
 Tajemnica Trójcy Świętej nie jest tajemnicą w sensie sekretu, czyli wiedzy, którą mam zacho-
wać tylko dla siebie, lecz w sensie misterium, które przerasta moje intelektualne siły. To misterium nie 
ma mnie jednak przerazić, lecz zafascynować.
 Różnie próbujemy opisać, na czym polega Trójca Święta. Próbujemy zrozumieć, jak jest moż-
liwe, żeby 1+1+1 równało się 1. W teologii mówi się, że Trójca Święta to jeden Bóg w trzech Osobach, 
które mają jedną naturę. No to ile wlaściwie jest tych bóstw w Trójcy? Różnie próbowano to wyjaśnić: 
św. Patryk sięgnął po obraz trójlistnej koniczyny, kto inny pokazał trzy zapałki zetknięte razem i płonące 
jednym ogniem. Obrazy bliskie prawdy, ale jednak prawdy niewyczerpujące.
 „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyj-
dzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” – słyszymy w dzisiejszym fragmencie z Ewan-
gelii wg św. Jana. Myślę, że stanięcie wobec tajemnicy Trójcy Świętej wymaga od nas nie tyle zrozumienia 
istoty Boga (co jest zadaniem karkołomnym), ile zamilknięcia i zachwycenia się Bogiem, którego jeszcze 
całkowicie nie poznałem.
 Prawda dotycząca Trójcy Świętej jest z jednej strony czymś, co pobudza nasz intelekt – 
i dobrze. Odzywa się w nas wówczas wiara, która szuka zrozumienia (fides quaerens intellectum). Jednak 
misterium Trójcy, którego pojąć w całości się nie da, prowadzi nas dalej – do postawy przyjęcia wiarą 
treści, których do końca nie rozumiem (fides quae creditur). Ostatecznie jednak zetknięcie z tajemnicą 
Trójcy ma doprowadzić mnie do wiary jako postawy osobistego zawierzenia Bogu (fides qua creditur).
 Przebywam więc drogę od „rozumiem”, poprzez „wierzę w Boga” aż do „wierzę Bogu”. 
I wówczas może zaistnieć komunia między mną a Bogiem – taka komunia miłości jaka istnieje pomię-
dzy osobami Trójcy. Jest to tak bliski związek, że Osoby, choć wciąż odrębne, mają wspólny mianownik 
– Miłość.
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ZE SŁOWA BOŻEGO NA UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Prz 8,22-31; Ps 8,4-9; Rz 5,1-5; J 16,12-15  

 Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz 
jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. 
Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przy-
szłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, 
jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

26 maja
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA,

 Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwar-
tek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi 
osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby 
za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować. Chrystus Pan 
ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Do żadnego sakramentu Chrystus 
Pan tak starannie swoich uczniów nie przygotowywał, jak do Eucharystii. Na wiele miesięcy przed 
jej ustanowieniem obiecał, da swoim wiernym na pokarm własne ciało, które będą mogli spo-
żywać, jak się spożywa codzienny chleb. Wskazał przy tym, że Chleb ten będzie miał o wiele 
donioślejsze skutki dla człowieka niż manna, którą kiedyś Izraelici karmili się na pustyni: da im 
bowiem życie wieczne. Eucharystia jest tak ważnym pokarmem, że bez niej Jego uczniowie nie 
dostąpią zbawienia. W najdrobniejszych szczegółach przekazał nam tę mowę Pana Jezusa św. Jan 
Apostoł, który był obecny przy tej obietnicy (J 6,22-70). Chrystus, aby jeszcze bardziej utrwalić 
w pamięci słuchaczy tę obietnicę, poprzedził ją wielkim cudem rozmnożenia chleba. Kościół od 
samych początków dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem kultu Nowego Przymierza.
 Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-
1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 
1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta 
ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Cia-
ła - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po 
pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się 
pierwsza procesja eucharystyczna.
 Jednak w tym samym roku biskup Robert zmarł. Wyższe duchowieństwo miasta, za 
namową teologów, uznało krok zmarłego ordynariusza za przedwczesny, a wprowadzenie święta 
pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, omalże nie oskarżono św. Julianny o herezję. 
Karnie została przeniesiona z klasztoru w Mont Cornillon na prowincję (1247 r.). Po interwencji 
archidiakona katedry w Liege, Jakuba, kardynał Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy i zatwier-
dził święto. W roku 1251 po raz drugi archidiakon Jakub poprowadził ulicami Liege procesję 
eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. Ten syn szewca z Troyes 
(Szampania) został wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem 
(1261-1264). Panował jako Urban IV. On też w roku 1264 wprowadził w Rzymie uroczystość Bo-
żego Ciała.
 Bezpośrednim impulsem do ustanowienia święta miał być cud, jaki wydarzył się w 
Bolsena. Kiedy kapłan odprawiał Mszę świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił 
się tak nieszczęśliwie, że wylało się wiele kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan 
ujrzał, że postacie wina zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony o tym cudzie papież, który 
przebywał wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecne-



go znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze w Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. 
W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się ten korporał zamiast monstrancji. Korzystając z tego, 
że na dworze papieskim w Orvieto przebywał wówczas św. Tomasz z Akwinu, Urban IV polecił 
mu opracowanie tekstów liturgicznych Mszy świętej i Oficjum. Wielki doktor Kościoła uczynił to 
po mistrzowsku. Tekstów tych używa się do dziś. Najbardziej znany i często śpiewany jest hymn 
Pange lingua (Sław, języku...), a zwłaszcza jego dwie ostatnie zwrotki (Przed tak wielkim Sakra-
mentem). Podobnie ostatnie zwrotki hymnu Verbum supernum śpiewane są przy wystawianiu 
Najświętszego Sakramentu (O zbawcza Hostio). Natomiast fragment hymnu Sacris solemniis stał 
się samodzielną pieśnią (Panis angelicus) wykonywaną przez najsłynniejszych śpiewaków opero-
wych.
 Papież Klemens V odnowił święto (1314), które po śmierci Urbana zaczęło zanikać. 
Papież Jan XXII (+ 1334) zatwierdził je dla całego Kościoła. Od czasu papieża Urbana VI uro-
czystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku liturgicznym Kościoła (1389). Pierwsza 
wzmianka o procesji w to święto pochodzi z Kolonii z roku 1277. Od wieku XIV spotykamy się z 
nią w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii i w Mediolanie. Od wieku XV przyjął się w Niemczech 
zwyczaj procesji do czterech ołtarzy. Msze święte przy wystawionym Najświętszym Sakramencie 
wprowadzono w wieku XV (obecnie wystawia się Najświętszy Sakrament tylko poza Mszą św.).
 Do roku 1955 obowiązywała oktawa Bożego Ciała. Na prośbę Episkopatu Polski w Pol-
sce został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy, choć nie ma ona już charakteru liturgicznego.
 Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV 
wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj śpiewania Ewangelii przy 
czterech ołtarzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego. Od dawna przyjął się zwyczaj, kultywowany 
do dzisiaj, że lud przynosi do kościoła wianki ziół, które kapłan poświęca w dniu oktawy, po czym 
lud zabiera je do domu. Zawiesza się je na ścianie, by chroniły od choroby; poszczególne gałązki 
można też umieszczać na polach, by plony lepiej rosły i by Bóg zachował je od robactwa i nie-
urodzaju. W niektórych stronach drzewka i gałęzie, którymi był przystrojony kościół i ołtarze w 
czasie procesji Bożego Ciała, po oktawie zabierano na pola i tam je zatykano. Ich część palono, aby 
dym odstraszał chmury, niosące grad i pioruny.
 Obecnie pełna nazwa uroczystości Bożego Ciała mówi o Najświętszym Ciele i Krwi 
Chrystusa. Do czasu reformy soborowej istniało osobne święto ku czci Najdroższej Krwi Chry-
stusa. Do dziś istnieją kościoły pod tym wezwaniem. Jak Boże Ciało jest rozwinięciem treści Wiel-
kiego Czwartku, tak uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa była jakby przedłużeniem Wielkiego 
Piątku. Ustanowił ją w roku 1849 papież Pius IX i wyznaczył to święto na pierwszą niedzielę lipca. 
Cały miesiąc był poświęcony tej tajemnicy. Papież św. Pius X przeniósł święto na dzień 1 lipca. Pa-
pież Pius XI podniósł je do rangi świąt pierwszej klasy (1933) na pamiątkę dziewiętnastu wieków, 
jakie upłynęły od przelania za nas Najświętszej Krwi.
 Szczególnym nabożeństwem do Najdroższej Krwi Pana Jezusa wyróżniał się św. Kasper 
de Buffalo, założyciel osobnej rodziny zakonnej pod wzewaniem Najdroższej Krwi Pana Jezusa 
(+1837). Misjonarze Krwi Chrystusa mają swoje placówki także w Polsce. Od roku 1946 pracują 
w Polsce także siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, założone przez św. Marię de Mattias. Oba te 
zgromadzenia do dzisiaj w dniu 1 lipca obchodzą uroczystość Krwi Chrystusa. Gorącym nabo-
żeństwem do Najdroższej Krwi wyróżniał się także papież bł. Jan XXIII (+1963). On to zatwierdził 
litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa.
 Nabożeństwo ku czci Krwi Pańskiej ma uzasadnienie w Piśmie świętym, gdzie wychwa-
lana jest krew męczenników, a przede wszystkim krew Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy Pan Je-
zus przelał ją przy obrzezaniu. W Ogrodzie Oliwnym pocił się krwawym potem (Łk 22,44). Nader 
obficie płynęła ona przy biczowaniu i koronowaniu cierniem, a także przy ukrzyżowaniu. Kiedy 
żołnierz przebił Jego bok, „natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19,24).
 Serdeczne nabożeństwo do Krwi Pana Jezusa mieli święci średniowiecza. Połączone ono 
było z nabożeństwem do Ran Pana Jezusa, a zwłaszcza do Rany Jego boku. Wyróżniali się tym 



