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UROCZYSTOŒÆ NAJŒWIÊTSZEJ TRÓJCY

Trójca Przenajœwiêtsza

Myœl¹c o Bogu w Trójcy Jedynym – uœwiadamiam sobie, ¿e wierzê w takiego Boga, który wci¹¿
rozdaje. Nie zatrzymuje dla siebie.
Jest S³oñcem nieustannie posy³awyrzeŸbion¹ w drewnie przez góotus Tuus
ralskiego artystê, a zw³aszcza
W naszej bazylice pielgrzymi
wzywaj¹ Go poprzez œwiête relii parafianie lubi¹ siê modliæ w kakwie Jego krwi. Swoj¹ modlitwê
plicy œw. Jana Paw³a II. Klêcz¹
utrwalaj¹ czêsto na specjalnych
przed obrazem Œwiêtego Papie¿a,
kartach, które wk³adaj¹ do skarwpatruj¹ siê w Jego radosn¹ twarz
bonki. Oto jedna z nich:
Panie Jezu Chryste, dziêkujê, ze wybra³eœ Jana Paw³a II z narodu polskiego. Dziêkujê, ¿e dziêki Niemu mogliœmy patrzeæ w przyszloœæ nie lêkaj¹c siê. Proszê za wstaweinnictwem œw. Jana Pawla II - umacniaj nasz¹
wiarê, kszta³tuj nasze serca i umys³y. Czuwaj nad nami! Proszê dopomó¿,
byœmy nie zawiedli, byœmy mieli si³ê trwaæ w dobrym. Blagam Ciê, Kochany Ojcze Œwiêty Janie Pawle II - wstawiaj siê za moj¹ rodzin¹, naszym
narodem, ca³ym œwiatem!
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j¹cym ciep³o i œwiat³o. Naukowcy
mówi¹, ¿e s³oñce wyczerpie kiedyœ sw¹ energiê. Stanie siê martwe.
Nieskoñczony Bóg jest Tym, który w sposób nieograniczony jako
(ci¹g dalszy na str. 3)

UROCZYSTOŒÆ NAJŒWIÊTSZEJ TRÓJCY 22 maja 2016
1. Dziœ obchodzimy uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej.
W naszej archidiecezji koñczy
siê okres Spowiedzi i Komunii
œw. Wielkanocnej.

5. Organizujemy pielgrzymkê
do Rzymu w terminie od 27 maja
do 4 czerwca. Wyjazd w pi¹tek
27 maja o godz. 3.00.
6. Przypominamy rodzicom
dzieci wyje¿d¿aj¹cych na koloniê do Sopotu, i¿ spotkanie organizacyjne po³¹czone z wp³atami bêdzie w przysz³¹ niedzielê
29 maja o godz. 15.00 w domu
parafialnym.

2. We wtorek o godz. 16.00
spotkanie Stra¿y Honorowej
3. W czwartek uroczystoœæ
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Jezusa Chrystusa zwana u nas Bo¿ym Cia³em. O godz. 8.30 msza
œw. w koœciele œw. Piotra, a po
niej procesja do czterech o³tarzy,
któr¹ zakoñczymy przy naszej
Bazylice. Prosimy naszych Parafian, aby swoj¹ obecnoœci¹ i pobo¿nym zachowaniem dali publiczne œwiadectwo ¿ywej wiary w Jezusa obecnego w Najœwiêtszym
Sakramencie.
W Bo¿e Cia³o w Bazylice msze
œw. o godz.: 6.00, 7.30, 12.00,
13.30 i 19.00. Nie bêdzie mszy
œw. o godz. 9.00 i 10.30.
4. W oktawie Bo¿ego Cia³a
procesje eucharystyczne po
mszy œw. o godz. 18.00. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów oraz dzieci komunijne. Na
zakoñczenie oktawy, w przysz³y
czwartek, b³ogos³awieñstwo
dzieci.

