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Jezus powiedział do swoich uczniów: „Miałbym wam jeszcze
dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego
udźwignąć. Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od
siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał
o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał
z tego, co moje, i będzie wam to głosił. Wszystko, co należy do
Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego,
co moje, i będzie wam to głosił”.
Prawda o Bogu Trójjedynym
Dziś człowiek próbuje sam określać, co jest prawdziwe, a co nie.
Taki subiektywizm poznawczy nie rozwija jednak człowieka, lecz
jest źródłem zamętu w świecie. Ale prawda to nie tylko intelektualny wysiłek stwierdzenia zgodności umysłu z rzeczywistością.
Stworzenie nie dochodzi do prawdy, lecz jest do niej przyprowadzane. Boża prawda, do jakiej prowadzi Duch Święty, to udział
w życiu Boga Jedynego w Trzech Osobach. To poznanie i doświadczanie Miłości niedostępne o własnych siłach. W tę tajemnicę odwiecznego darowania i przyjmowania wprowadza tylko
Duch Prawdy, który od Ojca i Syna pochodzi. Kontemplacja różnorodności Osób w jedności natury wymyka się logice rozumu.
Potrzebuje światła posłusznej wiary oraz ufnego przyjęcia całej
objawionej prawdy – ona jest niezbędna, abym mógł realizować
swoje chrześcijańskie powołanie.
Duchu Święty, proszę, prowadź mnie cierpliwie drogą
prawdy o życiu miłosnej jedności Osób Boskich. Niech
moje życie będzie na chwałę Boga Trójjedynego!
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Kiedy pewnego razu Jezus modlił się na osobności, a uczniowie byli razem z Nim, zapytał ich: „Co mówią tłumy? Kim według nich jestem?”. Oni odpowiedzieli: „Mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, jeszcze inni – że któryś
z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A według
was, kim jestem?”. Wtedy Piotr odpowiedział: „Chrystusem Bożym”. Wówczas stanowczo im nakazał, aby nikomu tego nie
mówili. Potem powiedział: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów
i nauczycieli Pisma, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Do wszystkich zaś mówił: „Jeśli ktoś chce iść za
Mną, niech się wyprze samego siebie, niech codziennie bierze
swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje
życie, straci je; a kto straci swoje życie z mojego powodu, ten
je ocali”.
Warto naśladować Jezusa!
Jeśli szczerze spojrzę na swoje życie, to zauważę, że zawsze ktoś
ma na nie większy lub mniejszy wpływ. Dobrze, jeśli te osoby
sprawiają, że moje życie staje się bogatsze. Gorzej, jeśli ślepo
odwzorowuję różne przemijalne mody. Naśladować kogoś to
najpierw uznać jego autorytet, zdecydować, że można i warto
mu zaufać. Dziś Jezus pyta mnie osobiście, czy On jest dla mnie
wystarczającym autorytetem. Nie na podstawie wiedzy z katechizmu, lecz życia. Odpowiedź tkwi w tym, jak układam swoje
życie, według jakiej hierarchii prawd żyję, czy podejmuję trud
zapierania się siebie w tym, co koncentruje mnie tylko na sobie
samym i zamyka na Boże działanie. Czy naśladuję uczucia Jezusa, Jego sposób myślenia, traktowania drugiego człowieka, czy
kroczę Jego śladem? Nie zniechęcaj się, idź dalej Jego drogą!
Panie, proszę, dotknij moich oczu, abym przejrzał i potrafił odróżnić dobro od zła, bym wzorował się na tym, co
dobre. Bądź dla mnie zawsze autorytetem, miarą moich
życiowych dróg i błogosław mi w trudzie naśladowania
Ciebie.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Uroczystość Bożego Ciała, która przypada w pierwszy czwartek po niedzieli
Trójcy Przenajświętszej, jest jedną z najważniejszych uroczystości w Kościele katolickim. Jej początki sięgają XIII wieku.