nabożeństwem: św. Bernard (+1153), św. Anzelm (+1109), bł. Gueryk d’Igny (+1160) i św. Bona-
wentura (+1270). Dominikanie w piątek po oktawie Bożego Ciała, chociaż nikt nie spodziewał się 
jeszcze, że na ten dzień zostanie kiedyś ustanowione święto Serca Pana Jezusa, odmawiali oficjum 
o Ranie boku.

Źródło: brewiarz.pl
TRÓJCA ŚWIĘTA

 Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych ele-
mentów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trój-
cy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. 
Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako 
odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa 
o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł 
zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej 
zwiastować, iż porodzi Syna Bożego - i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1,30-35).
 Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg 
Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 
3,22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: „Idźcie 
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 
28,19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: „Ja zaś będę 
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam” (J 14,16). „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy” (J 14,26). „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, które-
go Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 
15,26).
 Już Apostołowie podjęli tajemnicę Trójcy Świętej: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość 
Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” (2 Kor 13,13). „Tym zaś, 
który umacnia nas wespół z wami w Jezusie Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wy-
cisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22). „Piotr, Apostoł 
Jezusa Chrystusa do wybranych. (...) Według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali 
uświęceni” (1 P 1,1).
 Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania. Dlatego nie 
dziwne, że właśnie na tę prawdę od samego początku istnienia Kościoła skierowane były naj-
liczniejsze ataki heretyków, określane wspólnym mianem antytrinitaryzmu. Już pierwsze sobory 
powszechne Kościoła stanowczo potępiły te błędy i w swoich symbolach wiary dały jasny wykład 
nauki chrześcijańskiej. Podobnie także pierwsi pisarze Kościoła kładą tę tajemnicę jako funda-
ment wiary. Św. Klemens Rzymski, papież (+ ok. 97) pisze w liście do Koryntian: „Czy nie jednego 
Boga (Ojca) mamy i jednego Chrystusa i jednego Ducha łaski, wylanego na nas?”. Św. Ignacy 
Męczennik (+ ok. 117) pisze do Magnezjan: „Jak Chrystus jest uległy Ojcu według ciała, tak i 
Apostołowie Chrystusowi, Ojcu i Duchowi”. W wyznaniu wiary z wieku III spotykamy słowa: 
„Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, 
który narodził się z Maryi przez Ducha Świętego”. W tym samym czasie św. Dionizjusz z Aleksan-
drii (+265) pisze wprost o istnieniu w jednym Bogu Trójcy. Wyznanie wiary, które nam przekazał 
pierwszy powszechny sobór w Nicei w roku 325, nie tylko odróżnia odrębność osób w Bogu, ale 
z całą mocą podkreśla również ich jedność w naturze. Jeszcze szerzej tę prawdę rozwinęły sobo-
ry: Konstantynopolitański I (381), Efeski (431) i Chalcedoński (451). Na temat tajemnicy Trójcy 