7. W sobotê 11 czerwca pielgrzymujemy do Strachociny –
miejsca urodzenie œw. Andrzeja
Boboli. Zwiedzimy muzeum
„Ulmów” w Markowej oraz pa³ac w £añcucie. Wyjazd godz.
5.00. Koszt przejazdu i biletów
120 z³. Tak¿e 11 czerwca Rycerstwo Niepokalanej organizuje
wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej na X pielgrzymkê Apostolatu Margaretka – wyjazd godz.
8.00 koszt 15 z³, powrót ok.16.00
– szczegó³y na plakatach.
8. Œwiêci tego tygodnia: we
wtorek – wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny, Wspomo¿ycielki Wiernych.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

z 23 stycznia 2000r. Obecnoœæ
przedstawicieli poszczególnych
wyznañ i ich aktywne uczestnictwo w odnowieniu przyrzeczeñ
chrzcielnych, by³o znacz¹cym
elementem obchodów 1050-lecia
Chrztu Polski. Sam obrzêd odnowienia, zapewne i z tej
przyczyny odbywa³ siê
poza Eucharysti¹, jako
odrêbny punkt obchodów.
W tym czasie stadion by³
ju¿ wype³niony po brzegi,
a wyp³ywaj¹ce z serca odpowiedzi
„WIERZÊ”
gromkim echem rozbrzmiewa³y po jego koronie, wyp³ywaj¹c na zewn¹trz. Polacy potwierdzali swoje 1050-cio letnie
przywi¹zanie do Chrystusa, do
Jego Koœcio³a. To by³o ŒWIADECTWO. Po s³owach odnowienia przyrzeczeñ nast¹pi³o pokropienie uczestników. W ka¿dym
sektorze pojawi³o siê kilku diakonów, nikt nie móg³ byæ pominiêty. Stadion œpiewa³ „Co
przyrzek³ Bogu na chrzcie
raz…..” Moment uroczysty
i przejmuj¹cy. Wzruszenie dawa³o znaæ w naszych sercach.
Prze¿ywanie takich chwil w du¿ej wspólnocie ma szczególny
wymiar i moc.
Cdn.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

my Koœció³. Bóg daje nam tê
moc, ten kod genetyczny w³aœciwy Bogu. Jesteœmy powo³ani do
mi³oœci, do jednoœci, a Chrystus
jest nam do tego potrzebny.
¯ycie jest ciê¿kie, ka¿dy ma
krzy¿. Tworzymy rodziny
– Domowe Koœcio³y,
a Domowy Koœció³ to walka o mi³oœæ najbli¿szego.
Nie kogoœ na chwilê, ale
na ca³e ¿ycie. To prawdziwy heroizm. Poznaj¹
nas po mi³oœci i jednoœci.
I jeszcze jedno, naszym
powo³aniem jest gin¹æ za
grzesznika, wszak uczyni³ to
Chrystus, a my jesteœmy Jego
uczniami i Jego œwiadkami.
Obecny œwiat bardzo potrzebuje œwiadectwa. Mi³oœæ i jednoœæ
mo¿e daæ tylko Chrystus.
Rozwa¿anie podprowadzi³o
nas do odnowienia przyrzeczeñ
chrzcielnych, bo „Kto uwierzy
i przyjmie chrzest, bêdzie zbawiony; a kto nie uwierzy, bêdzie
potêpiony (Mk16,16).” Odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych
poprzedzi³o odczytanie deklaracji Koœcio³a Katolickiego i Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej o wzajemnym uznaniu Chrztu œw.
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Maria i Tadeusz WoŸniakowie

Poniedzia³ek 23 maja
6.00 Œp. Jerzy Rokowski
Dziekczynna za otrzymane ³aski zdrowia
przez wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II
z proœb¹ o dlasze zdrowie dla Ani
oraz dla ³askê zdrowia dla Zyty
6.45 Œp. Ryszard Kuba
7.30 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
8.00 Œp. Barbara Pociêgiel
12.00 Œp. Jerzy Godek
18.00 Œp. Michalina Baran
Wtorek 24 maja
6.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
6.45 Œp. Michalina Baran
7.30 Œp. Barbara Pociêgiel
8.00 Œp. Helena i Szczepan Jajeœnica oraz
Eugeniusz, Genowefa i Stanis³awa
12.00 Œp. Agnieszka i Antoni Wcis³o,
syn W³adys³aw
18.00 Œp. Anna W¹troba
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Dominika Puliano
Œroda 25 maja
6.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
6.45 Œp. Michalina Baran
7.30 Œp. Janina Kundys
8.00 Œp. Tadeusz Kamiñski
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e, opiekê Matki
Bo¿ej dla Marii i jej rodziny
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców z Ochotnicy
Dolnej
Za zmar³ych:
Œp. Maria Tyra³a
Œp. Maria Matlak
Œp. Genowefa Ficek
Œp. Lucyna Mamcarczyk - 16 r.œm.
Œp. Zofia Sordyl
Œp. Jan Buraczek
Œp. Stanis³aw Gajowy
Œp. Agata Lasek
Œp. Maria Grabowska
Œp. Janina Pytraczyk - 3 r.œm.
Œp. Barbara Cierpia³ek
Œp. Kazimierz Gawry³a
Œp. Maria Wójcik
Œp. Helena Bojêœ
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Œp. Roman Piesko
Œp. Kazimierz Górowski
Œp. Barbara £ukasik
Œp. Stanis³aw K³obuch
Œp. Jacek Pawlik
Œp. Maria Krupnik
Œp. Jadwiga Sikora
Œp. Maria Lelek
Œp. Jadwiga Tatara
Czwartek 26 maja
6.00 Œp. Michalina Baran
7.30 Œp. Marianna i Antoni Szustkiewicz
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
7.30 Roków: Œp. Maria Wójcik
12.00 Œp. Maria Matlak
13.30 O zdrowie i opiekê Bo¿¹ dla Marii
19.00 Œp. Kamil Suknarowski
Pi¹tek 27 maja
6.00 Œp. Barbara Pociêgiel
6.45 Œp. Michalina Baran
7.30 Œp. Maria Bando³a, Zofia ¯elazny
8.00 Œp. Jan Siuta - 11 r.œm.
Œp. W³adys³aw S³upski
12.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
18.00 Œp. Barbara Sabuda
Œp. Lidia Jamrozik - 7 r.œm.
Sobota 28 maja
6.00 Œp. Jan Dubiel - 10 r.œm.
6.45 Œp. Michalina Baran
7.30 Œp. Maria Mika
8.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Heleny
18.00 Œp. Janina Kochman
Œp. Bronis³aw Kopytyñski - 9 r.œm.
oraz jego rodzice
Niedziela 29 maja
6.00 Œp. Maria Tyra³a
7.30 Œp. Marek Kamiñski
Œp. Stanis³awa Korzeniowska
9.00 Œp. Michalina Baran
9.00 Roków: Œp. Petronela Mrowiec - 4
r.œm., córka Michalina
10.30 Œp. Rafa³ Tatka
12.00 Œp. Jan Ciep³y - 5 r.œm.
Œp. Maria WoŸniak - 1 r.œm.
13.30 Œp. Zygmunt Bizoñ - 7 r.œm.
19.00 Œp. Barbara Pociegiel

skoñczenia œwiata.” Jestem
z cz³owiekiem – poucza
Pan Jezus – poprzez
swego Ducha. Jestem
z wami dziêki ustanowieniu Najœwiêtszego
Sakramentu. Eucharystia jest sakramentalnym
znakiem
obecnoœci
wœród nas wcielonego
Syna Bo¿ego. Pan Jezus
wci¹¿ nas przynagla:
„Bierzcie i jedzcie.
Bierzcie i pijcie.” Nieustannie
bierzcie Mnie do swego ¿ycia.
Wykorzystujcie Mnie. Jestem do
waszej dyspozycji.
Daj¹cy siê Bóg to tak¿e Duch
Œwiêty – Trzecia Osoba Boska.
Wci¹¿ za ma³o jest przez nas rozpoznawalny. Czêsto niezauwa¿alny – jak powietrze. Nie dostrzegalny jak p³yn¹ca woda.
A jednak jak ona u¿yŸniaj¹ca ziemiê. Bez Ducha Œwiêta wspólnota wierz¹ca w Chrystusa obumiera. ¯ycie religijne rozwija siê
w poszczególnym cz³owieku
dziêki mocy Ducha Œwiêtego.
Jaka ma byæ nasza postawa
wobec rozdaj¹cego Boga?
Trzeba z Bo¿ych darów korzystaæ. Otworzyæ siê na Bo¿ego
Syna, którego nam posy³a Ojciec

