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„Tobie, wszechmocny nasz Panie,
Coœ w Trójcy jednym jest Bogiem,
Czeœæ, uwielbienie i chwa³a,
Niech bêdzie teraz i zawsze. Amen”.
„Od ponad pó³ wieku, pocz¹wszy od pamiêtnego 2 listopada 1946 roku,
gdy sprawowa³em moj¹ pierwsz¹ Mszê œw. w krypcie œw. Leonarda w krakowskiej katedrze
na Wawelu, mój wzrok spoczywa ka¿dego dnia na bia³ej hostii i kielichu, w których czas
i przestrzeñ jakby «skupiaj¹ siê», a dramat Golgoty powtarza siê na ¿ywo, ujawniaj¹c swoj¹
tajemnicz¹ «teraŸniejszoœæ». Ka¿dego dnia dane mi by³o z wiar¹ rozpoznawaæ
w konsekrowanym chlebie i winie Boskiego Wêdrowca, który kiedyœ stan¹³ obok dwóch
uczniów z Emaus, a¿eby otworzyæ im oczy na œwiat³o, a serce na nadziejê (por. £k 24, 13-35).
Pozwólcie, umi³owani Bracia i Siostry, ¿e w œwietle waszej wiary i ku jej umocnieniu
przeka¿ê Wam to moje œwiadectwo wiary w Najœwiêtsz¹ Eucharystiê.
Oto skarb Koœcio³a, serce œwiata, zadatek celu, do którego ka¿dy cz³owiek, nawet
nieœwiadomie, pod¹¿a. Wielka tajemnica, która z pewnoœci¹ nas przerasta i wystawia na
wielk¹ próbê zdolnoœæ naszego rozumu do wychodzenia poza pozorn¹ rzeczywistoœæ. Tutaj
nasze zmys³y niedostaj¹, lecz wystarcza nam sama wiara, zakorzeniona w S³owie
Chrystusa i przekazana nam przez Aposto³ów. Pozwólcie, ¿e podobnie jak Piotr pod koniec
mowy eucharystycznej w Janowej Ewangelii, w imieniu ca³ego Koœcio³a, w imieniu ka¿dego
i ka¿dej z Was powtórzê Chrystusowi: «Panie, do kogó¿ pójdziemy? Ty masz s³owa ¿ycia
wiecznego» (J6, 68).
U progu trzeciego tysi¹clecia my wszyscy, dzieci Koœcio³a, jesteœmy zachêcani do
podjêcia z odnowionym zapa³em drogi ¿ycia chrzeœcijañskiego. (…)
Ka¿dy krok ku œwiêtoœci, ka¿de dzia³anie podjête dla realizacji misji Koœcio³a, ka¿da
realizacja programów duszpasterskich winny czerpaæ potrzebn¹ si³ê z tajemnicy
eucharystycznej i ku niej siê kierowaæ jako do szczytu. W Eucharystii mamy Jezusa, Jego
odkupieñcz¹ ofiarê, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar
Ducha Œwiêtego, mamy adoracjê, pos³uszeñstwo i umi³owanie
Ojca. Je¿eli zaniedbamy Eucharystiê, jak bêdziemy mogli
zaradziæ naszej nêdzy?
W pokornym znaku chleba i wina, przemienionych w Jego Cia³o
i Jego Krew, Chrystus wêdruje razem z nami, jako nasza moc
i nasz wiatyk, i czyni nas œwiadkami nadziei dla wszystkich. Je¿eli
wobec tej tajemnicy rozum doœwiadcza w³asnych ograniczeñ,
to serce oœwiecone ³ask¹ Ducha Œwiêtego dobrze wie, jak¹
przyj¹æ postawê, zatapiaj¹c siê w adoracji i w mi³oœci bez granic..
Z Encykliki papie¿a Jana Paw³a II „Ecclesia de Eucharystia”
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (28,16-20)
Jedenastu uczniów uda³o siê do Galilei na górê, tam gdzie Jezus im poleci³. A gdy Go
ujrzeli, oddali Mu pok³on. Niektórzy jednak w¹tpili. Wtedy Jezus podszed³ do nich
i przemówi³ tymi s³owami: Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi. IdŸcie wiêc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha
Œwiêtego. Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em. A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata.
* * * * * * * * * * * *
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.
ks. Stanis³aw Dziekoñski (przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *
"Bo¿e Cia³o”
Bo¿e Cia³o
z mêki Pana Jezusa
powsta³o.
Bo¿e Cia³o
na Krzy¿u Œwiêtym
wisia³o.
Bo¿e Cia³o
na o³tarzu Pana
z³o¿one.
Bo¿e Cia³o
naszymi grzechami
zakrwawione.
Bo¿e Cia³o
biel¹ niewinnoœci
przeŸroczyste.

Króluj naszemu ¿yciu Chryste!
Poprzez grzechów przebaczanie,
poprzez Hostii przyjmowanie,
poprzez Ciebie uwielbianie.
Kochamy Ciê Panie...