Przenajświętszej napisali całe traktaty: św. Atanazy (+ 373), św. Grzegorz z Nazjanzu (+390), św. 
Cyryl Aleksandryjski (+ 444) i św. Augustyn (+ 430). Wykazywali oni, (a także wielu innych po 
nich) nie tylko istnienie tej prawdy, ale usiłowali określić także jej naturę, oczywiście w granicach 
dostępnych dla rozumu.
 Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia 
Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Oso-



by Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią 
się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę 
Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: 
Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od 
Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróż-
nia ojcostwo, drugą osobę - synostwo, a trzecią - pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić 
teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.
 Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii stosunkowo późno, bo do-
piero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył go na cały Kościół. Św. Rupert, opat z 
Ottobeuren (+ ok. 1180), zna to święto i tak tłumaczy, dlaczego zostało ono umieszczone w naj-
bliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: „Albowiem wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego 
prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były 
udzielane po całym świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym zamknięciem 
cyklu zbawienia”. W Polsce z tym dniem kończy się również czas Spowiedzi i Komunii świętej 
wielkanocnej.
 Dla pogłębienia wśród wiernych nabożeństwa do Najświętszej Trójcy Kościół w swo-
ich modlitwach liturgicznych dodaje: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. Kościół we 
wszystkich swoich modlitwach wzywa Boga w trzech Osobach: każdą modlitwę liturgiczną koń-
czy wezwaniem Trójcy Najświętszej. Modlitwę „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu” miał 
już wprowadzić Sobór Nicejski I w roku 325. Synod w Narbon (589) nakazał kapłanom każdy 
psalm kończyć tą piękną modlitwą, co trwa po nasze czasy i znajduje swe odbicie także w Liturgii 
Godzin. W wieku XII został założony zakon trynitarzy dla uczczenia tej tajemnicy (w roku 1198). 
Jego fundatorami byli: św. Jan z Matha i św. Feliks Valois. Zatwierdził ten zakon papież Innocenty 
III. Szczególnym czcicielem Trójcy był św. Patryk (+ ok. 461), apostoł Irlandii. Tajemnicę Trójcy 
Przenajświętszej miał on tłumaczyć obrazem trójlistnej koniczyny. Do dnia dzisiejszego w jego 
święto (17 III) Irlandczycy przypinają sobie do ubrania liść koniczyny.
 Z symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy się w sztuce chrześcijańskiej już w wieku 
IV. Na sarkofagu, który można oglądać w Muzeum Laterańskim, Trójca Najświętsza jest przedsta-
wiona w postaci trzech osób ludzkich. W bazylice św. Pawła w Rzymie z V wieku spotykamy inny 
symbol: Boga Ojca jako osobę ludzką, Syna Bożego w postaci baranka i Ducha Świętego w postaci 
gołąbka. Symbolem późniejszym jest trójkąt, który często otaczano słońcem na wyrażenie natury 
Boskiej. Bardzo dawnym symbolem Trójcy Przenajświętszej 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 wymownym są trzy koła w trójkącie, 
tak umieszczone, że wzajemnie się wypełniają. 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 postaci gołębicy.

