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Czyni¹c znak krzy¿a �wiêtego, dotykamy rêk¹ g³owy;
co oznacza Boga Ojca, który od nikogo nie pochodzi.
Kiedy potem dotykamy rêk¹ cia³a (poni¿ej piersi),
oznacza to Syna Jego, Pana naszego;
który pochodzi od Ojca i zst¹pi³ do ³ona
Przenaj�wiêtszej Dziewicy Maryi.
Kiedy k³adziemy rêkê na jednym i drugim ramieniu,
oznacza to Ducha �wiêtego,
który pochodzi od Ojca i Syna.
A kiedy nasze rêce sk³adamy razem,
oznacza to, ¿e Trzy Osoby Boskie s¹ jedn¹ Istot¹.
Kiedy za� znaczymy krzy¿em nasze usta,
oznacza to, ¿e w Jezusie Chrystusie (w S³owie Bo¿ym),
Zbawicielu naszym i Odkupicielu,
jest Ojciec, Syn i Duch �wiêty,
jeden, jedyny nasz Bóg, Stwórca i Pan,
i ¿e Bóstwo nigdy nie by³o oddzielone
od Cia³a Chrystusa w czasie Jego �mierci.

WYZNANIE WIARY W TRÓJCÊ �WIÊT¥
ZAWARTE W ZNAKU KRZY¯A �WIÊTEGO

Chwa³a Tobie, Ojcze,
Bo¿e Abrahama, Izaaka i Jakuba!
Ty pos³a³e� proroków, swoje s³ugi, aby g³osili Two-
je s³owo wiernej mi³o�ci i wzywali twój lud do
pokuty. Nad brzegami Jordanu wezwa³e� Jana
Chrzciciela, g³os wo³aj¹cy na pustyni, pos³any do
ca³ej krainy nad Jordanem, aby przygotowa³
drogê Panu i g³osi³ nadej�cie Jezusa.
Chwa³a Tobie, Chryste, Synu Bo¿y!
Przyszed³e� nad wody Jordanu, aby przyj¹æ
chrzest z rêki Jana. Duch zst¹pi³ na Ciebie jako
go³êbica. Niebo otwar³o siê nad Tob¹ i da³ siê
s³yszeæ g³o� Ojca: �To jest mój Syn umi³owany!�
Znad brzegu tej rzeki, u�wiêconej Twoj¹
obecno�ci¹, poszed³e� dalej, aby chrzciæ nie
tylko wod¹, ale ogniem i Duchem �wiêtym.
Chwa³a Tobie, Duchu �wiêty,
Panie i O¿ywicielu!
Twoj¹ moc¹ Ko�ció³ zostaje ochrzczony,
zstêpuje z Chrystusem w otch³añ �mierci i z Nim
powstaje do nowego ¿ycia. Twoj¹ moc¹ zostaje-
my wyzwoleni od grzechu, aby staæ siê dzieæmi
Bo¿ymi, chwalebnym Cia³em Chrystusa. Twoj¹
moc¹ zwyciê¿ony zostaje wszelki lêk, a Ewan-
gelia mi³o�ci g³oszona jest we wszystkich
czê�ciach ziemi na chwa³ê Boga, Ojca, Syna
i Ducha �wiêtego, któremu niech bêdzie
wszelka chwa³a po wszystkie czasy. Amen.

(�w. Ignacy Loyola)

Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi �wiêtemu.
Jak by³a na pocz¹tku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen.

22 maja
Niedziela

Trójcy �wiêtej

�w. Jan Pawe³ II
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26 maja - UROCZYSTO�Æ NAJ�WIÊTSZEGO
CIA£A I KRWI CHRYSTUSA

Trasa procesji Bo¿ego Cia³a na Osiedlu Oficerskim:
Msza �wiêta w ko�ciele Mi³osierdzia Bo¿ego, bezpo�rednio poprzedzaj¹ca uroczyst¹ procesjê ulicami

Osiedla, odprawiona zostanie o godz. 16.00. W tym roku przejdziemy w procesji z Jezusem Eucharystycznym
nastêpuj¹cymi ulicami Parafii: ul. Moniuszki, Grunwaldzk¹, Wilka-Wyrwiñskiego, ul. Kryniczn¹ i Lotnicz¹.
Zakoñczenie procesji przy kaplicy u Sióstr Duchaczek (ul. Lotnicza 4).

