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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: wsp. św. Jadwigi Królowej, czwar-
tek: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało), pią-
tek: Nabożeństwo do św. Gemmy, sobota: wsp. św. Antoniego z Padwy.

2. Dzisiaj w naszej Parafii na Mszach o godz. 1000 i 1130 Uroczystość I Ko-
munii Świętej. W Boże Ciało również odbędzie się I Komunia Święta 
na Mszach o godz. 1000 i 1130. 

3. Dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, zmiana Róż różańcowych. 
Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele diecezjalne, w przyszłą nie-
dzielę na cele parafialne. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na tacę 
oraz na konto parafialne.

4. W  czwartek przeżywamy Uroczystość Najświętszego Ciała i  Krwi 
Pańskiej (Boże Ciało). W tym dniu po każdej Mszy Świętej odbędzie 
się procesja eucharystyczna wokół kościoła. Uroczysta Suma z główną 
procesją do 4 ołtarzy, odbędzie się o godz. 1245 w obrębie placu kościel-
nego. Prosimy poszczególne grupy parafialne o pomoc w przygotowaniu 
ołtarzy. Ze względu na procesje eucharystyczne po każdej Mszy prosimy 
o nie parkowanie samochodów na placu kościelnym. Biskup Rzeszow-
ski w Uroczystość Bożego Ciała będzie przewodniczył Eucharystii w Ka-
tedrze Rzeszowskiej o godz. 1200 a następnie poprowadzi procesję. Skład-
ka z Uroczystości Bożego Ciała przeznaczona jest na Caritas Diecezjalne. 

5. W  związku ze zniesieniem limitów wiernych na  Mszy Świętej, od 
Uroczystości Bożego Ciała nie będzie już dodatkowej Mszy Świętej 
o godz. 1430. Równocześnie księża wrócili już z posługą duszpasterską 
do Domu Pomocy Społecznej, gdzie w każdą niedzielę odprawiana jest 
Msza Święta o godz. 915, a w I piątki o godz. 1530. 

6. Zapraszamy do uczestnictwa w  Koncercie Jednego Serca Jednego 

Ducha on-line w  Uroczystość Bożego Ciała, 11 czerwca br., o  godz. 
1930 w  Telewizji Trwam i  w  Internecie (Youtube, Facebook). Kon-
cert „na  żywo” w  Parku Sybiraków w  Rzeszowie jest zaplanowany  
na 20 IX 2020 r. (niedziela) o godz. 1800. Zachęcamy także do wspólnej 
Eucharystii, którą będziemy przeżywać w naszym kościele razem z mu-
zykami i chórzystami Jednego Serca Jednego Ducha w Uroczystość Bo-
żego Ciała o godz. 1800 

7. W najbliższy czwartek ze względu na Uroczystość Bożego Ciała modli-
twa o dar potomstwa i o Boże błogosławieństwo dla matek w stanie 
błogosławionym zostaje przeniesiona na czwartek, 18.06.

8. W sobotę będziemy przeżywać Nabożeństwo Fatimskie. O godz. 1730 
Nabożeństwo czerwcowe, a o 18.00 Msza Święta i procesja wokół kościo-
ła z modlitwą różańcową.

9. Prosimy dzieci o przyniesienie skarbonek wielkopostnych do kościoła 
w przyszłą niedzielę.

10. Ze względu na nabożeństwa czerwcowe, kancelaria parafialna będzie 
czynna w godz. 1630-1715. W czwartek kancelaria nieczynna. 

11. Spotkania: wtorek: spotkanie LSO, środa: spotkanie chóru „Soli Deo” 
po Mszy św. wieczornej, czwartek: spotkanie grupy „Emaus” po Mszy św. 
wieczornej, sobota: spotkanie scholii „Pod Wezwaniem”.

12. Zachęcamy do wzięcia gazetki parafialnej oraz do zakupu prasy kato-
lickiej. 

13. Dziękujemy parafianom z ul. Okulickiego 3 za złożone ofiary na sprzą-
tanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. Okulickiego 5. 
Bóg zapłać ! 

14. Parafianom i Gościom życzymy mocnej wiary, nadziei i miłości, płyną-
cej od Zmartwychwstałego Pana. 

15. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Ryszard Sałata, + Jó-
zefa Nabożna, + Lucyna Buczyńska. Dobry Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 07.06.2020

tajemnica trójcy przenajświętszej 
Św. Tomasz z Akwinu, zakonnik, doktor Kościoła i wielki święty mówi, 

że tajemnica Trójcy Przenajświętszej nigdy nie mogłaby być odkryta siłą ro-
zumu ludzkiego. Została ludziom objawiona przez Jezusa Chrystusa. Wszyst-
kie Ewangelie wyraźnie mówią o trzech Osobach Boskich: Bogu Ojcu, Synu 
Bożym i Duchu Świętym. Pan Jezus przed swym odejściem do nieba powie-
dział Apostołom: „Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego” (Mt 28 19-20).