Źródło: brewiarz.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
– UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, 22.05.2016 R.

1. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze Św. tego dnia 
o godz. 6:30, 8:00, 9:00 i po zakończeniu procesji oraz wieczorem o godz. 18:00 i 19:30.
Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy ulicami Żabianki wyruszy po Mszy Św. o godz. 9:00. 
Przypominamy, że udział w procesji nie zwalnia z udziału tego dnia we Mszy Św.
Wspólnoty Neokatechumenalne oraz KSM Semper Fidelis prosimy o przygotowanie ołtarzy 
na procesję.
 Dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe uczestniczą w procesji w swoich szatach. Za-
chęcamy dziewczynki do sypania kwiatków na procesji oraz w oktawie Bożego Ciała. Prosimy 



WTOREK   24 maja 2016 r.

7.00
1) ++ Mąż Jan Mechliński oraz rodzice i rodzeństwo z ob. stron
2) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF, dary Ducha Św. i zdrowie dla ks. Da-
riusza z okazji  30. rocznicy święceń

8.00 1) ++ Maria, rodzice, rodzice chrzestni i dziadkowie
2) Za żywych i zmarłych członków Apostolatu Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci

18.00 + Joasia Bogusz (z racji imienin)
19.00 + Maria Milewska (4. r. śm.)

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK  23 maja 2016 r.

7.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF, dary Ducha Św. i zdrowie dla ks. Mate-
usza z okazji rocznicy święceń

8.00 ++ Rodzice: Klara i Stefan, rodzeństwo: Antoni, Jan, Zofia i Jerzy

18.00 1) W Panu Bogu wiadomej intencji
2) + Teresa Dołbniak

19.00 1) ++ Janina Bawoli (11. r. śm.) oraz rodzicie z ob. stron
2) + Ludwik Bagiński (m-c po pogrzebie)

również chętnych chłopców do czynnego włączenia się w procesję.
 Próby dla dzieci w poniedziałek i środę o 16:30. Prosimy o przynoszenie kwiatów do 
zakrystii na Uroczystość Bożego Ciała. Można również w środę od rana przynosić posegregowa-
ne kolorystycznie kwiaty do dywanu z kwiatów, który będzie ułożony w kościele. Chętnych do 
pomocy przy układaniu dywanu zapraszamy w środę od godz. 19:30.Wyrazem naszej pobożności 
eucharystycznej niech będzie także udekorowanie okien naszych domów.
 W oktawie Bożego Ciała będzie odbywać się procesja eucharystyczna dookoła ko-
ścioła połączona z nabożeństwem – w dni powszednie po Mszy Św. o godz. 18:00, a w niedzielę 
o godz. 17:30.

2. W przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz. 11:00 dzieci z klas III będą obchodzić Rocznicę 
I Komunii Świętej. Spotkanie dla rodziców dzieci „rocznicowych” odbędzie się we wtorek o godz. 
19:30 w kaplicy, próba dla dzieci – w piątek o godz. 16:00, a spowiedź – w sobotę o godz. 9:00.

3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe – do czwartku o godz. 17:30, w oktawie Bożego Ciała 
(27 maja – 31 maja) po Mszy Św. o godz. 18:00 połączone z procesją, a w przyszłą niedzielę, 29 
maja, o godz. 17:30.