W dzisiejszej Belgii, w Mont-Cornillion
niedaleko Liege (ówczesne Leodium),
młoda zakonnica augustiańska Julianna
otrzymała w latach 1209-11 objawienia,
podczas których Pan Jezus prosił o ustanowienie święta Bożego Ciała. Zwierzyła
się z nich swemu spowiednikowi. Ten jednak zareagował stwierdzeniem: – Po co
nowe święto? Ustanowienie Najświętszego Sakramentu obchodzi się uroczyście
w Wielki Czwartek, a Eucharystia czczona
jest codziennie w odprawianych Mszach
św. Po dwudziestu latach, kiedy Julianna
została przełożoną klasztoru, ponownie
przekazała tę prośbę archidiakonowi katedry w Liege – Jakubowi. Za jego namową miejscowy biskup Robert w roku
1246 ustanowił święto Bożego Ciała dla swej diecezji. Dekret
biskupa wywołał zastrzeżenia miejscowego duchowieństwa,
gdyż wielu nie podobała się ta nowa pobożność. Dlatego jego
następca uroczystość zniósł. Archidiakon Jakub odwołał się
jednak do przebywającego wówczas na tych terenach legata
papieskiego, dominikanina Hugona z Saint-Cher. Ten nie tylko pochwalił pomysł, ale polecił (1253) wprowadzenie święta
w diecezjach podległych jego jurysdykcji.
Opatrzność sprawiła, że archidiakon Jakub z Liege został
w roku 1261 wybrany papieżem. Jako Urban IV rządził Kościołem zaledwie 3 lata, ale pod koniec pontyfikatu, 11 sierpnia
1264 r., bullą „Transiturus” polecił obchodzić święto Bożego
Ciała w całym Kościele. Do podjęcia tej decyzji przyczyniła się
wieść o cudzie, jaki zdarzył się w roku 1262 w miejscowości Bolsena, położonej 100 km na północ od Rzymu, w sanktuarium
św. Krystyny, kiedy przez nieostrożność kapłana kilkanaście
konsekrowanych kropli wylało się na korporał i zamieniło
w krew, która pozostawiła na nim ślady. W 1264 r. przeniesiono skrwawiony korporał w uroczystej procesji z sanktuarium
w Bolsenie do kaplicy w katedrze w odległym o 20 km mieście
Orvieto (w tym okresie rezydował tam przez kilka lat papież).
Korporał można dziś oglądać w relikwiarzu w kaplicy katedry
w Orvieto. W uroczystość Bożego Ciała ulicami tego miasteczka przechodzi procesja, w której bierze udział kilkuset mieszkańców w strojach z XIII wieku, co
stanowi również niezwykłą atrakcję turystyczną.
Św. Tomasz z Akwinu napisał
na tę okoliczność piękne teksty:
tzw. oficja mszalne i brewiarzowe.
Stanowią one wspaniały pomnik
– zarówno teologiczny, jak i poetycki – kultu eucharystycznego,
jak ożywiał ludzi tamtej epoki.
Opowiadano, że papież Urban
IV polecił ułożenie tych oficjów

jednocześnie dominikaninowi Tomaszowi z Akwinu oraz uczonemu franciszkaninowi Bonawenturze, aby mógł wybrać
najpiękniejsze z nich. Kiedy w obliczu
papieskiego dworu jako pierwszy zaczął
czytać swój tekst św. Tomasz, Bonawentura słuchał zachwycony i w miarę czytania
ukradkiem darł swój rękopis na drobne
kawałki. Gdy papież poprosił go o zaprezentowanie jego tekstu, wskazał na podarte szczątki i oświadczył, że nie czuje się
na siłach współzawodniczyć z Tomaszem.
