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UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Słowo Boga Żywego
Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi
A nadzieja zawieść nie
was do całej prawdy.
może…
Prz 8, 22-31; Rz 5, 1-5
J 16, 12-15
Dziś przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. W krótkim fragmencie dzisiejszej
Ewangelii pojawia się prawda o całej Trójcy. Syn mówi o Ojcu i o Duchu Świętym.
Jeden Bóg, ale w Trzech Osobach. To tajemnica, o której mówić trudno, ale milczeć
nie wolno. Bóg dał się nam poznać jako Ktoś taki. Tej prawdy wiary nie wymyślili teologowie lub biskupi. Kościół próbował jedynie zgłębić tę tajemnicę i wyrazić ją w formule dogmatycznej. Czynił to po to, aby móc ową prawdę głosić i przekazywać jako
najcenniejszy skarb.
Niedziela, 12 czerwca UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15
Sobota 17.00 — (M) Nabożeństwo czerwcowe.
Sobota 18.00 — (P)
Za + Barbarę Jędrzejek (od rodziny Matlaków).
8.00 — (P) W intencji mieszkańców z ul. Św. Pawła - numery parzyste.
9.30 — (W) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Zofii i Antoniego z okazji urodzin.
11.00 — (M) Dziękczynna za dar życia Justyny za zdrowie i otrzymane łaski z prośbą o dalsze łaski, uzdrowienie ciała, spokój ducha, szczęśliwe macierzyństwo oraz
spokojny powrót do pracy.
17.00 — (G) Nabożeństwo czerwcowe.
18.00 — (G) Za + Bronisławę Sikorę (od sąsiadów z ul. Ikara 18).

Poniedziałek, 13 czerwca Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora
Kościoła 2Krn 18,3-8.12-17.22; Mt 5,38-42
7.00 — (P) Za ++ rodziców Stanisława i Jadwigę, ++ synów Stefana i Wacława oraz wnuka Wiesława.
18.00 — (W) W intencji Kacperka, z podziękowaniem za dar życia, zdrowie i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze łaski, wiarę, zdrowie, życie, prawidłowy rozwój, spokój
ducha, szczęśliwe ukończenie roku szkolnego i dobre relacje z rówieśnikami.
18.30 — (W) Nabożeństwo czerwcowe.
Wtorek, 14 czerwca Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
2Krn 18,25-31a.33-34; Mt 5,43-48
7.00 — (P) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Jana z okazji 75 urodzin.
18.00 — (W) W intencji Julii, z podziękowaniem za dar życia, zdrowie, otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze łaski i szczęśliwe życie w zdrowiu.
18.30 — (W) Nabożeństwo czerwcowe.
Środa, 15 czerwca Dzień powszedni 2Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
7.00 — (W) Za + Irenę Machajczyk (od siostry Jadwigi z mężem).
18.00 — (P) W intencji Bartka, z podziękowaniem za dar życia, zdrowie i otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze łaski, zdrowie, spokój ducha, nawrócenie, szczęśliwe ojcostwo oraz spokojną pracę.
18.30 — (W) Nabożeństwo czerwcowe.
Czwartek, 16 czerwca UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI
CHRYSTUSA Rdz 14,18-20; 1Kor 11,23-26; Łk 9,11b-17
8.00 — (W) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Michała i Szymona z okazji urodzin oraz dla Katarzyny i Bogusława w rocznicę ślubu.
— (P) W intencji parafian.
9.00 —
Procesja teoforyczna.
11.00 — (M) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Teresy i Józefa z okazji 60 r. ślubu.
18.00 — (P) Za + Elżbietę Budną w 5 r. śm.
Piątek, 17 czerwca Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
2Krl 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23
7.00 — (M) Za + Irenę Machajczyk (od brata Jerzego).
18.00 — (W) W intencji Alicji, z podziękowaniem za dar życia, zdrowie, okazane łaski,
z prośbą o dalsze łaski, zdrowie, uzdrowienie oczu, spokój ducha, szczęśliwe
macierzyństwo, spokojną pracę i rozwiązanie trudnej sytuacji małżeńskiej.
18.30 — (W) Nabożeństwo czerwcowe.
Sobota, 18 czerwca Dzień powszedni 2Krn 24,17-25; Mt 6,24-34
7.00 — (M) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Haliny Zeman.
Niedziela, 19 czerwca 12 NIEDZIELA ZWYKŁA Za 12,10-11; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24
Sobota 17.00 — (W) Nabożeństwo czerwcowe i procesja teoforyczna.
Sobota 18.00 — (W) Za + Sebastiana Pysza w 10 r. śm.
8.00 — (M) W intencji mieszkańców z ul. Wierzbowej.
9.30 — (M) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
w dorosłym życiu dla Szymona z okazji 18 rocznicy chrztu.

11.00 — (W) Chrzty (Michał Jakubiec, Leon Wójtów, Milena Loranc).
17.00 — (W) Nabożeństwo czerwcowe i procesja teoforyczna.
18.00 — (W) Za ++ z rodziny Piętka.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dzisiejszą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. O 17.00 nabożeństwo do
Cudownego Medalika.
2. Nabożeństwa czerwcowe w niedziele i w soboty o 17.00, a w dni powszednie po wieczornej Mszy św. Od piątku w ramach oktawy Bożego Ciała będą procesje eucharystyczne.
3. We wtorek 14 czerwca o 17.00 próba sypania kwiatów. Zapraszamy dziewczynki z klas
trzecich i czwartych.
4. Również we wtorek po Mszy św. o 18.00. nabożeństwo czerwcowe oraz prośby i podziękowania za wstawiennictwem św. Józefa. Po nabożeństwie – katecheza dla dorosłych.
5. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze święte
o 8.00, 11.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o 9.30! Po uroczystej Mszy św. o godz. 8.00
będzie procesja do czterech ołtarzy ulicami św. Pawła, Tańskiego, Skrzydlewskiego,
Trzech Diamentów, Tańskiego i św. Pawła. Zapraszamy dzieci w strojach komunijnych:
dziewczynki do sypania kwiatów a chłopców do dzwonienia. Zadbajmy, aby na trasie procesji były przyozdobione okna naszych mieszkań.
6. Za tydzień składka inwestycyjna i akcja słodka cegiełka. Zapisy w zakrystii. Zbieramy fundusze na dokończenie prac malarskich wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Potrzebujemy na
zapłatę pierwszego etapu malowania 60 tys. zł. Drugi etap po wakacjach.
7. Zbieramy już fanty na wrześniowy festyn. Można je składać w zakrystii. Są także przygotowane listy do sponsorów (firm, zakładów pracy, indywidualnych osób). Prosimy parafian
i gości o zaangażowanie w to nasze wspólne dzieło bo potrzeby są duże.
8. W zakrystii są do odbioru zdjęcia z pierwszej Komunii św.
9. Dziękujemy ks. Maciejowi Kuczakowi misjonarzowi św. Wincentego a Paulo i Siostrą Miłosierdzia z Krakowa za wspólną modlitwę i przybliżenie historii Objawień Matki Bożej od
Cudownego Medalika.
10. Wyjazd na pielgrzymkę do sanktuariów Dolnego Śląska z parkingu przy kościele w piątek
17 czerwca o godz. 5.00 (zbiórka 4.45).
11. Uczniów klas 8 szkoły podstawowej, którzy w przyszłym roku będą chciali przygotować
się do przyjęcia sakramentu bierzmowania prosimy o zgłoszenie się u ks. Ryszard do 24
czerwca.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: o wartościach chrześcijańskich i ich obronie w Unii Europejskiej; o beatyfikacji męczennic elżbietańskich we
Wrocławiu. Jest także Gość Extra o Eucharystii w cenie 12 zł.
DIAKONIA SPRZĄTANIA
Dziękujemy mieszkańcom z ul. Ikara 11 za posprzątanie kościoła i ofiarę na kościół. Msza w intencji
wszystkich mieszkańców będzie sprawowana w niedzielę 24 lipca o godz. 8.00. W najbliższą sobotę
czystość kościoła powierzamy mieszkańcom z ul. Ikara 4.

ZBIÓRKA NA PILNĄ OPERACJĘ KORNELKA
Nazywam się Kornel. Od pierwszego roku życia jestem rehabilitowany ze względu na
problemy ruchowe. Uczyniłem ogromne postępy i bardzo się cieszę. Mam kolejną szansę na

większą sprawność dzięki operacji korekcji bioder, którą zaproponowali mi specjaliści
w Instytucie Paleya w Warszawie. To dla mnie jest bardzo ważne!
Niestety operacja będzie płatna. Koszt operacji, leczenia pooperacyjnego i rehabilitacji
wynosi 150 tys. zł.
Operację mogłaby się odbyć już pod koniec czerwca lub na początku lipca więc czasu na zebranie kwoty jest bardzo mało!
Pieniążki możecie wpłacać na numer konta: FUNDACJA POMOCY DZIECIOM, 34-300
Żywiec, ul. Witosa 3, nr 13 8137 0009 0014 5802 2000 0010 z dopiskiem: darowizna na operację Kornela.
CUDOWNY MEDALIK – SYMBOLIKA I KULT
Awers Medalika przedstawia Najświętszą Pannę jako Niepokalanie Poczętą, czyli wolną od
wszelkiej zmazy grzechu i wiąże temat obdarowywania łaskami z tematem zwycięstwa nad
złem. Obrazowe zestawienie motywu deptanego węża na powierzchni ziemi i kierujące się w
jej stronę promienie są znakiem tego, że zwycięstwo nad złem dokonuje się dzięki Bożej
łasce. W wypraszaniu i rozdawnictwie łask Niepokalana pełni szczególną rolę, którą wyraża
inwokacja „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
Na rewers medalika składają się trzy motywy: zranione serca Jezusa i Maryi, ponad nimi
litera M z krzyżem oraz wieniec z dwunastu gwiazd. Litera „M” z krzyżem to symboliczne
przedstawienie Niepokalanej z wizji z globem ziemskim w dłoniach. Spleciony krzyż z literą
„M” wyobraża Niepokalaną trzymającą w dłoniach glob ziemski. Poniżej znajdują się dwa
zranione serca płonące miłością. Serce Jezusa w koronie cierniowej i serce Jego Matki
przebite mieczem boleści. Całość rewersu otacza wieniec z dwunastu gwiazd. Wieniec
z gwiazd należy rozumieć jako jedną wielką światłość, jako Chrystusa oświecającego lud
Boży.
Objawienia Niepokalanej od Cudownego Medalika przyczyniły się do ogłoszenia w 1854
roku przez papieża Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny. Ta
prawda została następnie potwierdzona w Lourdes. Jednym z pierwszych znaków Bożego
działania było życzliwe przyjęcie medalika przez władze kościelne Paryża, a następnie przez
Stolicę Apostolską. Kiedy po wybiciu medalika ofiarowano go papieżowi Grzegorzowi XVI,
ten zawiesił go sobie przy łóżku. Podobnie życzliwy stosunek wykazywali kolejni papieże,
jak Pius IX czy Leon XIII. W roku 1894 do kalendarza liturgicznego pod datą 27 listopada
wpisano wspomnienie NMP Niepokalanej od Cudownego Medalika.
Od samego początku kult wyrażał się dużym napływem ludzi do miejsca objawienia, czyli do
kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy ulicy du Bac. Rozwój pobożności maryjnej uzmysławia
liczba medalików, jakie rozdano zaraz w pierwszych latach. Najpierw bito je w Paryżu,
następnie w Lyonie, gdyż nie nadążano z ich produkcją. W ciągu dwóch pierwszych lat
wybito i rozdano czy sprzedano ponad 8 milionów medalików. Po pięciu latach doliczono się
ich ponad 21 milionów. Bito je w miedzi, srebrze i złocie u różnych jubilerów i stale nie
nadążano za popytem. W samej Francji biło już wtedy medaliki jedenastu jubilerów, zaś poza
Francją w Brukseli, Liege, Genewie, Turynie, Modenie, Bolonii, Rzymie, Neapolu
i Londynie. Po dziesięciu latach nikt nie był już w stanie określić liczby wybitych medalików
ani miejsc, w których to czyniono.
Kult Niepokalanej od Cudownego Medalika nie zrodził się tylko z samego objawienia, lecz
z potwierdzających je cudów, wśród których były uzdrowienia i nawrócenia. Głosy
o cudownym Bożym działaniu dochodziły z całego świata, gdyż od razu medalik dotarł do
różnych zakątków globu ziemskiego. Od samego początku nikt nie był w stanie zliczyć
owych cudów, ponieważ tak duża była liczba zgłaszanych zdarzeń. Ile zaś łask spłynęło,

o których nie donoszono, to wie jedynie Bóg. Z tej racji do medalika przylgnęło określenie
„cudowny”. W pierwszej chwili nazywano go jednak „medalikiem, który uzdrawia”. Należy
sądzić, że w powszechnym przekonaniu najwięcej zdarzało się uzdrowień.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ (12.06.2022)
Dzisiaj przeżywamy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Prawda o Trójjedynym Bogu i Jego wewnętrznym życiu jest fundamentem naszej wiary i życia każdego chrześcijanina. Wszystkie pieśni
dzisiejszej liturgii wychwalają Boga w Trójcy Świętej. Na wejście: „Nierozdzielna Trójco”. Podczas
przygotowania darów pieśń: „Przez chrztu św. wielki dar” z refrenem: „Najświętszej Trójcy wieczną
cześć”. W czasie uczty ofiarnej będziemy wychwalali Boga, którego nie tylko rozum ludzki nie może
objąć, ale nawet całe niebo: „Kłaniam się Tobie przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może”.
Na zakończenie pieśń „Gwiazdo zaranna” w nawiązaniu do Cudownego Medalika, o którym dziś
usłyszymy.
PIEŚŃ WEJŚCIA
1. NIEROZDZIELNA TRÓJCO ŚWIĘTA, W MAJESTACIE NIEPOJĘTA, OJCZE, SYNU, DUCHU
ŚWIĘTY. JEDEN BOŻE NIEPOJĘTY.
2. PRZEPAŚĆ BEZDENNEJ JASNOŚCI, WIECZNA, SKRYTA TAJEMNOŚCI. ŚWIATŁEM WIARY DAJ SIĘ POZNAĆ, DAJ SERCEM CAŁYM MIŁOWAĆ.
3. ŚWIĘTY MOCNY, NIEŚMIERTELNY, W JEDNOŚCI SWEJ NIEROZDZIELNY. WSZECHMOCNY, MĄDRY I DOBRY, W ŁASKACH NIEZLICZONY, SZCZODRY.
REFREN PSALMU RESPONSORYJNEGO
JAK JEST PRZEDZIWNE IMIĘ TWOJE, PANIE.
NA PRZYGOTOWANIE DARÓW
1. PRZEZ CHRZTU ŚWIĘTEGO WIELKI DAR, O CHRYSTE, Z TWEJ HOJNOŚCI. TWYM DZIECIOM WIARY DAŁEŚ SKARB NADZIEI I MIŁOŚCI.
REF.: NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY WIECZNĄ CZEŚĆ PRAGNIEMY Z SERC GORĄCYCH NIEŚĆ:
STRZEC WIARY ŚLUBUJEMY, W NIEJ ŻYĆ, UMIERAĆ CHCEMY.
2. Z WYZNAWCÓW TWOICH WIERNYCH RZESZ SWÓJ KOŚCIÓŁ TWORZYSZ W ŚWIECIE.
W OJCZYŹNIE NASZEJ WŁADASZ TEŻ PRZEZ DŁUGIE TYSIĄCLECIE. REF.
KOMUNIA ŚWIĘTA
1. KŁANIAM SIĘ TOBIE, PRZEDWIECZNY BOŻE. KTÓREGO NIEBO, OBJĄĆ NIE MOŻE. JA,
PROCH MIZERNY, PRZED TWĄ MOŻNOŚCIĄ, Z WOJSKIEM ANIOŁÓW KLĘKAM Z RADOŚCIĄ.
2. TU STWÓRCĘ SWEGO WIARĄ WYZNAJĘ, KOCHAM SERDECZNIE, POKŁON ODDAJĘ;
CIESZĘ SIĘ WIELCE Z TWEJ BOSKIEJ CHWAŁY, NIECH CI SIĘ KŁANIA Z NIEBEM ŚWIAT
CAŁY.
3. PRZED TRONEM TWOIM SERCA SKŁADAMY, OTO POKORNIE WSZYSCY WOŁAMY:
"BŁOGOSŁAW, PANIE, SWEMU STWORZENIU, BROŃ OD NIESZCZĘŚCIA, CIESZ W UTRAPIENIU".
UWIELBIENIE
CHWAŁA OJCU, I SYNOWI, I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, JAK BYŁA NA POCZĄTKU, TERAZ,
ZAWSZE I NA WIEKI, WIEKÓW. AMEN.
PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE
1. GWIAZDO ZARANNA, ŚLICZNA JUTRZENKO, NIEPOKALANA MARYJO PANIENKO! BEZ
PIERWORODNEJ ZMAZY POCZĘTA, MÓDL SIĘ ZA NAMI, KRÓLOWO ŚWIĘTA!
2. TY JESTEŚ GWIAZDĄ ŻYCIA NASZEGO, W CIEMNOŚCIACH ŚWIECISZ, CHRONISZ OD
ZŁEGO. ODPĘDŹ SZATANA, POKUS NAWAŁY, BY SERCA NASZE W CNOCIE WYTRWAŁY.
3. GWIAZDO ZARANNA, ŚLICZNA JUTRZENKO, NIEPOKALANA MARYJO PANIENKO,
WSPOMÓŻ NAS BIEDNYCH, O WNIEBOWZIĘTA, MÓDL SIĘ ZA NAMI, KRÓLOWO ŚWIĘTA!