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Ojciec Niebieski nieustannie rodzi Syna
Bo¿ego, a Duch
Œwiêty jest ci¹g³¹
osobow¹ emanacj¹
mi³oœci Ojca i Syna.
Proces rodzenia i pochodzenia trwa w Jedynym Bogu wiecznie. Niezawodne Ÿród³o ¿ycia ludzkiego.
Odwieczny Bóg,
o którym uczy Ewangelia jest tym,
który nigdy siê nie nu¿y rozdawnictwem. Dawanie jest wiecznym
przymiotem Boga. Wierzymy
w takiego Boga, który wci¹¿ daje.
Nieustannie rozdaje. W ci¹g³ym
dzieleniu nie wyczerpuje siê. Nieustannie jest bogaty. Jest to niepojêta Bo¿a tajemnica. Daj¹c –
nie zubo¿a siê. Nie zmniejsza siê.
Jest tym, który jest. „Ja jestem,
który jestem” – to moje zawo³anie od wieków – powie Bóg do
Moj¿esza, który bêdzie siê pyta³
o Jego imiê.
Poszczególne osoby Bo¿e ukazane s¹ poprzez dawanie. Bóg
Ojciec wci¹¿ na œwiat posy³a
swego ukochanego Syna. Bo¿y
Syn – Jezus Chrystus pozosta³ na
wieki z cz³owiekiem. „Jestem
z wami po wszystkie dni, a¿ do
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(ci¹g dalszy na str. 4)

praszaæ siê Ducha Pocieszyciela
w naszych smutkach, a nawet
w pokusach depresji.
Henryk Sienkiewicz opowiada
w Trylogii historiê potopu przez
wojska szwedzkie naszej Ojczyzny. Militarna potêga wroga
niszczy kolejne polskie miasta
i wsie. Podchodzi pod wa³y jasnogórskie. Œmieje siê wódz
wojsk szwedzkich, ¿e ten kurnik
jasnogórski w oka mgnieniu zdobêdzie. Strwo¿eni zakonnicy
z garstk¹ rycerstwa myœl¹ o poddaniu siê. Czekaj¹ na decyzje
przeora zakonu o. Kordeckiego.
Zdumieni s³ysz¹ s³owa przeora:
„W Imiê Ojca, i Syna, i Ducha
Œwiêtego, w Imiê Trójcy Przenajœwiêtszej, w Imiê Najœwiêtszej
naszej Panienki, na mury Bracia
ukochani.” Rozpoczê³a siê zwyciêska obrona Czêstochowy.
Jesteœmy œwiadkami potê¿nego
zalewu ró¿norakiej grzesznoœci.
Wobec sro¿¹cego siê z³a ogarnia
nas trwoga. Zagro¿enie jest zbyt
wielkie. Kuszeni jesteœmy by siê
poddaæ. Trzeba jednak us³yszeæ
w tym niebywa³ym zamêcie
i ogromnym niebezpieczeñstwie
g³os Boga w naszym sumieniu:
„W imiê Trójcy Przenajœwiêtszej
i Najukochañszej Panienki – na
mury Bracia kochani!”