Śmierć Urbana IV (+1264) przeszkodziła ogłoszeniu papieskiego dekretu. Wieść
jednak o tej decyzji rozeszła się po Europie
i tak np. już w latach 1270-79 urządzano
okazałe procesje w Kolonii. Wprowadzały je i inne miasta. Nowa forma eucharystycznej pobożności zyskiwała coraz liczniejszych zwolenników. Dopiero jednak papież Jan XXII, 50 lat
później, w roku 1317, ogłasza bullę Urbana IV. Święto Bożego
Ciała przyjmuje się szybko w całym Kościele. Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono nieco później
niż samo święto. Pierwszym śladem ich istnienia jest wzmianka o uroczystej procesji przed sumą w Kolonii w latach 126575. Podczas procesji niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. W ten sposób nawiązywano do dawnego zwyczaju
zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami. Na ulice miast Italii, Francji, Anglii, Hiszpanii,
Niemiec, Polski wychodzą eucharystyczne procesje. Wkrótce
w uroczystość Bożego Ciała mają one miejsce we wszystkich
parafiach. Biorą w nich udział władze miejskie, wojsko, cechy rzemieślnicze, liczne bractwa ozdabia się domy, a ulice,
po których ma przechodzić procesja, dekoruje się dywanami
z kwiatów. Tworzenie się tej nowej formy eucharystycznego
kultu należy widzieć w kontekście zagrożeń nękających ówczesnych ludzi: epidemii i wojen. Procesje eucharystyczne
wyrugują z czasem tak popularne przedtem procesje biczowników, które miały odwracać nieszczęścia.
W Polsce pierwsza z procesji Bożego Ciała przeszła ulicami
Krakowa w roku 1320 i prawdopodobnie w tym samym roku
lub niedługo potem podobne procesje urządzono w Gnieźnie, Poznaniu, Wrocławiu, Płocku. Ceremoniał katedry płockiej, pochodzący z XIV w., podaje pierwszy opis takiej procesji
w Polsce.
Wychodząc na ulice z procesją,
której centrum jest Najświętszy
Sakrament, nie tylko pragniemy
złożyć hołd Chrystusowi i ponowić oświadczenie naszej wierności Przymierzu, którego ten
Sakrament jest przypomnieniem
i aktualizacją, lecz pragniemy także wprowadzać Zmartwychwstałego w świat, który tak bardzo
potrzebuje Jego oczyszczających,
uzdrawiających mocy.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Cały czerwiec poświęcamy szczególnej czci Bożego Serca. Ten kult na naszej ziemi zawsze był bardzo żywy. To na
prośbę polskich biskupów papież Klemens XIII w 1765 r.
ustanowił w całym Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To Serce jest źródłem miłosierdzia dla współczesnego człowieka i świata. W naszym kościele codziennie
po Mszy św. o godz.18.00 będziemy odmawiali Litanię do
Serca Pana Jezusa.
2. W niedzielę, 16 czerwca, uroczystość Trójcy Świętej. Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę
Boga. Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie
budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga.
3. W środę, 19 czerwca, dzieci i młodzież przeżywać będą zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Przypominamy
dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, aby było dobrze zakończone, powinno być
ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić,
ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas.
Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących
dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji.
Spowiedź na zakończenie roku szkolnego we wtorek, 18 czerwca, od godz. 17.30. Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla
dzieci i młodzieży będzie we wtorek, 18 czerwca, o godz. 18.00.
4. W czwartek, 20 czerwca, uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa, popularnie zwana świętem Bożego Ciała.
Kościół od samego początku głosi wiarę w prawdziwą, substancjalną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus, ustanawiając Najświętszy Sakrament podczas
Ostatniej Wieczerzy, zostawił nam swoje Ciało i Krew jako pokarm na drogę do wieczności. W uroczystości tej wyznajemy
naszą wiarę w obecność Chrystusa ukrytego pod postaciami
chleba i wina. Z wdzięcznością za obecność Chrystusa pod
postaciami chleba i wina wyruszymy w tradycyjnej procesji eucharystycznej ulicami naszej parafii. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w procesję wszystkich parafian oraz
grupy duszpasterskie. Msze św. o godz.: 9.00, 11.00 i 18.00. Po
Mszy św. o godz. 11.00 wyruszy procesja do czterech ołtarzy,
które będą w tych samych miejscach co zawsze: I ołtarz przy
ul. Tysiąclecia 8; II ołtarz przy ul. Tysiąclecia 4; III ołtarz przy ul.
Morcinka 16; IV ołtarz przy ul. Morcinka 8. Prosimy o pomoc
w przygotowaniu ołtarzy wszystkich mieszkańców danego
bloku. Przygotujmy odpowiednie dekoracje naszych domów,
na znak szacunku dla Chrystusa Eucharystycznego, Udział
w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan
Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Na procesję zapraszamy dzieci do sypania kwiatków, szczególnie
dzieci, które w tym roku miały Pierwszą Komunię Świętą. Prosimy asystę, Żywy Różaniec. Zapraszamy do jak najliczniejszego, aktywnego udziału.