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Tajemnica Trójcy Świętej stano-
wi centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, obja-
wiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty” 
(261). I dalej: „Osoby Boskie, nierozdzielne w tym, kim są, są także nieroz-
dzielne w tym, co czynią. W jednym działaniu Bożym każda Osoba Boska 
ukazuje jednak to, co jest Jej własne w Trójcy, przede wszystkim w Boskich 
posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego (267).

Prawda o Trójcy Świętej jest tajemnicą wiary w ścisłym tego słowa zna-
czeniu. Nawet po objawieniu człowiek nie może jej pojąć, ale może ją przyjąć.

Bóg jest działaniem, czynem. W Nim działalność nie ma granic, jest nie-
skończona. I tu rozum może sobie postawić pytanie: Czy Bóg dlatego, że jest 
nieskończony, ma na wieki poprzestać na tworzeniu niegodnych siebie, o całe 

niebo niższych istot? Bo nawet najdoskonalszy anioł będzie o całą nieskoń-
czoność niższy od Boga. Rozum ludzki oświecony Objawieniem twierdzi, 
że twórcza moc Boga tylko wtedy zaspokojoną będzie, jeśli Bóg zrodzi Istotę 
Jemu równą, Jemu podobną. A dzieje się to właśnie w tajemnicy Trójcy Świę-
tej. Bóg Ojciec rodzi odwiecznie Syna, drugą, równą sobie Osobę. Rodzi Ją 
przez poznanie siebie jako nieskończonego Absolutu. To poznanie siebie jest 
myślą wiekuistą, mądrością, niezmiennie, wiecznie trwającą. Mądrością, któ-
ra jest żyjącym Duchem i Osobą. Trzecia Osoba Trójcy Świętej – Duch Święty 
pochodzi z miłości dwóch pierwszych Osób.

Bóg Ojciec ujrzał swoje Słowo, swą drgającą życiem myśl nieskończenie 
piękną, swego Syna i uniósł się zachwytem. Syn ujrzał Ojca, Jego Absolut, po-
tęgę, doskonałość i też został uniesiony, porwany zachwytem. Z tego Boskiego 
zetknięcia się powstaje nieskończona Miłość. Miłość wiekuista, niewyczer-
pana, podniesiona do osobowości. I są Trzej w jedności. Ojciec przez nikogo 
nie stworzony, Syn przez Ojca zrodzony i Duch Święty, Miłość, pochodzący 
od Ojca i Syna.

Bóg, objawiając nam swoje tajemnice, pragnie, abyśmy je poznali i będąc 
Jego obrazem - miłowali. Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, powołując 
się na tajemnicę Trójcy Świętej, modlił się o to: „Aby stanowili jedno, tak jak 
my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie” (J 19, 22-23). Wszyscy jeste-
śmy stworzeni i zaproszeni do miłości i jedności z Bogiem.

Źródło: www.niedziela.pl/
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intencje mszalne
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skąD się wzięłO  
BOże ciałO?
Boże Ciało, czyli uro-

czystość Najświętszego 
Ciała i  Krwi Chrystu-
sa, zostało ustanowione 
po widzeniach bł. Julianny 
z  Cornillon, augustianki. 
W  1245 roku miała ona 
wizje, podczas których zo-
baczyła jasną tarczę księ-
życa z  ciemną plamą. Zin-
terpretowano ten fakt jako 
brak należytego święta, 
które byłoby uczczeniem 
Ciała i  Krwi Pańskiej. Pan 
Jezus wyznaczył nawet 
dzień, czwartek po niedzie-
li Trójcy Przenajświętszej. 
W związku z objawieniami 
bł. Julianny lokalny biskup 
Robert z Liège (dzisiejsza Belgia) ustanowił to święto dla swej diecezji.

Dla całego Kościoła święto to zostało ustanowione przez papieża Urbana 
IV. Bullą Transiturus – de hoc Mundo wprowadził je do kalendarza liturgicz-
nego w  1264 roku. Dokument jednak nie został wydany z  powodu śmierci 
papieża. Dlatego też ostatecznie potwierdził je Jan XXII w 1317 roku. Pierw-
sza procesja najprawdopodobniej odbyła się w Kolonii w 1277 roku. Niesiono 
w niej krzyż z Najświętszym Sakramentem. Z każdym kolejnym wiekiem ob-
chody uroczystości rozszerzały się na kolejne państwa. Od XV wieku na terenie 
Niemiec organizowano już procesje do 4 ołtarzy. Podróż Eucharystii ulicami 
miasta miał również wymiar symboliczny i odnosił się do poczucia ochrony 
przed niebezpieczeństwami.

