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EWANGELIA:  J  3,  16-18

W dzisiejszą niedzielę Liturgia zaprasza nas do rozważania centralnej
prawdy chrześcijaństwa – Trójcy Przenajświętszej. Wiara w Boga
w Trójcy Świętej Jedynego jest podstawą nauki o posłannictwie
i odkupieniu Chrystusa. Dogmat Trójcy to przede wszystkim dogmat 
o Bogu żywym, którego życie polega na wzajemnym posiadaniu, 
na wzajemnym oddaniu i doskonałej wymianie. „Jezus objawił nam 
sekrety życia Bożego ujawniając, że Jedyny Bóg jest w Trzech Osobach,
równych sobie i odrębnych: Ojciec, Stworzyciel nieba i ziemi; Syn,
który wciela się dla zbawienia człowieka; Duch Święty, który pochodzi
od Ojca i Syna” (św. Jan Paweł II). Misją Ducha Świętego jest budowanie,
zachowanie i doskonalenie jedności Kościoła i prowadzenie go 
poprzez historię. „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał 
swojego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, lecz miał życie wieczne”. „Więc jeden Ojciec, nie trzech Ojców;
jeden Syn, nie trzech Synów; jeden Duch Święty, nie trzech Duchów 
Świętych” (św. Atanazy). Czcić powinniśmy i jedność w Trójcy i Trójcę
w jedności. Bóg umiłował nas miłością trudną do zrozumienia. Tego, 
co pojąć nie możemy, musimy powierzyć naszej wierze, ciągle ją 
pogłębiając. Adam Żak

„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”

N IEDZIEL A TRÓJC Y ŚW IĘT E J

ŻYCZEN IA Z ogromną atencją i serdecznym uśmiechem 
kłaniamy się w najbliższy wtorek, z okazji imienin, 

Księdzu Antoniemu Czulakowi SAC.
Drogi Księże Antoni! 

Wdzięczni za dobro jakie uczyniłeś i czynisz 
w naszym kościele, ŻYCZYMY, 

abyś wspomagany Duchem Bożym, 
w dobrym zdrowiu był pośród nas jeszcze długie lata.

Niech Twoje przewodnictwo w uwielbianiu Pani Fatimskiej
umacnia całą naszą Parafię w drodze do nieba. 

Żyj nam 100 lat, nasz drogi Księże Antoni!

Niech Twoje przewodnictwo w uwielbianiu Pani FatimskiejNiech Twoje przewodnictwo w uwielbianiu Pani Fatimskiej
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AKT POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W POLSCE
PANI FATIMSKIEJ (ZAKOPANE – KRZEPTÓWKI, 
6 CZERWCA 2017 ROKU)

O Święta i Niepokalana Dziewico!
Jakimi pochwałami zdołamy wysławić 
Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie
Tego, którego niebiosa ogarnąć
nie mogą. Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona. 
Oto mija już sto lat od Twojego obja-
wienia się trojgu dzieciom w Fatimie,
gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę 
za grzeszników oraz o nawrócenie. 
Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy
biskupi, duchowieństwo, osoby życia
konsekrowanego, wierni świeccy i 
zwracamy się do Twego Niepokalanego
Serca, postanawiając rzetelnie 
odpowiedzieć na Twoją prośbę. 
Pragniemy, z Bożą pomocą – na róż-
nych płaszczyznach naszego życia
i pracy – stanowić jeden, nawracający
się nieustannie Lud Boży, w którym 
nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku.
Pragniemy żyć w łasce uświęcającej,
aby nasz Kościół stał się prawdzi-
wym Domem Bożym i Bramą Nieba.

Niepokalane Serce Maryi, 
przyrzekamy! 

Matko Świętej Rodziny z Nazaretu,
bądź opiekunką polskich rodzin. 
Chcemy uczynić wszystko, co nie-
zbędne, by bronić godności kobiety
i wspomagać małżonków w wiernym
wytrwaniu w świętym związku sakra-
mentalnym. Zobowiązujemy się
bronić związku małżeńskiego usta-
nowionego przez Boga i nie dawać 
posłuchu podszeptom złego ducha, 
zachęcającego nas do nadużywania 
wolności i do realizowania źle rozu-
mianej tolerancji. Chcemy, aby 
wszyscy małżonkowie objawiali 
swoim życiem Bożą miłość, a dzieci
i młodzież nie utraciły wiary i nie 
zostały dotknięte zepsuciem moralnym.