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udzia³u w procesji, która jest publicznym �wiadectwem naszej
wiary w Jezusa Eucharystycznego. Zadbajmy te¿ w tym dniu o religijny wystrój naszych okien czy balkonów,
a na trasie procesji, w miarê mo¿liwo�ci, prosimy o nie parkowanie swoich samochodów. Pozwólmy Jezusowi
w Naj�wiêtszym Sakramencie pob³ogos³awiæ nasze domy. To jedyny dzieñ w roku, w którym nasz Pan sam
zagl¹da do naszych okien.

U�cielajcie Mu kwiatami drogi,
Którêdy Pañskie i�æ bêd¹ nogi.

Okrzyknijcie to na wszystkie strony:
�W �rodku nas idzie B³ogos³awiony!�

Stra¿ przy Nim czyni¹ Anieli mo¿ni.
Nie przystêpujcie blisko bezbo¿ni.

Oby�cie kiedy� i wy poznali,
Jakiego�my to Pana dostali.

Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.

Zagrody nasze widzieæ przychodzi,
I jak siê Jego dzieciom powodzi.
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Zdarzy³o siê w 1263 r., ¿e z pielgrzymk¹ do grobu �wiê-
tych Aposto³ów Piotra i Paw³a w Rzymie wyruszy³ kap³an
Piotr z Pragi. Du¿o siê wówczas dyskutowa³o nad realn¹
obecno�ci¹ Chrystusa w Naj�wiêtszym Sakramencie. Mó-
wi¹c szczerze, szerzy³a siê w Europie herezja podwa¿aj¹ca
ow¹ cudown¹ Obecno�æ. Ks. Piotr z Pragi nale¿a³ do grona
niedowierzaj¹cych. Mo¿e dlatego wybra³ siê w tê dalek¹ pod-
ró¿. Liczy³, ¿e w stolicy chrze�cijañstwa odzyska dar g³êbo-
kiej wiary. �Zmêczony drog¹ zatrzyma³ siê w ma³ym w³oskim
miasteczku Bolsena, by odpocz¹æ i oprawiæ Mszê �w. przy
grobie �w. Krystyny. Zabra³ siê do odprawiania Mszy �w. ru-
tynowo i trochê bezmy�lnie, a¿ do chwili, gdy przy rozdawa-
niu Komunii �w. zobaczy³, ¿e ma na rêkach krew. Nie by³y to
jakie� malutkie krople, ale strumyczek krwi �ciekaj¹cy z pal-
ców na korpora³. Przy czym hostia, któr¹ Piotr z Pragi nadal
trzyma³ w d³oni, zachowa³a postaæ bia³ego chleba. Przera¿o-
ny kap³an niewiele my�l¹c, zawin¹³ hostiê w korpora³, w³o¿y³
wszystko do kielicha i chcia³ uciec do zakrystii. Wtedy kilka
kropli krwi upad³o na posadzkê. Piotr z Pragi z wra¿enia ze-
mdla³. Zbiegli siê ludzie, którzy pocz¹tkowo os³upieli na ten
widok. Naliczono 25 krwawych �ladów, tworz¹cych na korpo-
rale podobiznê Ukrzy¿owanego. O losach niedowiarka z Pra-
gi nie wiemy zbyt wiele, podobno nigdy ju¿ nie w¹tpi³ w obec-
no�æ Chrystusa w Naj�wiêtszym Sakramencie. Od tej pory
�w. Krystynê obdarzono mianem stra¿niczki Eucharystii.
�Kiedy wydarzy³ siê ów cud, w miasteczku obok - w Orvieto
przebywa³ w³a�nie papie¿ Urban IV. Na wie�æ o zdarzeniu
kaza³ s³aæ do Bolseny swoich teologów, którzy rzecz mieli
zbadaæ na miejscu i wykluczyæ ewentualne oszustwo. Ucze-
ni po wys³uchaniu �wiadków i zbadaniu korpora³u wpadli w
zachwyt - nigdy bowiem nikt nie mia³ fizycznego dowodu na
to, i¿ w czasie Mszy �w. nastêpuje przemiana chleba i wina
w Cia³o i Krew Chrystusa. Czym prêdzej zabrali wiêc relikwiê
i zanie�li do Papie¿a, który wzi¹³ korpora³ z hosti¹ do r¹k i
wyszed³ na zewn¹trz do ludzi czekaj¹cych na to, co Ojciec
�wiêty powie o cudzie. To w³a�nie wydarzenie uznaje siê za
pocz¹tek odprawiania procesji Bo¿ego Cia³a.

