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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Prz 8, 22-31; Rz 5, 1-5; J 16, 12-15

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”.
Pełna prawda
To oczywiste, że Duch Prawdy poprowadzi wierzących ku prawdzie. On przecież nie zna innego „kierunku”. Zaprzeczyłby sobie
samemu, prowadząc uczniów ku czemuś innemu niż prawda.

Może jednak zrodzić się pytanie, jaki wymiar ma owo „pełnej”.
Przecież to, co objawił Bóg Ojciec w Starym Testamencie, a następnie Chrystus w Ewangelii, nie było półprawdą, jej niedopowiedzeniem, lecz prawdą par excellence. Prawda jest darem dla
wierzących, którzy mogą kontemplować tajemnicę Boga w Trójcy. Po objawieniu Ojca jako Stwórcy i Władcy świata, a następnie
Syna jako naszego Pana i Zbawiciela, nadejdzie czas poznania
Ducha Świętego – Tej uświęcającej więzi miłości.
Jezu, dziś z radością wołam: Chwała Ojcu i Tobie, i Duchowi Świętemu… Ty pozwalasz mi poznać prawdę, wobec
której mój umysł i serce są za małe. Wierzę w Ciebie i wielbię Cię.

IX NIEDZI3ELA ZWYKŁA
1 Kri 8, 41-43; Ga 1; 1-2. 6-10; Łk 7, 1-10

Gdy Jezus skończył przemawiać do słuchającego Go ludu,
wszedł do Kafarnaum. A sługa pewnego setnika, bardzo przez
niego ceniony, chorował i był już umierający. Skoro setnik
usłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszych żydowskich, prosząc Go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. Gdy przyszli do
Jezusa, bardzo Go prosili: „Zasługuje, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Poszedł więc Jezus razem z nimi. A gdy był już niedaleko domu,
setnik wysłał przyjaciół, aby Mu powiedzieli: „Panie, nie trudź
się, bo nie jestem godny, abyś wszedł do mojego domu. Dlatego też samego siebie nie uznałem za godnego, aby przyjść
do Ciebie. Ale powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony.
Bo i ja, chociaż sam podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy i kiedy mówię jednemu z nich: Idź! – on idzie. A innemu:
Przyjdź! – on przychodzi. A gdy do sługi mówię: Zrób to! –
on robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i zwracając się do
tłumu, który szedł za Nim, powiedział: „Mówię wam, nawet
w Izraelu nie spotkałem tak silnej wiary”. A gdy posłańcy wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

Uwierzyć Słowu
Setnik nie widział Jezusa, a On – służącego, którego miał uzdrowić. Wszystko odbywało się przez Słowo, które było wypowiedziane ze znacznej odległości. To rzeczywiście wymagało wielkiej wiary. Setnik rozumiał ją jako skutecznie wydane polecenie
podczas walki: Jezus rozkaże, a choroba zostanie usunięta. On
jako oficer również wydawał rozkazy. Miał jednak świadomość,
co świadczy o jego pokorze, że jest taki „przeciwnik”, którego on
sam nie zdoła pokonać. Dlatego sprawę skierował do wyższego
rangą, bo był pewien, że ten przyjdzie ze skutecznym wsparciem.
Takie myślenie jest właściwe dla oficera. Nie był on jednak jedynie duchowym strategiem. Jego wiara była ożywioną miłością
do swojego poddanego, za którym się wstawiał.
Jezu, nie jestem godny, abyś wszedł do mego serca.
A jednak niezmiennie przychodzisz i przynosisz mi pełne
uzdrowienie. Niech Twoje słowo dokona we mnie przemiany.