Niepokalane Serce Maryi, 
przyrzekamy! 

Maryjo, Przybytku Ducha Świętego,
Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa, 
a teraz uczysz nas, jak troszczyć się
o dzieci nienarodzone. Chcemy dar
życia uważać za największą łaskę od 
Boga i za najcenniejszy skarb. Posta-
nawiamy stać na straży poczętego
życia, aby każdy człowiek mógł
wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie
we własnej rodzinie. 

Niepokalane Serce Maryi, 
przyrzekamy! 

Rodzicielko Założyciela Kościoła, my
polscy biskupi – w naszej pasterskiej
posłudze – będziemy dążyli do tego,
by wzrastało i umacniało się Mistyczne
Ciało Chrystusa, by duchowieństwo 
dochowywało wierności Bogu, Krzy-
żowi świętemu i Ewangelii, a osoby 
życia konsekrowanego realizowały 
swój zakonny charyzmat i były dla 
świata czytelnym znakiem obecności
Twojego Syna. 

Niepokalane Serce Maryi, 
przyrzekamy! 

Nasza Matko i Królowo, pragniemy
– przez autentycznie chrześcijański
styl życia – przyczyniać się do powrotu
tych, którzy odeszli z Owczarni 
Chrystusa, aby odnaleźli na nowo 
Twojego Syna i zrozumieli, że tylko 
On jest „Drogą i Prawdą i Życiem”. 

Niepokalane Serce Maryi, 
przyrzekamy! 

Przyrzekamy uczynić wszystko, aby
w naszym życiu osobistym, rodzinnym,
narodowym i społecznym realizowała
się nie nasza własna wola, ale wola 
Twojego Syna. 
Poświęcając się Twemu Niepokala-
nemu Sercu, pragniemy jak najściślej
zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza 
Dziewico, oddając się Chrystusowi
– jedynemu Zbawicielowi, który żyje
i króluje na wieki wieków.

Amen.

KALENDARZ
LITURGICZNY

11 czerwca 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Feliksa, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 34, 4b-6. 8-9
PSALM Dn 3, 52. 53-54. 55-56
2. czytanie: 2 Kor 13, 11-1327
EWANGELIA: J 3, 16-18

12 czerwca 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Jana, Janiny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 1, 1-7
PSALM 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
EWANGELIA: Mt 5, 1-12

13 czerwca 2017r. – WTOREK
Imieniny: Lucjana, Antoniego
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 1, 18-22
PSALM 119, 129-130. 131-132. 133 i 135
EWANGELIA: Mt 5, 13-16

14 czerwca 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Justyny, Elizy
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 3, 4-11
PSALM 99, 5-6. 7-8. 9
EWANGELIA: Mt 5, 17-19

15 czerwca 2017r. – CZWARTEK
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO)
Imieniny: Jolanty, Wioli
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 8, 2-3. 14b-16a
PSALM 147B, 12-13. 14-15. 19-20
2. czytanie: 1 Kor 10, 16-17
EWANGELIA: J 6, 51-58

16 czerwca 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Aliny, Anety, Justyny
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 4, 7-15
PSALM 116B, 10-11. 15-16. 17-18
EWANGELIA: Mt 5, 27-32

17 czerwca 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Laury, Alberta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Kor 5, 14-21
PSALM 103, 1b-2. 3-4. 8-9. 11-12
EWANGELIA: Mt 5, 33-37

ŚW. JAN PAWEŁ II 
MÓWI O NIEDZIELI

„Chrześcijanie używając 
określenia „dzień Pański”, 

nadawali mu pełnię znaczenia, 
jakie wypływa 

z orędzia paschalnego: 
„Jezus Chrystus jest Panem””.