5. Przez całą oktawę Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 18.00
procesja eucharystyczna wokół kościoła. W niedzielę procesja po Mszy św. o godz. 9.00. Niech udział w tych procesjach
będzie wyrazem naszej wiary w Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W czwartek, 27 czerwca zakończenie

oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. i procesji o godz. 18.00 błogosławieństwo wianków i dzieci.
6. W sobotę, 22 czerwca, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy
się modlić za wstawiennictwem św. Rity z Cascia, orędowniczki spraw najtrudniejszych. W czasie Mszy św. zostaną poświęcone róże, możemy składać karteczki z intencjami.
7. W niedzielę, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi
modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty
parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.
8. W poniedziałek, 24 czerwca, uroczystość Narodzenia św.
Jana Chrzciciela. Narodzony pół roku przed Chrystusem syn
św. Elżbiety i Zachariasza jest wyjątkowym prorokiem. Święty
Jan Chrzciciel zapowiada bliskie nadejście Mesjasza i ogłasza
Jego obecność wśród Izraela. Czczony jest jako pierwszy święty w Kościele powszechnym, obok św. Jana Apostoła. Patronuje bazylice laterańskiej – katedrze biskupa Rzymu.
9. Dwunasta niedziela w ciągu roku, 23 czerwca, pierwsza
niedziela w czasie tegorocznych wakacji. Udającym się na
wakacje i urlopy przypominamy, że w czasie wolnym nikomu
nie wolno zapomnieć o Panu Bogu, a wręcz przeciwnie, trzeba
poświęcić Mu więcej czasu, by wynagrodzić Mu za zaniedbania, których dopuściliśmy się w ciągu roku. Parafian, do których z okazji wakacji lub urlopu przyjadą krewni lub znajomi,
prosimy, aby przyjęli ich serdecznie w przekonaniu, że w ich
osobach przyjmują samego Pana Jezusa. Starajmy się dawać
innym dobry przykład, do czego zobowiązuje nas fakt przyjęcia przez nas chrztu i bierzmowania.
10. W piątek, 28 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Przepełnieni wdzięcznością za otrzymaną łaską zbawienia spoglądamy na krzyż, aby dostrzec przebite
włócznią Boże Serce, z którego wypływa zdrój wszelkiej łaski.
Uroczystość niesie w sobie dwie przenikające się tajemnice:
miłości Pana Boga, który otwiera przed nami swoje Serce,
i nieprawości człowieka, którego grzechy ranią Serce Zbawiciela. Zachęcamy, aby udział w tej uroczystości był okazją do
podjęcia nabożeństwa 9 pierwszych piątków miesiąca. Istotą
i warunkiem pierwszych piątków jest uczestnictwo we Mszy
Świętej wraz z przyjęciem Komunii św. wynagradzającej Sercu
Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata. Wierni, którzy
nie są w stanie łaski uświęcającej, powinni wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Z inicjatywy Jana
Pawła II od 1995 roku uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa to dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Podczas Eucharystii o godz. 18.00 będziemy gorąco prosić, aby Pan Jezus
uczynił serca nasze według Serca swego oraz o święte życie dla
kapłanów w naszej diecezji i w całym Kościele powszechnym.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W poniedziałek, 17 czerwca, św. Albert Chmielowski (18451916), zakonnik, uczestnik powstania styczniowego, malarz,
opiekun biednych i bezdomnych, patron naszej sosnowieckiej diecezji;
• W piątek, 21 czerwca, św. Alojzy Gonzaga (1568-1591), zrezygnował z kariery i bogactwa, zmarł jako kleryk jezuicki opiekujący się chorymi podczas zarazy w Rzymie;

• W poniedziałek, 24 czerwca, Narodzenie św. Jana Chrzciciela;
• W czwartek, 27 czerwca, Matka Boża Nieustającej Pomocy.