Marianna Jankowska (wiersz napisany na Œwiêto Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa)

Pos³aniec œw. Brunona Nr 67

Str.3

Czy wiesz kim jestem?
"Nigdy nie zrobi³em nic z³ego, ale przeze mnie ginêli ludzie, tonê³y okrêty, p³onê³y
miasta, upada³y rz¹dy, przegrywano bitwy, a niektóre koœcio³y zamkniêto.
Nigdy nie zada³em ciosu, ani nie wypowiedzia³em z³ego s³owa, ale z mojego
powodu rozpada³y siê rodziny, zamiera³ dzieciêcy œmiech, ¿ony wylewa³y gorzkie
³zy, zapominano o rodzeñstwie, a rodzice umierali zrozpaczeni.
Nie zasila³em z³a, ale przeze mnie marnowa³y siê talenty, dobroæ i uprzejmoœæ
zawodzi³y, a niejedna zapowiedŸ sukcesu i szczêœcia owocowa³a smutkiem
i pora¿k¹.
Nie s³ychaæ mnie, jest tylko cisza. Nie mam racji bytu. Nic nie mogê zaoferowaæ
poza smutkiem i ¿alem. Mo¿e nie od razu nazwiecie mnie po imieniu, ale na pewno
znacie mnie osobiœcie.
Jak siê nazywam? Zaniedbanie!”
(autor nieznany)

* * * * *
"Ja jestem chlebem ¿ywym, który zst¹pi³ z nieba. Jeœli kto spo¿ywa ten chleb,
bêdzie ¿y³ na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje cia³o za ¿ycie œwiata".
Koœció³ dziœ g³osi tajemnicê mi³oœci, któr¹ Jezus posun¹³ do najwy¿szego stopnia
daj¹c nam siebie samego, oddawszy ¿ycie za ludzi, daje siê im jako pokarm, nie tylko
raz, lecz nieustannie, ka¿dego dnia. Trzeba nam, wiêc Go uwielbiaæ, dziêkowaæ
i po¿ywaæ jak najczêœciej, bowiem staje siê dla nas pokarmem na ¿ycie wieczne.
Jezus jest zawsze blisko nas, kiedy cz³owiek niejednokrotnie czuje siê osamotniony
i nieszczêœliwy, kiedy pyta: Gdzie jest mój Bóg? On zawsze czeka utajony
w Najœwiêtszym Sakramencie, aby wys³uchaæ, pocieszyæ i umocniæ. Chciejmy dziœ
towarzyszyæ Eucharystycznemu Jezusowi w Jego wizycie po ulicach naszych miast
i wsi. Niech procesja, która jest uwielbieniem Boga, podziêkowaniem za otrzymane
dary, bêdzie zarazem publicznym wyznaniem naszej wiary i mi³oœci, wobec Boga
utajonego w ma³ym kawa³ku chleba.
O. Tomasz Bajda

* * * * *
HUMOR:
o rysowaniu Pana Boga
Przedszkolanka przechadza³a siê po sali obserwuj¹c rysuj¹ce dzieci. Od czasu do czasu
zagl¹da³a, jak idzie praca. Podesz³a do dziewczynki, która w skupieniu coœ rysowa³a.
Przedszkolanka spyta³a j¹:
- Co rysujesz?
Dziecko odpowiedzia³o:
- Rysujê Boga.
Zaskoczona nauczycielka po chwili odpowiedzia³a:
- Ale przecie¿ nikt nie wie, jak Bóg wygl¹da.
Nie przerywaj¹c rysowania dziewczynka odpowiedzia³a:
- Za chwilê bêd¹ wiedzieli.
Wêdkarz do wêdkarza:
– Dlaczego ³owisz ryby na ser, a nie na robaki?
– Bo jak ryba weŸmie, to mam na kolacjê rybê, a jak nie, to mam ser.
Blondynka w pizzerii:
– Poproszê pizzê wegetariañsk¹ z kawa³kami kie³basy.
– Pokroiæ na 8 czy 16 kawa³ków?
– Na osiem! Pani, przecie¿ szesnastu nie zjem!
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia
00

o godz. 17
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹
00
niedzielê po mszy œw. o godz. 7 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00
s
W ka¿dy wtorek od godz. 17 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona
przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
00
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18 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.
00
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj w Koœciele radujemy siê uroczystoœci¹ Trójcy Przenajœwiêtszej.
Ten dzieñ obchodzimy jako Dzieñ Dziêkczynienia. Chcemy przez to uczyæ siê
postawy wdziêcznoœci dla Opatrznoœci Bo¿ej za troskliw¹ opiekê nad nami.
2. W czwartek – Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a. Z koœcio³ów wyrusz¹ procesje
z Najœwiêtszym Sakramentem. Udekorujmy nasze domy, by pokazaæ
Jezusowi, jak bardzo cieszymy siê z tego Jego nawiedzenia. Msze Œwiête
o godzinie: 700, 900, 1100 i 1800
Nasza parafialna procesja Bo¿ego Cia³a wyruszy tradycyjn¹ tras¹ do czterech
o³tarzy po Mszy Œwiêtej o godzinie 1100. Na zakoñczenie procesji
b³ogos³awieñstwo na cztery strony œwiata i hymn „Ciebie Boga wys³awiamy”.
Proszê o udekorowanie okien w ca³ej parafii, zw³aszcza na trasie procesji,
na znak naszego szacunku dla Chrystusa Eucharystycznego, który chce byæ
obecny szczególnie w dniach oktawy blisko ka¿dego z nas.
Wasz proboszcz

* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 5 czerwca – œwiêty Bonifacy, biskup i mêczennik, niestrudzony aposto³
Germanii. Proœmy go, by umacnia³ wiarê naszych zachodnich s¹siadów.
• w pi¹tek, 8 czerwca – œwiêta Jadwiga Królowa, szczególnie wra¿liwa na los
ubogich, odnowicielka Akademii Krakowskiej.
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