Numer: 24/2017

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 11.06.2017 r.
8.00 + Czesława, Zdzisław Apanowicz (1 rocz. śm.)
9.30 + Anna, Stefania, Antoni, Leonard; zm. z rodz. Tabołów,
Szymczyków
11.00 + Piotr Szlempo; + Emilian, Adolfina, Jan
12.30 Zm. z rodz. Kardas, Leciej
19.00 + Helena Kwiecień (22 greg)
Poniedziałek: 12.06.2017 r.
18.00 + Helena Kwiecień (23 greg)
Wtorek: 13.06.2017 r.
18.00 + Helena Kwiecień (24 greg)
Środa: 14.06.2017 r.
18.00 + Helena Kwiecień (25 greg)
Czwartek: 15.06.2017 r. - Boże Ciało
8.00 O Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej dla syna Krzysztofa
9.30 + Agnieszka, Jan Jędrzejczak; zm. z rodziny
11.30 + Helena Kwiecień (26 greg)
Piątek: 16.06.2017 r.
18.00 + Helena Kwiecień (27 greg)
Sobota: 17.06.2017 r.
18.00 + Helena Kwiecień (28 greg)
Niedziela: 18.06.2017 r. 8.00 W intencji Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przez nich
prowadzonych
9.30 + Włdysław Sadecki (12 rocz. śm.)
11.00 + Helena Kwiecień (29 greg)
12.30 + Józef, Mirosław, Piotr; zm. z rodz. Mazurów
19.00 + Rafał Przybylski; Irena Olewińska; Stefan, Wiktoria Wodowik; Wiesława, Aleksander
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Procesja Corpus Domini
Święto wprowadził w całym Kościele w 1264 r. papież
Urban IV bullą „Transiturus”. Obchody Bożego Ciała
miały być uroczystym przypomnieniem ustanowienia
Eucharystii oraz odpowiedzią wiary i kultu na błędy
heretyckie dotyczące tajemnicy obecności Chrystusa
w Eucharystii. Znany był także motyw aktu wynagradzającego za nadużycia popełnione przy odprawianiu
Mszy św. We wspomnianej bulli papież nie mówi
o procesji teoforycznej związanej z tym świętem. Do
powstania uroczystej procesji eucharystycznej przygotowywały drogę procesje błagalne, które cieszyły się
dużym uznaniem w regionach rolniczych i miały uprosić błogosławieństwo urodzaju, zachowanie upraw od
zarazy lub klęski gradu. W wiekach średnich były
główną formą pobożności. Początkowo noszono krzyż,
wodę pobłogosławioną, figury i relikwie świętych.
Noszenie Najświętszego Sakramentu w procesji (w kielichu, w cyborium, a później
w monstrancji) wprowadzono w Kolonii w latach 1274-79, co przyczyniło się znaczenie
do wzrostu procesji. Procesje z relikwiami i ich ukazywanie również miały wpływ na
powstanie procesji Bożego Ciała. Podczas pierwszej procesji Bożego Ciała w Kolonii
oprócz Hostii niesiono relikwiarz z głową św. Gereona i koronę św. Heleny. Procesja
Bożego Ciała kształtowała się także pod wpływem pobożności związanej z procesjonalnym zanoszeniem Komunii św. chorym i Wiatyku. Interesujący jest fakt, że swego rodzaju procesja towarzyszyła ceremoniom podróży papieskich. Papież wraz ze swoim orszakiem podążał za Najświętszym Sakramentem umieszczonym na specjalnym tronie i umocowanym na białym koniu. Opis procesji Corpus Domini zawiera „Caeremoniale canonicorum” (1658). Procesja miała charakter uwielbienia Chrystusa. W Polsce procesja Bożego Ciała przyjęła się w XV wieku, chociaż w Płocku, we Wrocławiu i Krakowie była
znana już w XIV wieku. Z biegiem czasu, gdy święto Corpus Domini obchodzono z oktawą, również przez całą oktawę odbywały się procesje, czasem dwukrotnie w ciągu dnia.