ZAPROSZENIE DO KOŚCIOŁA STACYJNEGO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W NADZWYCZAJNYM ROKU ŚWIĘTYM JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA
Papież Franciszek pisze: „Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ stanowi ikonę drogi, którą
każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Życie jest
pielgrzymką, a istota ludzka to viator, pielgrzym, który idzie dro-

gą aż do pożądanego celu […]. Pielgrzymka ma być bodźcem
do nawrócenia: przekraczając Drzwi Święte pozwolimy się objąć
miłosierdziu Bożemu i zaangażujemy się, byśmy byli miłosierni
dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas”.
Odpowiadając na inicjatywę papieża Franciszka, w sobotę 28
maja, pielgrzymka parafialna do Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.
PROGRAM PIELGRZYMKI
GODZ. 9.00: WYJŚCIE Z PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI
GODZ. 10.00: SPOTKANIE PIELGRZYMÓW PRZED BAZYLIKĄ MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ, PRZEJŚCIE PRZEZ DRZWI ŚWIĘTE BRAMY
MIŁOSIERDZIA, UDZIAŁ W NABOŻEŃSTWIE JUBILEUSZOWYM
I MSZA ŚWIĘTA

PRZED ŚWIATOWYMI DNIAMI MŁODZIEŻY (11)
Diecezja sosnowiecka to 162 wspólnoty parafialne
rozsiane na terenie 25 gmin. Coraz bardziej widać
mobilizację przed Światowymi Dniami Młodzieży. Aktywnie w przygotowania włączają się parafie, ale także samorządowcy. Te
pierwsze chcą zrobić wszystko, by Tydzień
w Diecezji był wielkim wydarzeniem duchowym, ci drudzy, by stał się doskonałą okazją
do promocji regionu.
Młodzież, która do nas przyjedzie, reprezentować będzie praktycznie wszystkie zakątki
globu. Dla nich, a także dla gospodarzy przygotowywane są materiały promocyjne i informacyjne.
Od wielu tygodni działa też strona internetowa
www.smds.pl.
Młodzież, która do nas przyjedzie, będzie chciała spędzić
ten czas na modlitwie, ale też na różnego rodzaju aktywnościach. Będzie festiwal talentów z prezentacją na Placu Papieskim w Sosnowcu, zwiedzanie Oświęcimia czy mini pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Już wiadomo, że goście zza
granicy pojadą do miejscowości Wrzosowa, by przejść kilkanaście kilometrów na Jasną Górę.
W Sosnowcu na Placu Papieskim z kolei międzynarodowe
spotkanie będzie nosiło tytuł „Miłość silniejsza, niż śmierć”.
Goście będą bowiem po zwiedzaniu Obozu Zagłady w KL
Auschwitz Birkenau. Będzie to czas świadectw przeplatanych
muzyką i multimediami.
Najważniejsze terminy:
20 lipca 2016 (środa) – pielgrzymi z różnych zakątków świata będą przybywać do naszych parafii, wieczorem spotkanie
zapoznawcze.
21 lipca – po śniadaniu w rodzinach, które będą gościć pielgrzymów i po porannej modlitwie w kościele będzie czas na
program ustalony i przygotowany przez poszczególne dekanaty (zwiedzanie lokalnych atrakcji turystycznych, mecze,
koncerty, rajdy…).
22 lipca – początek dnia taki sam, później wyjazd do Wrzoso-