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Niebieski. Nieustannie byæ
g³odnym Boga i jeœæ Go w Komunii œw. Jest przecie¿ pokarmem koniecznym do zbawienia.
Jezus Chrystus bogaty w mi³osierdzie nieustannie pragnie
z mi³oœci¹ pochylaæ siê nad naszymi g³odami i pragnieniami,
by je nasycaæ. Nasz¹ nagoœæ –
oziêb³oœæ religijn¹ – pragnie
rozpalaæ. Zab³¹kanie nasze, na
œwiatowych drogach, chce prostowaæ. Pragnie siê pochylaæ
nad rozlicznymi chorobami, tak
fizycznymi, duchowymi jak
i moralnymi by je leczyæ. Nie
ustaje w poszukiwaniu zab³¹kanych i zagubionych. Nawet wtedy, gdy œwiat przekreœla cz³owieka. Gdy najbli¿si k³ad¹ na
niego krzy¿yk – mówi¹c, ¿e jest
do niczego, jest zerem – Jezus
z mi³oœci¹ wlewa w jego serce
swe balsamy ufnoœci, ¿e dopóki
¿yje jest w stanie powstaæ.
Obecnoœæ daj¹cego siê Ducha
Œwiêtego mobilizuje nas do wykorzystania w ¿yciu Jego siedmiu darów. Doœwiadczyæ Jego
mocy w naszej s³aboœci. Otworzyæ siê na ducha rady w naszej
bezradnoœci. Natarczywie do-4-

ks. Infu³at

1050 lat Chrztu Polski
Rozwa¿anie i odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych cz. IV

Na œwiêtowaniu nie brak³o
równie¿ akcentu krakowskiego.
Zapewni³ go Ks. bp Grzegorz
Ryœ, który poprowadzi³ rozwa¿anie wychodz¹c od s³ów skierowanych do Nikodema „Tak
bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e
Syna swego Jednorodzonego
da³, aby ka¿dy kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie
wieczne (J3,16).” S³owa te wymagaj¹ zatrzymania siê, wymagaj¹ decyzji. Bóg widzia³, ¿e
œwiat jest niegodziwy, ¿e ludzie
s¹ Ÿli. Przyczynê takiego stanu
œwiata przedstawia Œw. Jan
„Wszystko, co jest na œwiecie,
a wiec po¿¹dliwoœæ cia³a, po¿¹dliwoœæ oczu i pycha tego ¿ycia
nie pochodzi od Ojca, lecz od
œwiata (2J,16).” Bóg to wiedzia³
a mimo to, a nawet w³aœnie dlatego, pos³a³ Syna, a my chc¹c
partycypowaæ w owocach Jego
przyjœcia, musimy w Niego
uwierzyæ. Nie mo¿emy mi³owaæ

œwiata. Po¿¹dliwoœci s¹ zazdrosne, mordercze, uzale¿niaj¹ce.
Bóg zsy³aj¹c na ziemiê Syna okaza³ œwiatu swoje wielkie mi³osierdzie, okaza³ je ka¿demu cz³owiekowi. A my tak czêsto mamy pokusê podpowiadaæ Bogu, kogo
ma kochaæ, kto zas³uguje na mi³oœæ. A On niezmiennie kocha
ka¿dego cz³owieka. Po której
stronie stawiam siebie?
Bóg bierze na siebie grzech ka¿dego cz³owieka, szczególnie zaœ
mój osobisty, aby umar³ z NIM na
Krzy¿u. Jeœli oddam Bogu mój
grzech, to on umrze z Jezusem na
Krzy¿u. W ten sposób Bóg daje
mi ¿ycie wieczne, w³aœciwe
Bogu. Wtedy mogê mieæ mi³oœæ
Boga w sobie. Bóg pomaga tym,
którzy chc¹ zrobiæ krok w Jego
stronê. Bóg jest MI£OŒCI¥,
a Jego Koœció³ ma uobecniaæ tê
mi³oœæ. Co Jezus powiedzia³ do
uczniów? „Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ i módlcie siê za tych,
którzy was przeœladuj¹ (Mt5,44)”.
Mi³owaæ nieprzyjació³ – trudne? Ale my mamy w sobie mi³oœæ
Boga, mi³oœæ nieprzyjació³ – staje siê mo¿liwa, bo Chrystus daje
moc Koœcio³owi, a my stanowi-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

