
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+ 
1. Bóg zapłać sprzątającym nasz kościół. Na środę do przygotowania 

kościoła na Uroczystość Bożego Ciała, prosimy rodziny: 
Moniki i Mariusza Chwasta, Magdaleny i Witolda Gargałów, 
Katarzynę Cieszyńską. Na sobotę prosimy rodziny: 
Grażyny i Andrzeja Kowalskich, Ewy i Andrzeja Sobek, Annę Sobek. 

2. Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne. 
3. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 

– Boże Ciało – Msze św. będą o godz. 730 i 1000 z procesją 
do czterech ołtarzy. Nie trzeba nikomu mówić o wielkości tego 
wydarzenia i świętowania, przez udział w procesji. W tym roku 
pójdziemy ulicą Pańską. Ołtarze przygotują parafianie tam 
mieszkający. Dzieci zapraszam do sypania kwiatów. 

4. W piątek i sobotę procesje eucharystyczne, w niedzielę po sumie. 
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
o godz. 1730, procesja eucharystyczna i Msza św. 

5. Zapowiedzi przedślubne: związek małżeński zamierzają zawrzeć: 
Bogumił Pusz (nasz parafianin) i Małgorzata Pazyniak z Laszek, zap. I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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». 
 
Prawda o Trójcy Świętej jest fundamentem chrześcijaństwa. Wyznajemy 
ją codziennie, wykonując znak krzyża rozpoczynający i kończący modlitwy 
poranne i wieczorne, uczestnicząc w liturgii lub różnych sakramentach. 
Dogmatyczna formuła mówiąca o jednej Boskiej naturze w trzech osobach 
została wypracowana przez Kościół w IV wieku. To był owoc procesu 
dojrzewania świadomości religijnej młodego chrześcijaństwa w ogniu zaciętych 
sporów o sedno wiary – o Boga. Źródłem wiary w Trójcę Świętą nie są jednak 
spekulacje teologów. To Bóg sam dał się nam poznać jako Ojciec, Syn Boży 
i Duch Święty. Wielokrotnie w Biblii mowa jest o Bogu Ojcu, o Jego Synu, który 
z miłości do nas stał się człowiekiem, i o Duchu Świętym, który został posłany 
Kościołowi. W czasach Starego Testamentu Bóg objawił się najpierw jako 
Ojciec. Najbardziej znanym dowodem tego jest scena odwiedzin Abrahama 
przez trzech aniołów (por. Rdz 18,1–33), Patriarchę odwiedziło trzech aniołów, 
a on: „Trzech ujrzał, a jednemu oddał pokłon” (tres vidit et unum adoravit). 
W czasach Nowego Testamentu Pan Bóg objawił się nam w Osobie Syna 
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WYDANIE 

TYDZIEŃ 2 4(61)/2020  

 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 8.VI – 14.VI 2020 

poniedziałek O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wiktorii, 
rodzeństwa i rodziców – za przyczyną Matki Bożej 

wtorek + Piotr Wojnar, od Jadwigi i Artura Kożuszków 

środa O łaskę wiecznego zbawienia dla Daniela w 25r. śmierci 

czwartek + Piotr Wojnar, od koleżanek i kolegów z klasy 

piątek O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla Antoniego 

sobota + Antoni i za zmarłych z rodziny Cieszyńskich 

niedziela + Antoni, + Julia, + Tadeusz, + Zofia Kuźniar, 
+ Honorata Pelc 

 