Warto wspomnieć dwa wydarzenia, które miały wpływ na  rozwój kultu 
eucharystycznego oraz ustanowienie i rozpowszechnienie święta Bożego Ciała. 
Na Soborze Laterańskim IV w 1215 roku Kościół przyjął dogmat o transsub-
stancjacji, czyli realnej przemianie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. 
Nieco później w Bolsenie (dzisiejsze Włochy) w 1263 roku wydarzył się cud. 
Podczas Eucharystii hostia zaczęła krwawić. Korporał z  kroplami krwi jest 
przechowywany w Orvieto. Święto Bożego Ciała było w przeszłości traktowane 
jako zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramen-
cie i za błędy heretyków oraz jako uczczenie pamiątki ustanowienia Euchary-
stii. Od XVI wieku wprowadzono zwyczaj śpiewania fragmentów Ewangelii 
przy czterech ołtarzach, który kultywowany jest do dziś.

W Polsce święto obchodzone jest w czwartek po niedzieli Trójcy Przenaj-
świętszej. Jako pierwszy na naszych terenach obchody Bożego Ciała wprowa-
dził w diecezji krakowskiej bp Nanker w 1320 roku. Pod koniec XIV wieku 
uroczystość była obchodzona już we wszystkich diecezjach. Z czasem wprowa-
dzono także praktykę udzielania błogosławieństwa Najświętszym Sakramen-
tem. Zwyczaj ten w Polsce wszedł do „Rytuału piotrkowskiego” z 1631 roku. 
Aż do 1955 roku w Polsce obowiązywała oktawa Bożego Ciała. 8-dniową cele-
brację oficjalnie zniesiono, ale na prośbę Episkopatu Polski zachowano zwyczaj 
obchodzenia oktawy, choć nie ma ona już charakteru liturgicznego.

Piękno tego święta wyraził ks. Józef Tischner: „W Eucharystii i poprzez Eu-
charystię dokonuje się coś istotnego: Bóg staje się nieustannie naszym Bogiem. 
On nasz, a my Jego. Niezwykłe doświadczenie Miłości staje się udziałem każde-
go, kto wchodzi w komunię z Bogiem. Stajemy wobec perspektywy odzyskania 
świata. Nasz świat nabiera nowego sensu (…). Gdy wraca Miłość, świat jakby 
na nowo się zaczyna”.

Źródło: www.aleteia.org/

PONIEDZIAŁEK
  6.30 1) + Czesława Fudali – greg.
 2) + Kazimierz Siembrzuch od koleżanek i kolegów 

synowej Haliny ze Szkoły Podstawowej w Niwiskach
18.00 1) + Krystyna Pac-Kroll –greg.
 2) + Edward Rokaszewski
WTOREK
  6.30 1) + Czesława Fudali – greg.
 2) + Kazimierz Siembrzuch od obecnych i byłych 

Dyrektorów Gminy Niwiska
 3) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Zofii
18.00 1) + Krystyna Pac-Kroll –greg.
ŚRODA
  6.30 1) + Czesława Fudali – greg.
18.00 1) + Krystyna Pac-Kroll –greg.
 2) + Karol Kopeć
 3) + Józefa Nabożny od Sióstr z Róży IX
CZWARTEK BOŻE CIAŁO
  7.00 1) + Krystyna Pac-Kroll –greg.
 2) + Józefa Kieller od sąsiadki Teresy
  8.30 1) + Czesława Fudali – greg.
10.00  1) Za świętej pamięci zmarłych sąsiadów: Zofię Antas, 

Danutę Rug, Jana Trojanra, Wandę Rzońca
11.30  1) + Krystyna i Adam Kawalec od synów Grzegorza 

i Marcina
12.45 1) + Krystyna i + Tadeusz Niedużak od córki z rodziną
 2) W intencji Tomasza o uwolnienie i uzdrowienie  

duszy i ciała 
18.00 1) + Maria i +Mieczysław Kowal
PIĄTEK
  6.30 1) + Czesława Fudali – greg.
 2) + Krystyna Pac-Kroll –greg.
 3) + Ignacy
 4) + Antonina Propkop od wnuka Krzysztofa z rodziną
18.00 1) O radość nieba dla + Tadeusza w 2 r.śmierci
SOBOTA
  6.30 1) + Czesława Fudali – greg.
 2) + Krystyna Pac-Kroll – greg.
 3) + Józef Nycz w 22 rocznicę śmierci oraz + Anna,  

+ Andrzej i dusze w czyśćcu cierpiące
 4) + Antonina Prokop od rodziny Czerwonek
18.00 1) + Michalina, + Jan, + Ludwik, +Janina, +Wawrzyniec 

i + Katarzyna
 2) + Władysław, + Jerzy (przeniesiona na 22.06.)
NIEDZIELA
  7.00 1) + Eugeniusz w 47 rocznicę śmierci i rodzice + Anna,  

+ Michał 
  8.30 1) + Czesława Fudali – greg.
  9.15
DPS Za Parafian
10.00 O potrzebne łaski dla Sióstr z Róży IX przez 

wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP
11.30 1) + Krystyna Pac-Kroll – greg.
12.45 1) + Antonina Prokop od siostry Anny Kalandyk
 2) + Teresa Mendoń od rodziny
18.00 1) + Józef Haracz