wej na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę z Mszą Świętą
na wałach. Wieczorem goście powrócą do rodzin.
23 lipca – początek dnia jak poprzednio. Później wyjazd do Oświęcimia i zwiedzanie Obozu Zagłady KL Auschwitz Birkenau. Po południu i wieczorem spotkanie centralne na
Placu Papieskim w Sosnowcu z Mszą Świętą
celebrowaną przez biskupa Grzegorza Kaszaka.
24 lipca – śniadanie u rodzin, Msza Święta ze
wspólnotą parafialną, obiad i czas spędzony
wspólnie z rodziną gospodarzy i zaproszonych
przez nich gości.
25 lipca (poniedziałek) – po śniadaniu u rodzin i modlitwie goście zostaną pożegnani, by udać się na Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie.
Pielgrzymi przygotowani są na każde warunki noclegowe, wystarczy zapewnić im trzy metry kwadratowe podłogi
i dostęp do łazienki. Trzeba im tylko przygotować śniadanie.
Dodatkowo, w niedzielę 24 lipca zapraszamy rodziny do spędzenia całego dnia z przybyszami. Tego dnia prosimy o poczęstowanie pielgrzymów obiadem. Niezależnie od tego skąd
przyjadą pielgrzymi, najprawdopodobniej nie będą mówić
po polsku. Jak z nimi rozmawiać? Najważniejszy jest język serca. Oprócz tego pomocą służą słowniki, translatory…
Do naszej diecezji przybędzie około 5 tysięcy osób praktycznie z całego świata. Wielu Polaków mieszkało w domach
w krajach, gdzie odbywały się poprzednie Światowe Dni Młodzieży. Teraz nasza szansa, by się zrewanżować. Przyjmij świat
u siebie!
Trwają zapisy na Kampus JPII w Jerzmanowicach. Od 26
do 31 lipca młodzi ludzie z naszej diecezji (w wieku 15-35 lat)
będą mogli uczestniczyć tam w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, katechezach, modlitwach. Nocleg organizatorzy przygotowują w szkole, a spotkania w olbrzymim namiocie. Będą też
autokary, które dowiozą uczestników do granic Krakowa na
wydarzenia centralne czyli spotkania z udziałem papieża Franciszka. Koszt udziału w tygodniowym wydarzeniu to 200 zł.

Właściwie jest to koszt krakowskiego pakietu pielgrzyma, bowiem resztę funduje diecezja sosnowiecka. O szczegóły należy pytać w swojej parafii lub znaleźć je na Stronie Młodych
Diecezji Sosnowieckiej (www.smds.pl). Wszyscy, którzy chcą
dołączyć do grona uczestników ŚDM, a nie pojadą do Jerz-
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manowic zaopatrują się w tzw. pakiet pielgrzyma. Szczegóły
dostępne pod tym linkiem: http://www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma.
kjk (smds@smds.pl)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Niedziela, 22 maja, to Uroczystość Najświętszej Trójcy. Wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach wyznajemy za każdym
razem, kiedy czynimy znak krzyża świętego. Niech każdy znak
krzyża będzie wykonywany właśnie z tą świadomością, że
dotykamy niepojętej tajemnicy, niech będzie zawsze naszym
odważnym wyznaniem wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego
– jednego Boga w Trójcy Osób.
2. W niedzielę, 22 maja, 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 prośbami.
3. W niedzielę, 22 maja, po Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie
Kręgu Biblijnego, serdecznie zapraszamy.
4. We wtorek 24 maja, na Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie
rodziców dzieci z klasy II szkoły podstawowej.
5. We wtorek, 24 maja, wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Wspomożycielki Wiernych. Jest to również, ogłoszony
przez Benedykta XVI, dzień powszechnej modlitwy za Kościół
w Chinach. Ta intencja będzie nam towarzyszyć podczas nabożeństwa majowego. Zachęcamy też wszystkich parafian do
indywidualnej modlitwy w tej intencji oraz w intencji naszych
sióstr i braci chrześcijan cierpiących prześladowania.
6. W czwartek, 26 maja, uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa, popularnie zwana świętem Bożego Ciała. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie
wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji na ulice
naszej parafii. 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, Na procesję zapraszamy dzieci do sypania kwiatków, szczególnie dzieci, które w tym roku obchodziły Rocznicę Pierwszej Komunii
Świętej. Prosimy asystę, Żywy Różaniec. Zapraszamy do jak
najliczniejszego, aktywnego udziału.
7. 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.
8. W sobotę, 28 maja, 35. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, Stefana kard. Wyszyńskiego. Módlmy się o jego rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy.
9. Pielgrzymka Mężczyzn do Piekar z naszej diecezji wyruszy
z parafii Wojkowice – Żychcice w niedzielę, 29 maja, o godz.
7.00. Zapraszamy mężczyzn do udziału w tych uroczystościach.