W naszym kościele czcimy ją w każdą środę, zwracamy się do
Niej jak do naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu

Ojcu podziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe. Niech
Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej
pięknej postawy – pomagania innym;
• W sobotę, 29 czerwca, święci Piotr i Paweł (I w.), Apostołowie, męczennicy.

5 INTENCJE MSZALNE
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 16.06.
9.00.		 Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II,
			 oraz w intencji kapłanów i o nowe powołania
			 kapłańskie i zakonne, od Żywego Różańca
10.30.		 Chrzty: Aleksandra Gerszyńska, Jakub Denkiewicz,
			 Pola Kubicka, Dominik Śwircz, Jeremiasz Jarzębiński
12.00.		 Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże
			 błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Heleny Lis
18.00.		 Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św.
			 Jana Pawła II, za pracowników przychodni Duo
			 Medic o dary Ducha Świętego dla nich, a także za
			 wszystkich pacjentów oraz o życie wieczne dla
			 zmarłych pacjentów
Poniedziałek 17.06. Uroczystość św. Alberta
Chmielowskiego
17.00. † Henryka Makles
18.00. † Jana Dworak w 6. r. śmierci
Wtorek 18.06.
7.00. 1) † Katarzynę Majewską
		 2) † Ks. Bronisława Gawrona Kapelana Ruchu
			 Trzeźwościowego, od rodziny Suwałów
18.00. † Wojciecha, Zofię, Jerzego Nowaków
Środa 19.06.
17.00. † Władysława Demczyńskiego z racji imienin
18.00. 1) † Teodozję, Bronisława Gajewskich i zmarłych
			 z ich rodzin
		 2) † Elżbietę Kołkowską, od rodziny z Zawiercia
Czwartek 20.06. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa
9.00. † Marię Leszczyńską, od męża i dzieci
11.00.		 Za Parafian
18.00. † Piotra Derela
Piątek 21.06. Św. Alojzego Gonzagi
17.00. † Jana Wacha z okazji imienin, od żony i synów
			 z rodzinami
18.00. † Wandę, Helenę, Piotra, Mariana Polowczyk; Marię,
			 Henryka Janus
Sobota 22.06.
7.00.		
18.00. 1) † Janinę, Tadeusza, Barbarę, Stanisława Gawron
		 2) W intencji Wioletty z racji urodzin o Boże
			 błogosławieństwo i potrzebne łaski

XII Niedziela Zwykła 23.06.
9.00. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Tomasz Sołościuk w 10. r. urodzin
10.30. † Janinę, Apolinarego Machurów
12.00. Roczki: Mikołaj Bomba
18.00. † Jana, Janinę Schabowskich
Poniedziałek 24.06. Uroczystość św. Jana Chrzciciela
17.00.
18.00.		 W intencji przygotowujących I ołtarz na Uroczystość
			 Bożego Ciała
Wtorek 25.06.
7.00.
18.00.		 W intencji przygotowujących II ołtarz na
			 Uroczystość Bożego Ciała
Środa 26.06.
17.00.
18.00. 1) W intencji przygotowujących III ołtarz na
			 Uroczystość Bożego Ciała
		 2) W intencjach polecanych Grupie Modlitwy
			 Wstawienniczej
Czwartek 27.06. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej
Pomocy
17.00.
18.00.		 W intencji przygotowujących IV ołtarz na
			 Uroczystość Bożego Ciała
Piątek 28.06. Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa
17.00.
18.00. † Mirosława, Władysława, Wincentego, Marię Misztal;
			 Jakuba, Katarzynę Chrobot, od rodziny
Sobota 29.06.
7.00.
18.00. † Władysława, Janinę Cebrat
!
XIII Niedziela Zwykła 30.06.
9.00. O potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, zdrowie
			 i opiekę Matki Bożej dla Anny
10.30.		 Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski oraz
			 o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rocznicę
			 urodzin
12.00. † Halinę Balcerzak i zmarłych z rodziny Józefaciuk
18.00. † Arkadiusza Górskiego, od córki Agnieszki z rodziną

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 9 tel.: (32) 268 89 15 tel. kom. 508 580 897
numer konta: 07 1240 4908 1111 0010 6204 9556
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