
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1. Bóg zapłać rodzicom dzieci przeżywających rocznicę I Komunii św. za sprzątanie 

kościoła. Na kolejny tydzień troskę o kościół powierzamy rodzinom: Haliny 
i Stanisława Kot, Jadwigi i Kazimierza Hofman, Stanisławy i Henryka Słupek, Anety 
i Wacława Kunik, Dagmary i Dominika Kuter, Zofii i Janusza Zając. 

2. Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Krystyna i Jan 
Kuźniar 240 zł („20-tki”) i 100 zł na ogrzewanie. 

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 przypada na mieszkańców nad Sanem. Ołtarze przygotują parafianie tam 
mieszkający wg wcześniejszych ustaleń. Zapraszam dzieci do sypania kwiatów. 

4. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. 
Msze św. w tygodniu: wtorek rano o godz. 700, pozostałe dni o godz. 1800.  

5. W piątek i sobotę procesje eucharystyczne, w niedzielę przed sumą. W środę 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. Od wtorku czcimy 
Najświętsze Serce Pana Jezusa. 

6. W sobotę o godz. 1730 wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, procesja 
eucharystyczna, zmiana tajemnic różańcowych i Msza św. Zapraszam na tę liturgię 
młodzież przygotowującą się do bierzmowania. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA (Mt 28, 16–20) 
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. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Najgenialniejszej w swej prostocie odpowiedzi na pytanie o naturę 
Przenajświętszej Trójcy, udzielił święty Patryk, tłumacząc ją Irlandczykom na 
przykładzie koniczyny – trzy liście ale przecież jeden; jedna roślina, ale przecież 
w trzech „członkach”. Oczywiście to tylko prosta wizualizacja dla prostych 
ludzi – duchowych dzieci, ale przecież „do takich należy Królestwo Niebieskie”, 
o czym zapewnia sam Pan nasz Jezus Chrystus w słowach: „Wysławiam Cię, 
Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 
i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.” Pomyślmy tylko, ilu kierowców 
prowadzi swoje pojazdy, nie mając zielonego pojęcia o działaniu mechanizmów 
wprawiających je w ruch; ilu pilotom arcyskomplikowanych aparatów 
latających, zdolnych przemierzać bezkres nieba, a nawet kosmosu, głębsze 
arkana działania ich mechanizmów są w ogromnej mierze obce, a jednak 
potrafią oni sprawnie i skutecznie nimi kierować – z głęboką wiarą 
w technologię. Ale to również zupełnie inna historia, choć niewątpliwie 
ciekawa… Dzisiaj powiedzmy, że Trójca Święta jest Tajemnicą. Katechizm 
Kościoła Katolickiego uczy, że „tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary 
i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem  
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30.05.2021 
Niedziela Trójcy Świętej 
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INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 31.V – 6.VI 2021 

poniedziałek + Stanisława, + Franciszek Kuźniar 

wtorek + Zofia Cieszyńska 

środa + Zofia Cieszyńska, od Grażyny i Adama Szpunar 

czwartek + Zofia Cieszyńska, od rodziny Odojów 

piątek + Zofia Cieszyńska, od Grażyny i Adama Szpunar 

sobota + Zofia Cieszyńska 

niedziela + Wiktoria, + Stanisław, + Aniela, + Stanisław 

 

 

Pieśń Trójcy Najświętszej 

„Trójcy Najświętszej naszą cześć śpiewamy sercem 
całym. Miłości hołd Jej chcemy nieść i głosić słowa 
Chwały. Ojciec nas stworzył, zbawił Syn, a Duch 
umacnia w wierze. Dać Bogu każdą myśl i czyn 
pragniemy wdzięczni szczerze.” 


