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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 31.05.2015 r.  

8.00 O zdrowie, łski i błogosławieństwo Boże dla Marianny Półbrat 

9.30 + Marian Karchut (greg. 22) 

11.00 I Komunia Święta 

12.30 I Komunia Święta 

19.00 + Jan Wójcikowski (34 rocz. śm.); + Adam, Weronika Golińscy 

Poniedziałek: 01.06.2015 r. -  Nabożeństwo do św. Ojca Pio 

18.00 + Marian Karchut (greg. 23) 

Wtorek: 02.06.2015 r.  

18.00 + Marian Karchut (greg. 24) 

Środa: 03.06.2015 r. - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00 + Marian Karchut (greg. 25) 

Czwartek: 04.06.2015 r.  - Boże Ciało 

8.00 Za parafian 

9.30 O zdrowie i opiekę Matki Bżej dla Leszka 

12.00 + Marian Karchut (greg. 26) 

Piątek: 05.06.2015 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00 + Marian Karchut (greg. 27) 

Sobota: 06.06.2015 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00 + Marian Karchut (greg. 28) 

Niedziela: 07.06.2015 r.  

8.00 + Wanda, Szymon, Wiesław, Helena, Kazimierz 

9.30 + Wanda; zm. z rodz. Szyller, Guban 

11.00 + Marian Karchut (greg. 29) 

12.30 + Zdzisława Kujawa (miesiąc po pogrzebie) 
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Numer: 22/2015  

 
Symbolika Trójcy Świętej w sztuce. 

 
 

 Z symboliką Trójcy po raz 
pierwszy spotykamy się w sztuce 
chrześcijańskiej już w wieku IV. 
Na sarkofagu, który można oglą-
dać w Muzeum Laterańskim, 
Trójca Najświętsza jest przedsta-
wiona w postaci trzech osób ludz-
kich. W bazylice św. Pawła w 
Rzymie z V wieku spotykamy 
inny symbol: Boga Ojca jako oso-
bę ludzką, Syna Bożego w postaci 
baranka i Ducha Świętego w po-
staci gołąbka. Symbolem później-
szym jest trójkąt, który często 
otaczano słońcem na wyrażenie 
natury Boskiej. Bardzo dawnym 
symbolem Trójcy Przenajświęt-
szej był trianguł, który diakon 
zapalał w Wielką Sobotę w obrzędzie poświęcenia światła. Są to 
umieszczone na jednym drążku trzy świece na trzech rozgałęzieniach. 
Również starożytnym symbolem jest litera Y, którą tworzą trzy równe 
ramiona. Symbolem bardziej skomplikowanym, ale bardziej wymow-
nym są trzy koła w trójkącie, tak umieszczone, że wzajemnie się wy-
pełniają. Od wieku XII bardzo rozpowszechnił się symbol: Boga Ojca 
w postaci starca, siedzącego na tronie, Syna Bożego, rozpiętego na 
krzyżu, który jest oparty o kolana Boga Ojca i Ducha Świętego w po-
staci gołębicy.  
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Liturgia słowa –  Uroczystość  Trójcy Przenajświętszej 

 

I czytanie (Pwt 4,32-34.39-40) Mojżesz tak powiedział do ludu:  

Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, od dnia, gdy Bóg 

stworzył na ziemi człowieka, [zapytaj] od jednego krańca niebios do 

drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano 

od czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty 

słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie 

jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda 

i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażają-

cymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na 

twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest  

Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż 

Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić; by dobrze ci 

się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, 

którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój.  

II czytanie (Rz 8,14-17) Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są 

synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się  

znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za sy-

nów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera 

swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.  

Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga,  

a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, 

by też wspólnie mieć udział w chwale. 

Ewangelia (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 skoń-

czenia świata.  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 31.05.2015 r. 
1. Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej odbywa się uroczystość I Komunii Świętej. Msze św. 

pierwszokomunijne będą o godz. 1100 i 1230. Ponadto sprawowane będą Msze św. o godz.: 800, 930 i 

1900 na które zapraszamy parafian. Dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami w ramach „białego 

tygodnia” zapraszamy w tygodniu na Msze św. o godz. 1800 wraz z nabożeństwem. 

2. Nabożeństwa w naszym kościele: Nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek przed Mszą 

św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed Mszą św. wieczorną; 

adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek od godz. 

1700 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w sobotę po Mszy św. wieczor-

nej; Ostatnie nabożeństwo majowe w tym roku, dzisiaj o godz. 1830; Od poniedziałku zapraszamy na 

nabożeństwa czerwcowe, które sprawowane będą codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę 

o godz. 1830. W piątek Litania do Najświętszego Serc Pana Jezusa odmawiana będzie przy krzyżu na 

placu kościelnym. W sobotę ze względu na to, że po Mszy św. jest wystawienie Najświętszego Sa-

kramentu i odmawiamy Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny nie ma nabożeństwa 

czerwcowego. 

3. 4 czerwca obchodzić będziemy w Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

Msze święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 800, 930 i 1200. Msza święta o godz. 1200 

połączona będzie z procesją eucharystyczną. Ze względu na to, że nie będzie Mszy św. wieczornej 

nabożeństwo czerwcowe sprawowane będzie o godz. 1130. Procesja Eucharystyczna przejdzie ulica-

mi: Miodową, Kwiatów Polskich, Wiśniowa, Mokra, Niebiańska, Chmurna. Proszę członków po-

szczególnych grup parafialnych oraz parafian zamieszkujące wymienione ulice oraz wszystkich do-

brej woli o podjęcie inicjatywy zbudowania ołtarzy w miejscach: I – skrzyżowanie ulic Wiśniowa i 

Urocza - Żywy Różaniec, Caritas; II – ulica Mokra na wysokości ul. Junackiej - Koło Przyjaciół 

Radia Maryja; III - skrzyżowanie ulic Mokra i Kluka – rodziny ministrantów i rodziny młodzieży 

przygotowującej się do bierzmowania; IV - ulica Obłoków na wysokości garażów – Matki w Modli-

twie i rodziny dzieci pierwszokomunijnych. Podczas procesji eucharystycznej zapraszamy dzieci do 

sypania kwiatków. 

4. W tradycji polskiej do czwartku 4 czerwca obchodzić będziemy oktawę Bożego Ciała, podczas 

której odbywać się będzie procesja Eucharystyczna wokół naszego kościoła, która połączona jest ze 

Mszą św. wieczorną o godz. 1800. Zapraszamy do udziału w liturgii oktawy, który jest wyrazem wia-

ry i autentycznego przylgnięcia do Jezusa. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź św. w piątek od 

godz. 1700 do 1745. Odwiedzin chorych z posługa sakramentalną w domach nie będzie. Będą one w 

następny piątek 12 czerwca od godz. 900. Zapraszamy na Msze św. w pierwszy czwartek tak jak w 

Boże Ciało, a w piątek i sobotę o godz. 1800. 

6. Za tydzień, w niedzielę 07 czerwca Msze św. sprawowane będą o godz. 800, 930, 1100 i 1230. Nie 

będzie Mszy św. wieczornej o 1900. Nabożeństwo czerwcowe będzie bezpośrednio po Mszy św. o 

godz. 1230. Zmiany związane są z potrzebą przygotowania i zabezpieczenia kościoła do rozpoczyna-

jącej się w poniedziałek przebudowy prezbiterium. 

7. Osoby wyjeżdżające na parafialną pielgrzymkę do Matki Bożej w Fatimie i miejsc świętych w 

Portugalii proszę o wpłacenie II raty w kwocie 300 euro.  

8. Ktoś, kto prosi o odprawienie Eucharystii w godziwej intencji, włącza dzięki Bożej łasce konkret-

ne osoby czy wydarzenia w dzieło zbawcze Chrystusa. Intencja mszalna – jest zatem niepowtarzalną 

dla nas wierzących – łaską, podarowaną nam przez Boga. Korzystajmy z tej łaski działającej w prze-

strzeni Kościoła, przez nas tworzonego i zbudowanego na fundamencie Chrystusa, który „czyni 

wszystko nowym”. Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii po Mszy świętej lub w biurze 

parafialnym w środę, od godz. 1900 do 2000. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

Proboszcz 