10. We wtorek, 31 maja, obchodzić będziemy święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. To nie tylko święto odwiedzin matki Świętego Jana Chrzciciela przez Maryję, lecz
również, a może przede wszystkim, spotkanie Mesjasza z prorokiem. Zachęcamy do udziału w ostatnim nabożeństwie majowym oraz w Eucharystii.
11. W środę, 1 czerwca, Dzień Dziecka i rozpoczęcie nabożeństw czerwcowych. Litanię do Najświętszego Serca Pana
Jezusa odmawiać będziemy codziennie po Mszy Św. o godz.
18.00.
12. W piątek, 3 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest również Światowym Dniem
Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Wynagradzamy Bożemu
Sercu za grzechy i zniewagi ludzkie oraz prosimy, by wszyscy
kapłani w Sercu Jezusowym znajdowali siłę i moc do codziennej posługi i źródło własnego uświęcenia. Zapraszamy w tym
dniu do modlitwy w tej intencji i do uczestnictwa we Mszy
Świętej. Przypominamy także, że w tym uroczystym dniu
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Pierwszy piątek – spowiedź od godz. 16.00. Prosimy też zgłaszać chorych, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem.
13. W sobotę, 4 czerwca, Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Zapisy
w kancelarii parafialnej.
14. Niedziela, 5 czerwca, w naszej ojczyźnie obchodzona jest
jako Dzień Dziękczynienia. Podziękujmy Panu Bogu za Jego
niepojętą i nieskończoną miłość, za dar Jego wcielenia i odkupienia. W to dziękczynienie włączajmy sprawy osobiste,
dotyczące naszej parafialnej wspólnoty, ale i całego narodu.
Wyrażamy wdzięczność za wolną i niepodległą Polskę, za każdą i każdego z nas, za wszelkie wyrazy wzajemnej życzliwości
i solidarności. Temu dniu towarzyszy również zbiórka pieniężna na świątynię Opatrzności Bożej na warszawskich Polach
Wilanowskich. Za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg
zapłać”.
W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W czwartek, 26 maja, św. Filip Nereusz, kapłan i założyciel
zakonnego zgromadzenia oratorianów (filipinów), odznaczający się wielką miłością bliźniego, ewangeliczną prostotą i radosną służbą Bogu;
• W środę, 1 czerwca, św. Justyn, filozof i męczennik z II w.,
który po przyjęciu wiary chrześcijańskiej stał się gorliwym jej
obrońcą i dzięki któremu mamy pierwsze opisy Eucharystii;
• W piątek, 3 czerwca, święci Karol Lwanga i jego towarzysze,
męczennicy z Ugandy, którzy dołączają, jak powiedział w dniu
beatyfikacji bł. papież Paweł VI, do grona sławnych męczenników z terenów północnej Afryki z początków chrześcijaństwa.

5 INTENCJE MSZALNE

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 22.05.
9.00. † Irenę, Katarzynę, Ignacego Zyguła, od rodziny
10.30. † Irenę Piotrowską za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 27
12.00.		 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej, Szkoła Katolicka
18.00. † Stanisława Plaskacz w 2. r. śmierci, od żony, dzieci
			 i wnucząt
Poniedziałek 23.05.
17.00. 1) † Irenę Piotrowską za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 28
		 2) O zdrowie dla Henryki i Jadwigi
18.00. † Edmunda Baryła, od wnuka Piotra z rodziną
Wtorek 24.05. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki
Wiernych
7.00. † Irenę Piotrowską za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 29
18.00. 1) † Małgorzatę Szczygieł, od Jacentego
			 Dąbrowskiego i Małgorzaty z dziećmi
		 2) † Roberta Hudziak w rocznicę śmierci
Środa 25.05.
17.00. † Irenę Piotrowską za wstawiennictwem św. Rity,
			 gregorianka 30
18.00. 1) † Barbarę Przytulską, od syna z rodziną
		 2) † Janusza Baranek, od sąsiadów
Czwartek 26.05. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa
9.00. † Janinę Kryze w 50. r. śmierci; Martę Modrzyńską,
			 od córki z rodziną
11.00.		 Za parafian
18.00. † Katarzynę Kurzydło, od męża Bogusława, córki
			 Aleksandry z rodziną i syna Marcina z rodziną