Relikwie zosta³y w ma³ym Orvieto, gdzie wzniesiono dla
nich potê¿n¹ katedrê - jedno z arcydzie³ �wiatowej architek-
tury gotyckiej. Hostiê i zakrwawiony korpora³ umieszczono w
specjalnym relikwiarzu ze z³ota, srebra i emalii i ustawiono w
oddzielnej kaplicy. Zachowa³y siê te¿ skrwawione kamienie z
bolseñskiego ko�cio³a. Jeden z nich zosta³ wmurowany w
�cianê za o³tarzem, przy którym zdarzy³ siê cud, drugi - w³o-
¿ony do relikwiarza - czci siê dzi� w czasie procesji Bo¿ego
Cia³a. Do 1990 r. Orvieto odwiedzi³o 40 papie¿y. W 1990 r. na
Bo¿e Cia³o przyjecha³ tam Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II.

Jednak najs³ynniejszy Cud Eucharystyczny mia³ miej-
sce we w³oskim Lanciano w VIII w. Zdarzenie dotyczy³o pew-
nego wykszta³conego zakonnika, któremu spokoju nie dawa-
³a kwestia, czy Chrystus naprawdê jest obecny w hostii i czy
konsekrowane wino jest rzeczywi�cie Jego Krwi¹. Pewnego
razu, po konsekracji w czasie Mszy �w., na w³asne oczy
zobaczy³, jak chleb staje siê Cia³em, a wino Krwi¹. Oniemia-
³y z przera¿enia, które ustêpowa³o miejsca wielkiej rado�ci,
zacz¹³ krzyczeæ do ludzi w ko�ciele, by przyszli zobaczyæ,

co siê dzieje na o³tarzu. Wie�æ o zdarzeniu b³yskawicznie
rozesz³a siê po okolicy. Do klasztoru przychodzi³y t³umy, by
spojrzeæ na Cia³o Chrystusa i na Jego Krew, która zakrzep³a,
zamieniaj¹c siê w piêæ nieregularnych bry³ek. Minê³o 1200
lat, gdy w 1971 r. cud sprzed wieków wziêli pod lupê naukow-
cy. Badania wykonywa³ za zgod¹ Ko�cio³a s³ynny w³oski
uczony prof. Linoli, specjalista w zakresie anatomii, chemii i
mikroskopii klinicznej. W laboratorium zbadano mikroskopij-
ne fragmenty relikwii. O wyniku badañ pisano we wszystkich
gazetach, nazywaj¹c je sensacyjnymi. Prof. Linoli ponad
wszelk¹ w¹tpliwo�æ uzna³, ¿e pobrane z relikwii próbki to...
ludzka tkanka miê�nia sercowego. Znalezione komórki uk³a-
du nerwowego typowe by³y dla takiej w³a�nie tkanki. Pusta
przestrzeñ wewn¹trz cia³a odpowiada³a komorze sercowej.
Nie znaleziono ¿adnych substancji konserwuj¹cych. Jak wiêc
tkanka ta przetrwa³a 1200 lat w tak dobrym stanie? Zdumia³o
jeszcze jedno. Na tkance z Lanciano nie ma �ladów ciêcia
no¿em czy jakimkolwiek innym ostrym narzêdziem. Argu-
ment ateistów, ¿e kto� móg³ wykroiæ z cia³a jakiego� �re-
dniowiecznego nieszczê�nika kawa³ek serca, upad³. Nie ma
innego wyt³umaczenia - poza cudownym.

Naj�wiêtszy Sakrament Cia³a i Krwi Pañskiej czci Ko-
�ció³ w ka¿dej Mszy �wietej. W Wielki Czwartek obchodzi-
my rocznicê ustanowienia Eucharystii, poniewa¿ jednak ra-
dosne wspomnienie ostatniej wieczerzy t³umi³o w Wielkim
Tygodniu rozwa¿anie mêki Chrystusa, zosta³o ustanowione
osobne �wiêto, którego celem jest publiczne wyznanie wiary
w obecno�æ Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Naj�wiêt-
szym Sakramencie, oddanie Mu czci nale¿nej i uwielbienia,
podziêkowanie za ³aski p³yn¹ce przez ten Sakrament, wresz-
cie przeb³aganie Go za zniewagi wyrz¹dzone przez s³abo�æ i
oziêb³o�æ nasz¹ i blu�nierstwa niewiernych.

Ju¿ w pierwszych wiekach chrze�cijanie czcili Naj-
�wiêtsz¹ Eucharystiê, a nawet ginêli w Jej obronie Wyrazem
czci dla Naj�wiêtszego Sakramentu sta³o siê odgradzanie
O³tarza od wiernych specjalnymi zas³onami.Nast¹pi³o to naj-
pó�niej po roku 300, kiedy to do ko�cio³ów zaczê³y przycho-
dziæ masy ludzi. Odgrodzenie chóru od nawy w mniejszych
ko�cio³ach sk³ada³o siê po prostu z poprzecznej belki drew-
nianej. Pozosta³o�ci¹ po owych zas³onach (welach) s¹ do
dzi� w obrz¹dku zachodnim balaski.

Powodem ustanowienia tego �wiêta by³y objawienia ja-
kie miewa³a �w. Julianna augustynka z Cornillon (1193-1258).
Po zbadaniu sprawy ustanowiono �wiêto w diecezji Liege
(Belgia). Papie¿ Urban IV wprowadzi³ je do Ko�cio³a po-
wszechnego; jego zarz¹dzenia potwierdzi³ Papie¿ Klemens
V i Jan XXII, który doda³ oktawê. Oficjum i Mszê u³o¿y³ �w.
Tomasz z Akwinu, który tak dobra³ teksty, aby s³u¿y³y do
rozwa¿ania najg³ówniejszych prawd o Eucharystii. W Sekwen-
cji za� �w. Tomasz zawar³ streszczenie nauki katolickiej o
Naj�wiêtszym Sakramencie.

Po Mszy �w. wychodzi z ko�cio³a g³ównego danej miej-
scowosæi procesja na g³ówne ulice miasta. W Polsce istnieje
od XV wieku zwyczaj �piewania czterech Ewangelii przy czte-
rech o³tarzach ustawionych w drodze pochodu. Ten �piew
Ewangelii jest wyznaniem wiary, i¿ pod postaciami chleba
mamy w�ród siebie tego samego Pana Naszego Jezusa Chry-
stusa, o którym opowiadaj¹ Ewangelie. Na koniec procesji
�piewany jest hymn "Te Deum laudamus", a celebrans udziela
b³ogos³awieñstwa Naj�wiêtszym Sakramentem.

za: www.niedziela.pl

Zagrody nasze
widzieæ przychodzi...
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PONIEDZIA£EK  23.05.16
  8.00   Dziêkczynna za otrzymane ³aski

z pro�b¹ o zdrowie i b³. Bo¿e dla
Heleny

18.00 1) + Marian Sawiñski (greg)
2) O b³. Bo¿e i zdrowie dla Joanny
z okazji imienin

WTOREK  24.05.2016
  8.00 + Romuald Bielecki
18.00 1) ++ Jan, Maria, Adam Frydlewicz

2) + Józef Kosek (greg)
�RODA 25.05.2016

  8.00  1) + Józef Kosek (greg)
2) + Zygmunt �lusarek

18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy
CZWARTEK 26.05.2016

BO¯E CIA£O
  8.00 + Józef Kosek (greg)
  9.30 + Zofia Jarocka z okazji imienin
11.00 ++ Marta Kusion, Irena Sojka
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e oraz

potrzebne ³aski dla Aleksandry
z okazji urodzin

16.00 1) + Romuald Bielecki
2) + Weronika Zahajko
3) Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê dla
Krzysztofa i Zofii w 21 rocz. �lubu
4) + Tadeusz Szryniawski
w 18 rocz. �mierci
5) ++ Magdalena, Bo¿ena
w 4 rocz. �mierci

18.00 + Marian Sawiñski (greg)
PI¥TEK 27.05.2016

  8.00 1) + Józef Kosek (greg)
2) ++ Robert Korzeniowski
w 20 rocz. �mierci i Antonina

15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Jan Szczerbaniewicz

SOBOTA 28.05.2016
  8.00 1) + Marian Sawiñski (greg)

2) + Mieczys³aw Zêbala
18.00  ++ Franciszek i Józefa Gawron

NIEDZIELA 29.05.2016
  8.00  + Piotr Zdeb
  9.30 + Józef Kosek (greg)
11.00 + Jan Turek w 9 rocz. �mierci
12.00 O zdrowie,  b³. Bo¿e i opiekê Matki

Bo¿ej dla Roberta i Jego rodziny
13.00 ++ Zofia Jachnicka, Zofia i Jan

B³achut
18.00 + Marian Sawiñski (greg)

INTENCJE MSZY �W.
23.05.2016 - 29.05.2016

NABO¯EÑSTWA MAJOWE
w naszej Parafii

odprawiane s¹ codziennie o godz. 17.30.
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Pewnego razu by³o
dziecko gotowe,
¿eby siê urodziæ.
Wiêc którego� dnia
zapyta³o Boga:
- Mówi¹, ¿e chcesz
mnie jutro pos³aæ
na ziemiê, ale jak
ja mam tam ¿yæ,
skoro jestem takie
ma³e i bezbronne?
- Spomiêdzy wielu
anio³ów wybiorê
jednego dla ciebie.
On bêdzie na
ciebie czeka³
i zaopiekuje siê
tob¹.
- Ale powiedz mi, tu w Niebie nie robi³em nic innego tylko �piewa³em i
u�miecha³em siê, to mi wystarcza³o, by byæ szczê�liwym?
- Twój anio³ bêdzie ci �piewa³ i bêdzie siê tak¿e u�miecha³ do ciebie
ka¿dego dnia; bêdziesz czu³ jego anielsk¹ mi³o�æ i bêdziesz szczê�liwy.
- A jak bêdê rozumia³, kiedy ludzie bêd¹ do mnie mówiæ, je�li nie znam
jêzyka, którym pos³uguj¹ siê ludzie?
- Twój anio³ powie ci wiêcej piêknych i s³odkich s³ów ni¿ kiedykolwiek
s³ysza³e�, i z wielk¹ cierpliwo�ci¹ i trosk¹ bêdzie uczy³ Ciê mówiæ.
- A co bêdê mia³ zrobiæ, kiedy bêdê chcia³ porozmawiaæ z Tob¹?
- Twój anio³ z³o¿y twoje rêce i nauczy ciê jak siê modliæ.
- S³ysza³em, ¿e na ziemi s¹ te¿ �li ludzie. Kto mnie ochroni?
- Twój anio³ bêdzie ciê chroniæ, nawet je�li mia³by ryzykowaæ w³asnym
¿yciem.
- Ale bêdê zawsze smutny, poniewa¿ nie bêdê Ciê wiêcej widzia³.
- Twój anio³ bêdzie wci¹¿ mówi³ tobie o Mnie i nauczy ciê, jak do mnie
wróciæ, chocia¿ ja i tak bêdê zawsze najbli¿ej ciebie.
W tym czasie w Niebie panowa³ du¿y spokój, ale ju¿ dochodzi³y g³osy z ziemi
i Dzieciê w po�piechu cicho zapyta³o:
 - O Bo¿e, je�li ju¿ zaraz mam tam pod¹¿yæ, powiedz mi, proszê, imiê
mojego anio³a.
- Imiê twojego anio³a nie ma znaczenia, bêdziesz do niego wo³a³:
"MAMUSIU".

Mój Anio³

Autor nieznany
Wszystkim Mamusiom
z okazji Dnia Matki sk³adamy
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,
wielu ³ask Bo¿ych i nieustaj¹cej
opieki Matki Naj�wiêtszej, która jest
wzorem dla wszystkich matek.
Niech sam Bóg wynagrodzi wam
trudy macierzyñstwa.
Szczê�æ Bo¿e!