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Bóg, stwarzając świat i człowieka, dał pierwsze i powszechne 
świadectwo swojej wszechmocnej miłości i swojej mądrości”.
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1.  Bóg tak umiłował świat, że dał Kogo?

Odpowiedź: ...........................................................................

2. Co otrzymuje ten, 
kto wierzy w Syna Bożego?

Odpowiedź: .............................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Szkoła i klasa: ..........................................................................

Pytania dotyczą tekstu dzisiejszej Ewangelii. 
Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS DLA DZIECI
Nowa Szkoła Podstawowa nr 11, 

mieszcząca się przy ul. Gagarina 19 
(dotychczasowe Gimnazjum nr 2) 
oferuje od 1 września 2017 roku 

nauczanie w trybie jednozmianowym 
i rozpoczyna współpracę ze szkołą językową

English College. Będzie jedyną szkołą 
podstawową w mieście, która oferuje 

BEZPŁATNĄ NAUKĘ 
JĘZYKA WŁOSKIEGO I ROSYJSKIEGO.

W nowej szkole są tworzone klasy 4 i 7, 
do których 

rekrutacja trwa tylko do 19 czerwca. 
Deklaracje można składać w sekretariacie 

szkoły codziennie w godz. 730 – 1530.

NOWA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 11 

Dyrekcja i Nauczyciele

JUŻ DZIŚ FESTYN RODZINNY
Caritas Pallotyńska zaprasza już dziś 

na Festyn przy naszej świątyni.
Zaczynamy od godz. 1300. 

Zakończymy ok. godz. 1900.

Dochód z Festynu jest przeznaczony 
na wakacyjny wypoczynek podopiecznych Świetlicy Caritas Pallotyńskiej.

Każda cegiełka nabyta w „Cegiełkolandii” to gwarantowana 
nagroda dla każdego oraz szansa na nagrody główne.

szaleństwa dla najmłodszych 
(liczne konkursy, zamki dmuchane)

rozkosze dla podniebienia 
(zupa i kaszanka z kotła, 

przysmaki z grilla, 
domowe ciasta, lody)różnorodna muzyka 

(orkiestra dęta, 
ok. godz. 1600 koncert 
Łukasza „Wiecznego” Wieczorka)

edukacja
(szkolenie ratownictwa 
medycznego, wóz strażacki) 

pomoc 
(punkt poboru krwi 

(należy mieć dowód osobisty))
LICYTACJE:
piłki nożnej z podpisami Pana Zbigniewa Bońka i Pana Adama Nawałki
koszulek z podpisami polskich lekkoatletów i siatkarzy 
koszulek z podpisem Justyny Kowalczyk i Adama Małysza

pokazy sportowe
(sztuki walki „Fight Club Dragon”, 

pokazy żonglerki piłkarskiej)

W programie:

pokaz tańca flamenco
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj o godz. 1030 Msza święta w intencji 
ks. Antoniego Czulaka SAC z okazji jego imienin. 
Pamiętajmy o ks. Antonim w naszych osobistych 
modlitwach.

2. Caritas Pallotyńska zaprasza dziś na Festyn Rodzinny
przy naszej świątyni. Rozpoczęcie o godz. 1300. 
Zakończenie ok. godz. 1900. Podczas Festynu 
będzie można oddać krew (należy mieć przy sobie 
dowód osobisty).  

3. Dzisiaj o godz. 1600 zostanie odprawiona Msza św. 
i Nabożeństwo czerwcowe przy krzyżu na Godowie.

4. Nabożeństwa czerwcowe w niedziele o godz. 1720; 
w dni powszednie – o godz. 1730. W Oktawie Bożego
Ciała – podczas Procesji. 

5. Jutro wspominamy w Liturgii błogosławionych 
pallotynów: ks. Józefa Jankowskiego SAC 
i ks. Józefa Stanka SAC.

6. Do wtorku w naszym kościele gości Ołtarz Adoracji
„Światło Pojednania i Pokoju”. Ołtarz ten jest 
przeznaczony do Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho
w Rwandzie i odbywa peregrynację zapoczątkowaną 
przez papieża Franciszka podczas Światowych Dni 
Młodzieży. Intencją peregrynacji jest sprawa pokoju
na świecie. Jutro Msza święta o godz. 800 będzie 
sprawowana w dużym kościele (Msze święte
o godz. 630 i 700 są w małym kościele – za błędną 
informację w zeszłym tygodniu przepraszamy). 
Adoracja jutro zakończy się o godz. 2100 Apelem 
Jasnogórskim.