Piątek 27.05.
17.00. † Mariannę Sikora w 11. r. śmierci
18.00. 1) † Edwarda Gibek, od sąsiadów z ul. Morcinka 8 kl. IX
		 2) † Krystynę Tomera, od uczestników pogrzebu
Sobota 28.05.
7.00. † Janusza Baranek, od uczestników pogrzebu
16.00.		 Ślub: Paweł Antczak i Lucyna Pasterczyk
18.00. 1) † Edmunda Baryła, od chrześniaka Józefa z rodziną
		 2) † Janinę Pociecha, od p. Kozłowskiej i Rybińskich
IX Niedziela Zwykła 29.05.
9.00. † Stefana Bochenka w 22. r. śmierci, od córki
			 Mirosławy z rodziną; oraz za zmarłych z rodzin
			 Bochenków, Ligenzów, Mazurkiewiczów i Lechów
10.30. † Martę-Zofię Dętka w 1. r. śmierci, od męża i córek
			 z rodziną

12.00. † Remigiusza Janus, od żony
18.00. † Krystynę Królikowską, od Lucyny Spisak z rodziną
			 i od Marii Palewicz z rodziną
Poniedziałek 30.05. Św. Jana Sarkandra
17.00. † Janusza Baranek, od sąsiadów
18.00.		 W intencji przygotowujących I ołtarz na Uroczystość
			 Bożego Ciała
Wtorek 31.05. Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
7.00. † Remigiusza Rogowskiego, od uczestników pogrzebu
18.00. 1) W intencji przygotowujących II ołtarz na
			 Uroczystość Bożego Ciała
		 2) † Elżbietę, Mariana Melkowskich, od rodziny
			 Gradowskich
Środa 01.06. Św. Justyna
17.00. 1) † Stanisława Lasaka w 14. r. śmierci i zmarłych
			 z rodziny Nowaków
		 2) † Jacka Gołda, od uczestników pogrzebu
18.00.		 W intencji przygotowujących III ołtarz na
			 Uroczystość Bożego Ciała
Czwartek 02.06.
17.00. † Marię Nuckowską w 4 r. śmierci
18.00. 1) W intencji przygotowujących IV ołtarz na
			 Uroczystość Bożego Ciała
		 2) † Melanię Węgrzyn, od córki z rodziną
Piątek 03.06. Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa
17.00. 1) † Edmunda Baryła, od szwagierki Antoniny z rodziną
		 2) † Bronisława, Teresę, Henryka, Antoniego, Piotra
			 Brust: Franciszkę, Józefa, Wincentego, Balcer; Lidię
			 Stojek
18.00.		 W intencji ojczyzny
Sobota 04.06. Niepokalanego Serca Maryi
7.00.
18.00. 1) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
		 2) † Eleonorę, Wacława Borowiak
		 3) O Boże błogosławieństwo, zdrowie wytrwałość
			 i miłość w małżeństwie w 10. r. ślubu Anny i Piotra
			 Guzińskich
X Niedziela Zwykła 05.06.
9.00.		 Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
10.30.		 O Boże błogosławieństwo i zdrowie w 40. r. ślubu
			 Danuty i Mariana
12.00. † Stanisława Kwaśnik w 4. r. śmierci, od żony
18.00. † Zofię Łapaj w 9. r. śmierci, od córki Wacławy
			 z rodziną
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