4. Nasza parafia organizuje pielgrzymkę autokarową do Torunia, Gniezna, Lichenia, Głogowca 
(miejsce narodzin św. Faustyny) i Częstochowy w dniach 2-4 czerwca. Więcej informacji i zapisy 
w zakrystii u ks. Proboszcza.

5. Zapraszamy dzieci na wakacyjny wyjazd na Podlasie w dniach 26 czerwca-3 lipca. W progra-
mie m.in.: Supraśl, Białystok, Sokółka, Biebrzański Park Narodowy, Puszcza Białowieska, Rezer-
wat Żubrów, Hajnówka, Święta Woda, Święta Góra Grabarka, Twierdza w Osowcu, Zamek w Ty-
kocinie oraz wiele innych atrakcji Podlasia. Więcej informacji i zapisy do końca maja u ks. Adama.

6. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy:
 śp. Halinę Drawnel (l. 92),
 śp. Mateusza Kozioła (l. 25),
 śp. Krystynę Zawadzką (l. 87).



ŚRODA   25 maja 2016 r.
7.00 O Boże błog., potrzebne łaski i zdrowie dla Wojciecha z rodziną

8.00 Dziękczynna w 96. rocznicę urodzin Jadwigi Mechlińskiej z prośbą o Boże błog. 
i opiekę MBF

18.00 ++ Genowefa (1. r. śm.) oraz zmarli z rodziny: Henryk, Sławomir i Roman
19.00 W Panu Bogu wiadomej intencji

CZWARTEK   26 maja 2016 r.
6.30 + Stefan Cok
8.00 ++ Agnieszka Bach (31. r. śm.) oraz Jan Bach (28. r. śm.)

9.00

1) ++ Bolesława (ona), Paulina oraz zmarli z rodzin ob. stron
2) + Genowefa Trzebiatowska
3) O błog. Boże i opiekę MBF dla biskupów i kapłanów oraz dla modlących się 
za kapłanów i w intencji pokoju na świecie
4) ++ Rodzice: Jan i Franciszka (ona) oraz Stanisław i Tadeusz

po pr. ++ Bernarda (ona) Bielecka i Maria Kluska
18.00 + Helena Maciejowska
19.30 ++ Bronisława Kowalczyk, siostra, mama i babcia w 80. r. urodzin

PIĄTEK   27 maja 2016 r. 

7.00
1) Dziękczynna w 3. rocznicę ślubu Adama i Lidii
2) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF, dary Ducha Św. i zdrowie dla ks. 
Daniela z okazji rocznicy święceń

8.00 ++ Stanisława i Zygmunt
18.00 ++ Bracia i bratowa z rodziny Stypułkowskich
19.00 O łaskę intronizacji NSPJ w Polsce i w sercu każdego Polaka

SOBOTA   28 maja 2016 r. 

7.00
1) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF, dary Ducha Św. i zdrowie dla ks. Zyg-
munta z okazji 36. rocznicy święceń
2) + Józef Rossa (m-c po pogrzebie)

8.00 W pewnej intencji
18.00 ++ Stanisław Borkowski (30. r. śm.) oraz zmarli z rodziny

19.00 W intencji Marcina, aby MBF oczyściła jego serce z zatwardziałości i pomogła wyjść z 
nałogów oraz za śp. Jadwigę Pleskacz (15. r. śm.)
NIEDZIELA    29 maja 2016 r.

6.30 ++ Rodzice: Aniela i Bolesław, bracia: Henryk i Sylwester oraz zmarli z rodziny 
Różyńskich i Iwanowskich

8.00 + Józef Butrym (4. r. śm.)
9.30 ++ Rodzice: Wanda i Franciszek
11.00 ROCZNICA I KOMUNII ŚW.
12.30 Za parafię
14.00 ++ Jan i zmarli z rodziny Olszewskich

18.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błog., opiekę MBF i zdrowie dla mamy Barbary Pawelec oraz 
o błog. Boże dla całej rodziny

19.30 ++ Bronisława (36. r. śm.), Feliks i rodzice z ob. stron



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl


