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W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego /8 czerwca/ w naszej Parafii dwadzieścia troje 
dzieci przyjęło do serca Pana Jezusa. Na str. Informatora również zdjęcia z pielgrzymki do 
Świnic Warckich, Głogowca i Lichenia. Przewodnikiem duchowym był Ks. Artur Stań. 
Było bardzo ciekawie. Składamy podziękowania firmie „Polstar” za pyszne, świeżutkie 
bułeczki i firmie „Włodarczyk” za napoje. 
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EWANGELIA NA UROCZYSTO ŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ                                 J 3,16-18 
Bóg posłał swego Syna na świat,aby świat został zbawiony  
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". 

 
     Bóg jest jeden. A jednocześnie jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Tajemnica 
Trójcy Świętej. Ta prawda wiary wydaje się zbyt trudna dla przeciętnego umysłu. Co 
więcej, całkowicie oderwana od życia. A przecież czyniąc znak krzyża, powtarzamy: w 
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. To najprostsze wyznanie wiary w Trójcę jest zarazem 
modlitwą. 
     Jakie jest znaczenie prawdy o Trójcy dla człowieka? Zasadnicze. Bóg jest wspólnotą 
Osób zjednoczonych miłością. Każda z tych Osób jest jedyna, niepowtarzalna. 
Jednocześnie jest sobą dzięki relacji z drugą Osobą. We wnętrzu Boga trwa nieustanna 
wymiana życia, dialog, spotkanie. Z tej miłości jest świat, ty i ja. Skoro człowiek jest 
stworzony na podobieństwo zakochanych w sobie Boskich Osób, to stąd wniosek: człowiek 
staje się sobą, kiedy buduje relacje z innymi, kiedy żyje z innymi, dla innych, a nie wbrew 
czy przeciwko innym. Każdy z nas jest jedyny, wyjątkowy, ale ta niepowtarzalność każdej 
z ludzkich osób ujawnia się, kształtuje w spotkaniu z drugim. Centrum mojego życia nie 
jest we mnie, jest poza mną. 
      Z tajemnicy Trójcy Świętej płynie proste przesłanie: kochaj! Buduj więzy z innymi, 
cierpliwie pielęgnuj komunię osób w rodzinie, w społeczeństwie, w Kościele.  
     Jak świętować niedzielę Trójcy Świętej? Spójrz głęboko w oczy swojej żonie, mężowi, 
mamie, tacie, bratu, siostrze, narzeczonej, przyjacielowi. Usiądź razem przy stole i bądź dla 
nich. Porozmawiaj szczerze. Nie wstydź się mówić: kocham cię, tęsknię za tobą, 
przepraszam, dziękuję. Pomyśl, ile zawdzięczasz innym. Podziękuj Bogu Ojcu, Synowi, 
Duchowi. 
 

 
 
Przed domem rodzinnym św. Faustyny Kowalskiej. Opowiada siostra Lilioza. 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam na Nabożeństwa Czerwcowe zaraz po Mszy św. o godz. 18.00. 
5. W czwartek – 19 czerwca br. będziemy przeżywać Uroczystość Bożego Ciała. 
    W związku z tym już dziś bardzo proszę o przygotowanie poszczególnych ołtarzy. 
     I ołtarz /przy posesji P. Rybak/ - mieszkańcy ul. Kasztanowej i Łąkowej; 
    II ołtarz /przy remizie/ - druhowie OSP; 
   III ołtarz /przy posesji P. Ajdukiewicz/ - mieszkańcy ul. Akacjowej i Klonowej; 
   IV ołtarz /przy nowej kapliczce/ - mieszkańcy ul. Zachodniej i pozostałych 
                                                         ulic Oś. Skarpa. 

 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Dwóch kolegów toczy o życiu rozmowy: 
- Kaziu, a jak myślisz, czy są tabletki na głód jakieś? 
- Są, Heniusiu kochany, są, tylko duże. 
- Nieważne Kaziuczku czy duże, grunt żeby pomóc potrafiły. 
- O pomagają, to na pewno, drogi przyjacielu. 
- I co to za tabletki? Mówże, bo mnie ciekawość rozpiera. 
- Schabowe, Kazieńku, schabowe się nazywają... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            W drodze do bazyliki w Licheniu. 



INTENCJE 
                                                 PONIEDZIAŁEK  16. 06. 2014 
18.00 Za +Jana Golenia– greg. 16. 
                                                                     WTOREK 17. 06. 2014 
18.00 Za +Jana Golenia – greg. 17. 
                                                          ŚRODA  18. 06. 2014 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
         Za  +Henrykę Kwiatkowską /int. od koleżanek i znajomych z ul. Południowej/; 
               +Bogdana Jędrychowicza /int. od szwagierki Janki/; 
               +Jana Golenia – greg. 18; 
               +Antoniego Skrobisza. 
                                                               CZWARTEK  19. 06. 2014 
                   UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

  9.00 Za +Jana Golenia – greg. 19; 
               +Stanisława, Henryka i Teodorę Duchnowskich oraz Józefę i dziadków 
                 Bielickich. 
11.00 Za Parafian /procesja/. 
                                                          PIĄTEK 20. 06. 2014 
18.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Katarzyny z podziękowaniem za 
                   otrzymaną łaskę; 
           Za +Jana Golenia – greg. 20 
                                                  SOBOTA  21. 06. 2014 
13.00 Ślub – Ewelina Klimczak i Łukasz Babiarz. 
18.00 Za +Jana Golenia – greg. 21. 
                                                   NIEDZIELA 22. 06. 2014 
  9.00 Za +Genowefę i Jana Bernaciaków oraz Józefa Badowskiego; 
               +Jana Golenia – greg. 22. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Mirosławy i Dariusza Skorzyckich z racji 
                  20 rocz. ślubu i ich dzieci. 
18.00 Za +Jana i Władysława Dąbrowskich oraz Arkadiusza Sabiniaka. 
 
 

 
Na ścieżce Drogi Krzyżowej i przed kamieniem z odciśniętymi stopami M. Bożej. 
 