W XV wieku we Wrocławiu organizowano tylko jedną procesję, w której brały udział
parafie, zawsze z własną monstrancją. Procesja po Soborze Trydenckim (1545-63) miała
charakter bardziej tryumfalny, stała się znakiem zwycięstwa nad herezjami. Procesja
w Polsce przyjmowała też inny charakter, w zależności od sytuacji politycznej. Rozbiory
Polski i upadek niektórych zakonów wpłynęły na ich zmniejszenie liczebne i mniej okazałą formę. Po odzyskaniu niepodległości oraz w okresie komunistycznym procesje Bożego Ciała były wyrazem wiary Polaków i znakiem przywiązania do Kościoła.
1

Liturgia słowa – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
I czytanie (Wj 34,4b-6,8-9) Mojżesz wstawszy rano wstąpił
na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło
Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego
oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy,
cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, I natychmiast skłonił
się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan
w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale
przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem.
II czytanie (2 Kor 13,11-13) Bracia, radujcie się, dążcie do
doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami! Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą
z wami wszystkimi!
Ewangelia (J 3,16-18) 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.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 11.06.2017 r.
1. 15 czerwca obchodzić będziemy w Kościele Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa. Msze święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8 00, 930 i 1130.
Msza święta o godz. 1130 połączona będzie z procesją eucharystyczną. Ze względu na to,
że nie będzie Mszy św. wieczornej nabożeństwo czerwcowe odśpiewane będzie podczas
procesji. Procesja Eucharystyczna przejdzie ulicami: Miodową, Kwiatów Polskich, Wiśniowa, Mokra, Niebiańska, Chmurna. Proszę członków poszczególnych grup parafialnych oraz parafian zamieszkujące wymienione ulice oraz wszystkich dobrej 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, Rady parafialne; III - skrzyżowanie ulic Mokra i Kluka – Matki
w Modlitwie; IV - ulica Obłoków na wysokości garażów –i rodziny dzieci pierwszokomunijnych, ministrantów oraz młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i młodzieży która w tym roku przyjęła sakrament dojrzałości. Podczas procesji eucharystycznej zapraszamy dzieci do sypania kwiatków.
2. W tradycji polskiej do czwartku 15 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. 18 00. Zapraszamy do udziału w liturgii oktawy.
3. 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. 17 00 do 1800; Różaniec Siedmiu Boleści NMP
w sobotę po Mszy św. wieczornej; Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które sprawowane są codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 18 30. W piątek
Litania do Najświętszego Serc Pana Jezusa odmawiana jest przy krzyżu na placu kościelnym. W sobotę ze względu na to, że po Mszy św. jest wystawienie Najświętszego
Sakramentu i nabożeństwo maryjne nie ma nabożeństwa czerwcowego.
4.Spotkania formacyjne: Zelatorzy Żywego Różańca w poniedziałek 12 czerwca, po
Mszy św. w domu parafialnym; Parafialna Rada Duszpasterska we wtorek 13 czerwca
o godz. 1900 w domu parafialnym; Zbiórka ministrancka w środę 14 czerwca o godz. 19 00
w kościele.
5. W środę, 14 czerwca (przed Bożym Ciałem) biuro parafialne będzie nieczynne.
6. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności, jaką jest modlitwa
Eucharystyczna w konkretnej intencji. Prośmy Boga o wszelkie łaski dla nas i naszych
rodzin, a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
7. Osoby wyjeżdżające na parafialna pielgrzymkę śladami św. Pawła na Maltę proszę
w miarę możliwości o regulowanie drugiej transzy wpłaty wysokości 1000 zł.
8. Dzisiejszej niedzieli taca zbierana podczas Mszy św. przeznaczona jest na inwestycje
parafialne. Za wsparcie finansowe dziękuję.
9. Polecamy do czytania prasę katolicką. Do dyspozycji mamy periodyki: „Niedziela”,
„Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Miłujcie się” i biuletyn parafialny
„Okno”.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Proboszcz
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