7. We wtorek, 13 czerwca, Nabożeństwo do Matki 
Bożej Fatimskiej dla chorych i starszych. O godz. 830

różaniec i okazja do spowiedzi, o godz. 900 
Msza święta i Adoracja.

8. Siostry zmartwychwstanki zapraszają wszystkie 
dziewczynki na próbę sypania kwiatów i do niesienia
poduszek podczas Procesji Eucharystycznej w Boże
Ciało. Próba odbędzie się we wtorek o godz. 1600.
Zbiórka przed kościołem. 

9. W czwartek, 15 czerwca, przypada Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. 
Msze święte tego dnia będą sprawowane 
o godz. 630, 800, 930, po Procesji i 1800. Po Mszy świętej

o godz. 930 wyruszy Procesja Eucharystyczna 
do czterech ołtarzy. W tym roku, ze względu na 
przebudowę ulic i remont kładki przy ul. Sando-
mierskiej, trasa procesji będzie zmieniona. 
Po wyjściu z kościoła pójdziemy ulicą Południową, 
następnie Wiejską i Młodzianowską. Pierwszy 
ołtarz (koło przystanku na ul. Południowej) 
przygotowuje młodzież oazowa. Drugi (przy ul. Ptasiej)
– Wspólnota Domowego Kościoła. Trzeci (przy 
�gurze Matki Bożej) – siostry zmartwychwstanki 
i Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Czwarty 
(przy kaplicy Świętej Rodziny) – dzieci I-komunijne.
Po Procesji zostanie odprawiona Msza święta 
w kościele. Zwracamy się z prośbą o uporządko-
wanie ulic i udekorowanie domów i mieszkań. 
Zapraszamy dzieci, by w strojach komunijnych 
uczestniczyły w Procesji Bożego Ciała i podczas 
Oktawy. Przez całą Oktawę Bożego Ciała po Mszy 
świętej wieczornej będzie Procesja Eucharystyczna
wokół kościoła połączona z Nabożeństwem czerw-
cowym. W dniach Oktawy nie będzie Nabożeństwa
o godz. 1730. W Uroczystość Bożego Ciała Nabo-
żeństwo czerwcowe o godz. 1720.

10. W piątek, 16 czerwca, Nabożeństwo do Matki Bożej
Fatimskiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
O godz. 1730 odczytanie intencji i różaniec. 
O godz. 1800 Msza święta, a po niej Procesja 
Eucharystyczna wokół kościoła.

11. W piątek, 23 czerwca, Caritas Pallotyńska 
organizuje jednodniową pielgrzymkę autokarową 
do Sandomierza. W programie: rejs statkiem po Wiśle,
Msza święta  w nowym kościele księży pallotynów 
oraz zwiedzanie Starego Miasta. Zapisy w Biurze 
Caritas i kancelarii para�alnej.

12. Od 1 września 2017 roku rozpoczyna działalność 
nowa Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Gagarina 19
(dotychczasowe Gimnazjum nr 2). Szkoła oferuje 
nauczanie w trybie jednozmianowym i rozpoczyna
współpracę ze szkołą językową English College. 
Będzie jedyną szkołą podstawową w mieście, 
która oferuje bezpłatną naukę języka włoskiego 
i rosyjskiego. W nowej szkole są tworzone klasy 4 i 7,
do których rekrutacja trwa tylko do 19 czerwca. 
Deklaracje można składać w sekretariacie szkoły 
codziennie od 730 do 1530.

„Nierówność społeczna prowokuje do gwałtownej reakcji wykluczonych przez system, 
ale także zauważmy, że system społeczny i ekonomiczny jest niesprawiedliwy u samych swych korzeni”.

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA


