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W imiê Ojca
i Syna
i Ducha Œwiêtego.
Amen.
Stary Testament mówi o jednym jedynym Bogu – Najwy¿szym Bycie,
Stworzycielu wszechœwiata, wszechmocnym i wiecznym W³adcy. Imiona, którymi
Stary Testament okreœla Boga - Elohim (Bóg nad bogami), EL-Szadaj (Pan, Bóg
Wszechw³adny) i Jahwe (JESTEM, KTÓRY JESTEM) – wyra¿aj¹ ró¿ne aspekty
i atrybuty Boga.
Z Nowego Testamentu dowiadujemy siê, ¿e Bóg jest jeden, choæ istnieje
w trzech Osobach - Ojcu, Synu i Duchu Œwiêtym. Ojciec jest Pocz¹tkiem; od Niego
wszystko pochodzi. Jak modlimy siê podczas Eucharystii: „Zaprawdê, œwiêty
jesteœ, Bo¿e i s³usznie Ciê s³awi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, naszego Pana, moc¹ Ducha Œwiêtego o¿ywiasz i uœwiêcasz
wszystko”. Syn Bo¿y, który jest tak¿e nazwany „S³owem” (J1,1) – jest wspó³istotny
Ojcu. Duch Œwiêty zaœ pochodzi od Ojca i Syna jako Mi³oœæ pomiêdzy Nimi dwoma
– mi³oœæ tak intensywna, ¿e nie istnieje ró¿nica miêdzy Dawc¹ Mi³oœci a sam¹
Mi³oœci¹.
Sobór Florencki w 1442r. wyjaœni³ komuniê Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego
w piêknych poetyckich s³owach: „Te Trzy osoby s¹ Jednym Bogiem, a nie trzema
bogami, poniewa¿ w trzech jedna jest substancja, jedna istota, jedna natura, jedna
Boskoœæ, jedna potêga, jedna wiecznoœæ”.
To w³aœnie te wzajemne relacje stanowi¹ istotê Trójcy
Œwiêtej i podstawê „misji” Boga wobec swojego stworzenia.
Jest to misja Syna, który sta³ siê cz³owiekiem, aby nas
odkupiæ, oraz misja Ducha Œwiêtego, który zosta³ wylany
w dniu Piêædziesi¹tnicy, aby przemieniæ nas przez ³askê.
Podobnie jak Jezus przyszed³ po to, aby przywróciæ nas
Ojcu, tak Duch Œwiêty zosta³ nam dany, aby nieustannie
przypominaæ nam, ¿e jesteœmy rzeczywiœcie ukochanymi
dzieæmi Boga.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Jana (16,12-15)
Jezus powiedzia³ swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do
powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieœæ nie mo¿ecie. Gdy zaœ przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi was do ca³ej prawdy. Bo nie bêdzie mówi³
od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek us³yszy, i oznajmi wam rzeczy
przysz³e. On Mnie otoczy chwa³¹, poniewa¿ z mojego weŸmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedzia³em, ¿e z mojego
weŸmie i wam objawi.
* * * * * * * * * * * *
PRAWDA O BOGU CHRZEŒCIJAN
Kim jest Bóg, w którego wierzê? Odpowiedzi na to
pytanie szukali ludzie od zarania dziejów. Z pomoc¹
przyszed³ sam Bóg. W s³owach i czynach swojego
Syna objawi³ nam nie tylko wielkie mi³osierdzie
Stwórcy, Jego mi³oœæ i troskê o ka¿dego cz³owieka,
ale te¿ istotê Boga. Z nauki Jezusa dowiadujemy siê,
¿e Bóg jest jeden, posiada bosk¹ naturê, ale jest
w trzech Osobach. Bóg chrzeœcijan to Ojciec, Syn i Duch Œwiêty. Bóg Ojciec jest
ca³kowicie niezale¿ny w istnieniu i dzia³aniu. Syn Bo¿y jest wspó³istotny Ojcu
i przez relacjê synostwa pochodzi od Ojca. Duch Œwiêty pochodzi od Ojca i Syna.
Trzy Osoby w Bogu wspó³przenikaj¹ siê i s¹ równe w dzia³aniu.
Prawda o Trójcy Œwiêtej, ujêta w dogmat wiary katolickiej, nie jest tylko
przedmiotem teologicznych i filozoficznych spekulacji. W dzisiejszej Ewangelii
Zmartwychwsta³y Pan w pozdrowieniu skierowanym do Koœcio³a objawia nam
Trójcê Œwiêt¹ jako Nieskoñczon¹ Mi³oœæ, która od tajemnicy boskiej
rozprzestrzenia siê na naturê cz³owieka i w Koœciele zajmuje jedno
z uprzywilejowanych miejsc wyrazu. W imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego
dokonuje siê zbawienie cz³owieka. Dlatego dziœ gor¹co proœmy Boga, aby wiara
w Œwiêt¹ Trójcê pos³u¿y³a nam do zbawienia duszy i cia³a.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *
JESTEŒMY ŒWIADKAMI WIARY
W œwiêto Bo¿ego Cia³a (30 maja 2013) w £om¿y w koœciele p.w. Bo¿ego Cia³a
w godz. 19:00 - 22:00 odbêdzie siê otwarte dla wszystkich spotkanie modlitewne
z okazji Roku Wiary, na które zapraszaj¹ wszystkie ruchy i stowarzyszenia
katolickie naszej diecezji.
W ramach spotkania bêd¹ mia³y miejsce m.in.:
- Nieszpory i wprowadzenie liturgiczne;
- Katecheza;
- Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu - modlitwa i œwiadectwa eucharystyczne przeplatane pieœniami;
- B³ogos³awieñstwo i Apel Jasnogórski;
- a na zakoñczenie - obok koœcio³a – Agapa: wspólne ognisko, zabawa i œpiewy.
Wszyscy poczujcie siê zaproszeni i zaproœcie innych!
Do zobaczenia!
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm...
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii
Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana Jezusa, byæ blisko
Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
CUDA PANA JEZUSA
W Nazarecie, gdzie Pan Jezus mieszka³ trzydzieœci lat, tylko
Maryja i Józef wiedzieli, ¿e jest On Synem Bo¿ym. Inni mieszkañcy
Nazaretu myœleli, ¿e Pan Jezus jest zwyk³ym cz³owiekiem. Kiedy Pan
Jezus zacz¹³ nauczaæ, mówi³ ludziom, ¿e jest nie tylko cz³owiekiem,
ale tak¿e Synem Bo¿ym, czyli prawdziwym Bogiem, który zst¹pi³
na ziemiê. Aby przekonaæ ludzi, ¿e jest Bogiem, czyni³ liczne cuda,
czyli niezwyk³e rzeczy, które tylko Bóg potrafi uczyniæ. Pierwszy cud
uczyni³ Pan Jezus na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci w Kanie
Galilejskiej. Zaproszono Go na ucztê weseln¹ wraz z Matk¹
i Aposto³ami. W czasie wesela zabrak³o wina i gospodarz by³ bardzo zmartwiony.
Wówczas Maryja powiedzia³a o tym Panu Jezusowi, a On kaza³ nape³niæ wod¹
du¿e kamienne naczynia i przemieni³ wodê w wino.
Wszyscy, którzy byli œwiadkami tego cudu, uwierzyli, ¿e Pan Jezus jest Bogiem,
bo cz³owiek tego nie potrafi³by uczyniæ. PóŸniej Pan Jezus uczyni³ jeszcze wiele
innych cudów. œlepym przywraca³ wzrok, g³uchym s³uch, uzdrawia³ chorych,
a nawet wskrzesza³ umar³ych. Przez cuda okazywa³ Pan Jezus moc Bo¿¹.

Sakrament bierzmowania
O KOŒCIELE ŒWIÊTYM
- Koœció³ katolicki jest to zjednoczenie chrzeœcijan, którzy
pod przewodnictwem Papie¿a d¹¿¹ do zbawienia przez
wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych
sakramentów œwiêtych.
- Niewidzialn¹ G³ow¹ Koœcio³a jest Pan Jezus. Widzialn¹
G³ow¹ Koœcio³a jest Nastêpca œw. Piotra, czyli Papie¿
w Rzymie, obecnie papie¿ Franciszek.
- Zadaniem Koœcio³a jest kontynuowanie zbawczej misji
Chrystusa (budowanie królestwa Bo¿ego na ziemi
i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wiecznoœci).
- Koœció³ jest jeden, poniewa¿: a) ma jednego najwy¿szego pasterza; b) g³osi
jedn¹ i tê sam¹ naukê; c) udziela wszêdzie tych samych sakramentów œwiêtych.
- Koœció³ jest œwiêty, poniewa¿: a) g³osi œwiêt¹ naukê Jezusa Chrystusa;
b) sprawuje Najœwiêtsz¹ Ofiarê Mszy œw. i udziela sakramentów œwiêtych;
c) wychowa³ i wychowuje zastêpy œwiêtych.
- Pan Jezus o¿ywia i umacnia swój Koœció³ œwiêty przez Ducha Œwiêtego.

* * * * *
Miar¹ dojrza³oœci i wielkoœci jest stawanie siê "maluczkim”
i uznanie siebie za s³ugê wszystkich.
Jan Pawe³ II
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (na Cmentarzu), 1800;
w dni powszednie: 700 , 1800
Inne nabo¿eñstwa:
00

s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy

œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy
œw. o godz. 1800. Opiekun Ks. Piotr O.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy
œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.
W ka¿dy pi¹tek od godziny 1700 istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy
psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii.
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog.

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj, w uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej, ze szczególn¹ czci¹ Koœció³ wypowiada modlitwê: „Chwa³a
Ojcu i Synowi, i Duchowi Œwiêtemu…”. Warto te¿ zdaæ sobie sprawê, ¿e ile razy œwiadomie i pobo¿nie
wykonujemy znak krzy¿a, modlitewnie wielbimy Trójcê Przenajœwiêtsz¹ – jednego Boga w trzech Osobach.
Jeœli dzisiaj cz³owiekowi, nawet chrzeœcijaninowi, trudno poj¹æ tê prawdê, tym bardziej módlmy siê o Bo¿¹
m¹droœæ i o œwiat³o Ducha Œwiêtego. I oby wszystko w naszym ¿yciu by³o czynione na chwa³ê Trójcy Œwiêtej!
2. Jednoczeœnie w dniu dzisiejszym obchodzimy Dzieñ Matki. Serdeczn¹ pamiêci¹ obejmujemy nasze drogie
mamy, te ¿yj¹ce i te, które Pan Bóg przywo³a³ ju¿ do siebie. Dziêkujemy za ich dobre serca i rêce, a tak¿e prosimy
o potrzebne ³aski w ich codziennym trudzie.
3. We wtorek, 28 maja, przypada 32. rocznica œmierci S³ugi Bo¿ego Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego.
Pamiêtajmy, ¿e ten Prymas Polski kolejny raz w naszej historii odda³ nasz naród w macierzyñsk¹ niewolê Maryi.
Starajmy siê wype³niaæ jego testament, a jednoczeœnie módlmy siê o jego rych³¹ beatyfikacjê.
4. W najbli¿szy czwartek, 30 maja, w liturgii bêdziemy celebrowaæ uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi
Chrystusa – Bo¿e Cia³o. Bêdziemy dziêkowaæ Bogu za dar Eucharystii, bêdziemy prosiæ Chrystusa
o b³ogos³awieñstwo i pokój dla Koœcio³a powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Udzia³ w procesji jest
publicznym wyznaniem wiary w to, ¿e Jezus jest wœród nas, w naszym ¿yciu zawsze obecny. Przygotujmy cztery
o³tarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, a przede wszystkim otwórzmy Jezusowi nasze
serca, aby mog³o je opromieniæ Jego b³ogos³awieñstwo. Msze Œw. o godz. 700, 900, 1100 i 1800. Procesja
Eucharystyczna po Mszy Œw. o godz. 1100.
5. Procesje eucharystyczne wokó³ naszego koœcio³a bêd¹ siê odbywa³y codziennie o godzinie 1800 przez ca³¹ tak
zwan¹ oktawê Bo¿ego Cia³a. Równie¿ przez ca³¹ oktawê Msza œw. o godz. 1800 bêdzie siê rozpoczynaæ wspólnym
œpiewem Nieszporów.
6. W pi¹tek, 31 maja, przypada œwiêto Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny. Ona jest œwi¹tyni¹ Ducha
Œwiêtego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – El¿biecie podczas nawiedzenia,
aby móg³ siê dalej rozlewaæ na ca³e stworzenie.
7. W sobotê jest pierwsza sobota miesi¹ca – oddajemy czeœæ Niepokalanemu Sercu Najœwiêtszej Maryi Panny.
8. W przysz³¹ niedzielê – na wszystkich Mszach œwiêtych bêdziemy prze¿ywaæ wizytacjê pastersk¹. Wizytowaæ
nasz¹ parafiê bêdzie Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski.
Wasz Proboszcz
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