy; 
pokora i bezinteresowność zwalcza w nas 
niechęć zwracania na siebie uwagi, dzięki 
nim praca nabiera tej subtelnej właściwości 
czynu dojrzewającego w ukryciu, jak kwiat w 
pąku aż do pełni swojego rozwoju. 

Aneta Liberadzka
Źródło:
https://stacja7.pl/kardynal-stefan-wyszynski/czy-da-sie-
urzadzic-swiat-bez-pracy-odpowiada-kard-wyszynski/

fot. Flickr - Episkopatnews

O Trójcy Świętej - milczeć czy mówić?

    Osoby Trójcy są same w sobie relacjami 
miłości, czyli wspólnotą. Bóg jest wspólnotą 
miłości, a człowiek został stworzony jako 
obraz Boga, po to, by ten obraz coraz 
wyraźniej w sobie uwidaczniać. Jesteśmy 
więc powo-łani do stawania się tym, kim od 
początku jest Bóg: wspólnotą miłości, by 
kiedyś w wieczności uczestniczyć w dosko-
nałej komunii Trójjedynego Boga.

Ks. Jarosław Grabowski
Źródło:
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/906/O-Trojcy-
Swietej---milczec-czy-mowic

Trójca Święta, Kościół Św. Anny, San Diego

Modlitwa na każdy dzień 

Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak 
wielu troskach i cierpieniach zwracam się do 
Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc 
i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłu-
chasz, gdyż powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jeste-
ście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Dlatego 
przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi 
Twej Męki, za przyczyną Matki Naj-świętszej i 
wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski,    
o którą Cię proszę…

DZIEŃ 1 –  2 czerwiec

O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że 
zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż 
po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie 
zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowie-
dzieć miłością. Rozpal więc w moim sercu 
pragnienie Twej najgorętszej miłości i do-
zwól, abym Cię kochał nade wszystko. Amen. 
Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją mi-
łością.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Nowenna przed uroczystością 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

DZIEő 2 ï  3 czerwiec
Najświętsze Serce Jezusa, pragnę być Two-
im uczniem i wiernie wypełniać przykazanie 
miłości bliźniego. Spraw, o Jezu, abym wy-
zbył się egoizmu, a nauczył się naśladować 
Ciebie w miłości bliźnich. Niech kocham mo-
ich najbliższych i służę im pomocą w trudnych 
chwilach życia. Moją miłością pragnę objąć 
wszystkich ludzi, których spotkam w życiu, 
także moich nieprzyjaciół. Amen.
Serce Jezusa, rozbudź w mym sercu prawdzi-
wą miłość ku moim bliźnim.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

DZIEŃ 3 -  4 czerwiec
Jezu, Ty powiedziałeś. czcie się ode Mnie, 
że jestem cichy i pokornego Serca . Panie 
mój, wyniszcz we mnie pychę i próżność, a 
obdarz pokorą i cichością. Dopomóż mi 
wprowadzać w życiu te cnoty, abym otrzymał 
błogosławieństwo obiecane w Kazaniu na 
Górze błogosławieni cisi, albowiem oni na 
własność posiądą ziemię . Amen. 
Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce 
moje według Serca Twego. 
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

DZIEŃ 4 - 5 czerwiec
Jezu, Ty z miłości ku mnie stałeś się posłu-
szny aż do śmierci krzyżowej. Naucz mnie 
posłuszeństwa Twojej woli i wierności nauce 
Twojego Kościoła. Pomóż mi, abym szcze-
gólnie w trudnych chwilach mojego życia 
umiał z pokorą poddać się Twojej woli. Amen.
Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się 
stanie.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Modlitwa na zakończenie
Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny 
hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej no-
wennie. Niech moje serce, oczyszczone          
z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie 
pokuty, zostanie przyozdobione cnotami,         
o które prosiłem. Udziel mi także łaski szcze-
gólnej…, o którą Cię przez te dni gorąco bła-
gałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją 
zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, 
o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najle-
pszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. 
Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola     
w niebie i na ziemi. Amen.

Uroczystość Najświętszej Trójcy

https://www.niedziela.pl/artykul/143067/nd/
https://stacja7.pl/kardynal-stefan-wyszynski/czy-da-sie-urzadzic-swiat-bez-pracy-odpowiada-kard-wyszynski/
https://stacja7.pl/kardynal-stefan-wyszynski/czy-da-sie-urzadzic-swiat-bez-pracy-odpowiada-kard-wyszynski/
https://stacja7.pl/kardynal-stefan-wyszynski/czy-da-sie-urzadzic-swiat-bez-pracy-odpowiada-kard-wyszynski/
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/906/O-Trojcy-Swietej---milczec-czy-mowic
https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/906/O-Trojcy-Swietej---milczec-czy-mowic
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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 
Pwt 4, 32-34. 39-40

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa: Moj-
żesz 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 ra-
mieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszy-
stko, 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 inakazów, 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 RESPONSORYJNY 
Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Przez słowo Pana powstały niebiosa, * 
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego. 
Bo przemówił, i wszystko się stało, * 
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 
aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, * 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, * 
według nadziei pokładanej w Tobie.

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

„Niektórzy jednak wątpili”. Tak opisuje 
Ewangelista postawę pewnych uczniów po 
Zmartwychwstaniu i przed samym Wnie-
bowstąpieniem, czyli w momencie kiedy 
Pan Jezus uczynił już wszystkie znaki, ja-
kich miał dokonać, aby jego wyznawcy 
uwierzyli. A to oznacza, że uwierzenie       
w Jezusa jako prawdziwego Zbawiciela i 
Mesjasza było czymś bardzo trudnym. 
Słowo distadzo (wątpić) użyte, aby opisać 
ten stan, zostało użyte w Nowym Testa-
mencie tylko dwa razy. Pierwszy raz, kiedy 
Piotr chciał chodzić z Jezusem po wodzie. 
Przestraszył się wtedy wiatru i zaczął to-
nąć. Na to Jezus spytał go: „Czemu zwą-
tpiłeś (edistasas) małej wiary?” (Mt 14,31). 

Podobnie jest z sytuacją człowieka wie-
rzącego. Czasem wiara jest jako chodze-
nie po wodzie z Jezusem. Wszystkie racje 
rozumowe są przeciwko podjęciu decyzji 
zgodnej z Ewangelią. Wydają się zgubą, 
utonięciem, utratą tego, co dla nas cenne. 
Jednak pójście za Jezusem ostatecznie 
okazuje się zwycięstwem i najlepszym wy-
borem. Bycie z Chrystusem do końca po-
zwala przekraczać nasze przyziemne pla-
ny i prowadzi do prawdziwego niewyobra-
żalnego szczęścia.

Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych         
w wypominkach rocznych.
We wtorek, 1 czerwca, rozpoczynamy na-
bożeństwa czerwcowe.
Zapraszamy dzieci do udziału w procesji 
Bożego Ciała, szczególnie dziewczynki do 
sypania kwiatami. Chętne dzieci zapra-
szamy na próbę w środę, 2 czerwca,            
o godz. 18.30. Zbiórka przed głównym
wejściem do kościoła.
Uroczystość Bożego Ciała przypada            
w czwartek, 3 czerwca br. Procesja do 
czterech ołtarzy wyruszy z naszego ko-
ścioła po Mszy św. o godz. 10.00. Proce-
sja odbędzie się na terenie przy naszym 
kościele. W tym dniu Msze św. będą 
sprawowane o godz. 7.00., 8.30., 10.00., 
13.00. i 18.00. Nie będzie Mszy św.               
o godz. 20.00.
W dniu 2 czerwca rozpoczniemy nowen-
nę przed uroczystością Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.
Od piątku do czwartku następnego tygo-
dnia obchodzimy dawną oktawę Bożego 
Ciała, z procesją Eucharystyczną wokół 
kościoła.   
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 3 czerwca, ze względu na 
przypadającą uroczystość Bożego Ciała 
nie można celebrować Mszy św. wotywnej 
o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Ka-
płanie.
W piątek, 4 czerwca, Msza św. wotywna o 
Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00. 
Natomiast  o  godz. 18.00  Msza  Święta
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dzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzy-
maliście przecież ducha niewoli,y się znowu 
pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha 
przybrania za synów, w którym możemy wołać: 
«Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym 
świadectwem na-szego ducha, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to 
i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współ-
dziedzicami Chry-stusa; skoro wspólnie z Nim 
cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w 
chwale.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Ap 1, 8

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

EWANGELIA
Mt 28, 16-20

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza: 
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».

Rz 8, 14-17
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Rzymian: Bracia: Wszyscy ci, których prowa- ks dr Maciej Raczyński-Rożek

 9.05.2021 - 13.06.2021
Prośmy za pośrednictwem 
Królowej Polski, aby nasza 

ojczyzna rozwijała się w pokoju, 
a razem z papieżem 

Franciszkiem o ustanie pandemii.

w intencji wynagradzającej Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa, a po niej Nabo-
żeństwo pierwszopiątkowe prowadzone 
przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świę-
tym. Zachęcamy do praktykowania dzie-
więciu z rzędu pierwszych piątków miesią-
ca, poprzez przyjmowanie Komunii świę-
tej wynagradzającej Najświętszemu Ser-
cu. Z sakramentu pokuty i pojednania mo-
żna będzie skorzystać: rano i od godz. 
16.00. Pragniemy również odwiedzić cho-
rych i osoby w podeszłym wieku. Imiona i 
nazwiska oraz adresy osób pragnących 
skorzystać z sakramentu pokuty i poje-
dnania oraz przyjąć Najświętszy Sakra-
ment prosimy zgłaszać w zakrystii lub        
w kancelarii parafialnej. 
W sobotę, 5 czerwca, Msza św. wotywna 
o Niepokalanym Sercu NMP o godz.
7.00., a po niej nabożeństwo pierwszo
sobotnie wynagradzające.
W przyszłą niedzielę, przed kościołem 
przeprowadzimy zbiórkę ofiar do puszek 
na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:
- w poniedziałek, 31 maja, święto
Nawiedzenia NMP,
- we wtorek, 1 czerwca, wspomnienie św.
Justyna, męczennika,
- w czwartek, 3 czerwca, uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże Ciało),
- w sobotę, 5 czerwca, wspomnienie św.
Bonifacego, biskupa i męczennika.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym

Oto Słowo Pańskie 

Po Mszy Świętej przed
Najświętszym Sakramentem 

odmówimy jedną część Różańca 
i przez 15 minut, będziemy 

rozważać w ciszy jedną            
z tajemnic Różańca Świętego.

Msza św. wotywna o Najświętszym 
Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00.

Msza św. w intencji 
wynagradzającej Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00,       

a po mszy św.  Wpólnota Odnowy 
w Duchu Świętym, wraz z Kapła-
nem poprowadzi nabożeństwo 
Wynagradzające Bożemu Sercu

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA

 5 czerwca  2021 rok godz. 7.00  
Msza święta wotywna 

o Niepokalanym Sercu NMP

PIERWSZY PIĄTEK 
MIESIĄCA  

4 czerwca 2021 r. 
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8.00–8.40 Wirtualna pielgrzymka z „Ró-
żańcem świętych – nie jesteś sam” 
9.00–10.00 Msza św. dziękczynna – 
transmisja w Polsat News
10.30–11.30 Msza św. dla dzieci – 
transmisja w Polsat Rodzina
12.00–13.00 Msza św. dziękczynna – 
transmisja w TVP 3
15.00–16.00 Koronka do Bożego Miłosier-
dzia zakończona Mszą św.
19.00–20.00 Msza św.
20.00–20.30 Modlitwa uwielbienia prowa-
dzona przez Wspólnotę “Przymierze” 
z parafii Opatrzności Bożej
20.30–21.20 Msza św. dziękczynna pod 
przewodnictwem ks. Piotra Celejewskiego
21.20 Wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu, Litania do Najświętszego Serca 
Jezusa
21.37 Wspólnie śpiewanie „Barki” (ulu-
bionej pieśni św. Jana Pawła II) 
W godz. 12.00-19.00 – możliwość zwie-
dzania Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego. 
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