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NIEDZIELA TRÓJCY �WIÊTEJ

Jeden w Naturze w Osobach troisty,
Ojcze i Synu z Duchem wiekuisty;
Oprócz w Osobach nic nie rozró¿niony,
B¹d� pochwalony.
Do Ciebie Trójco Naj�wiêtsza wo³amy,
na pomoc nasz¹ pokornie wzywamy:
Dla Twéj dobroci b³ogos³aw lichemu
Stworzeniu Twemu.
Poka¿ ojcowsk¹ Ojcze ³askê Twojê,
oczy�æ w krwi Twojéj Synu duszê mojê:
Przyjd� Duchu �wiêty i pociesz w potrzebie
Prosz¹cych ciebie.
Ojcze równego Sobie Syna rodzisz,
Duchu spo³ecznie od Obu pochodzisz:
A my w Twéj ³asce niech siê odrodzimy,
I z cnót s³yniemy.
We trzech Osobach z³¹czony� jedno�ci¹
Bóstwa, si³, zgody i jedn¹ wieczno�ci¹:

Z³¹cz i nas mocno, wiary stateczno�ci¹
I serc mi³o�ci¹.
Oddal niezgody, powietrze, g³ód, wojny,
b¹d� na nas grzésznych w ³askach swoich hojny:
Daj dobre ¿ycie, grzéchów op³akanie,
W ³asce skonanie.
A kiedy ¿ycie, doczesne ustanie,
przyjm duszê mojê w ³askê Twoj¹ Panie:
Niech Ciê ogl¹dam w Trójcy jedynego,
Stwórcê swojego.
Duszom które ju¿ Twéj sprawiedliwo�ci,
wyp³acaj¹ siê w czyszczowéj ostro�ci:
Daj Trójco �wiêta odpoczynek wieczny,
W niebie bezpieczny.
Ratuj umar³ych z wiar¹ Trójcy �wiêtéj,
przyjmij ich do Twéj, chwa³y niepojêtéj:
Jako Twym s³ugom odpu�æ Bo¿e winy,
W Trójcy jedyny.
Amen.

Jeden w Naturze
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SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (20)

Cierpienie owocem �le
wykorzystanej wolno�ci
Nie ca³e cierpienie mo¿na wyt³u-

maczyæ sprawiedliw¹ kar¹. Na ziemi
cierpi¹ niewinni ludzie, a zw³aszcza nie-
winne dzieci, które nigdy na karê nie
zas³u¿y³y. Pytanie zatem o sens cier-
pienia nadal pozostaje bez odpowiedzi.

Trzeba tu zwróciæ uwagê na
nasz¹ odpowiedzialno�æ za cudze nie-
szczê�cie. Cierpienie na ziemi jest wy-
nikiem niew³a�ciwego wykorzystania
wolno�ci przez innych ludzi. Zwiedza-
j¹c obóz koncentracyjny, widzimy jak na
d³oni, ¿e cz³owiek cz³owiekowi zgotowa³
ten straszny los. Obóz koncentracyjny
nie by³ dzie³em Boga i Bóg nie ponosi
odpowiedzialno�ci za jego istnienie.
By³a to fabryka �mierci zbudowana przez
cz³owieka i on jest odpowiedzialny za
cierpienie i nieszczê�cie, które w obo-
zie koncentracyjnym prze¿ywali inni. Ten
sam rodzaj odpowiedzialno�ci mo¿na
zauwa¿yæ, obserwuj¹c cierpienie dziec-
ka, które poczê³o siê i urodzi³o w rodzi-
nie, w której nie ma mi³o�ci. To dziecko
cierpi od pocz¹tku albo z racji obojêtno-
�ci, albo z racji niechêci, a nawet z racji
nienawi�ci swoich rodziców. To nie Bóg
odpowiada za cierpienie tego dziecka.
Odpowiedzialno�æ spoczywa na ramio-
nach rodziców. A cierpienie, które p³y-
nie z rozdartych ma³¿eñstw? To prze-
cie¿ ma³¿onek zadaje cierpienie wspó³-
ma³¿onkowi, zdradzaj¹c go, czy te¿ od
niego odchodz¹c. On jest winien, gdy¿
on spowodowa³ cierpienie. Cierpimy dzi�
w Krakowie z powodu ró¿nych chorób
zwi¹zanych z zatrutym powietrzem i z
zanieczyszczon¹ wod¹. To nie Bóg od-
powiada za to cierpienie. To ludzie za-
truwaj¹ powietrze, a wiele setek tysiê-
cy bli�nich cierpi na zwyrodnienia uk³a-
du kostnego albo cierpi¹c umiera z po-
wodu nowotworów. Mamy tu do czynie-
nia z odpowiedzialno�ci¹ po�redni¹.
Zawsze jednak za to cierpienie jest od-
powiedzialny cz³owiek. Bierze siê ono
ze �le wykorzystanej wolno�ci.

Cz³owiek, w imiê �le rozumianej wolno-
�ci niszczy innych; niszczy tak-¿e sa-
mego siebie, czasem o tym nie wie-
dz¹c. Powstaje pytanie: Czy Bóg, któ-
ry wie doskonale o tym, jak wielkie cier-
pienie pojawi siê na �wiecie na skutek
z³ego wykorzystania przez cz³owieka
wolno�ci, nie powinien tej wolno�ci cz³o-
wiekowi odebraæ? Innymi s³owy, czy nie
by³oby lepiej, gdyby cz³owiek straci³
wolno�æ, gdy¿ nie posiadaj¹c tego daru,
cieszy³by siê porz¹dkiem i ³adem na
ziemi.

Na pierwszy rzut oka miliony lu-
dzi opowiedzia³yby siê za takim rozwi¹-
zaniem. Cierpi¹cy niewinnie i niespra-
wiedliwie, a tak¿e kalecy woleliby zre-
zygnowaæ z wolno�ci, byle tylko zapa-
nowa³ na �wiecie porz¹dek i ¿eby siê
skoñczy³o ich cierpienie. Rzecz jednak
wcale nie jest taka prosta. Postawmy
pytanie: Czy ogieñ, który znajduje siê
w rêkach ludzi, jest darem czy prze-
kleñstwem? Opieraj¹c siê na p³omyku
ognia, ludzko�æ skonstruowa³a ca³¹
machinê wojny. To w ogniu wytopiono
stal i wyostrzono nó¿. To w ogniu wy-
produkowano broñ. Ogieñ zamkniêto w
pociskach. Ogieñ wyswobodzono z ato-
mu i dzi� potrafi on zniszczyæ ca³¹ zie-
miê. Je�li ów ogieñ wci¹¿ zagra¿a ludz-
ko�ci i skoro przez wieki wci¹¿ tylko
niszczy, zadaje ból, terroryzuje ludzi,
czy¿ nie by³oby lepiej z niego zrezy-
gnowaæ? Czy nie lepiej by by³o, ¿eby
Bóg odebra³ ludziom ogieñ? Wrócimy

BÓG JEST SÊDZI¥ SPRAWIEDLIWYM,
KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA,

A ZA Z£O KARZE

ks. Edward Staniek, Sze�æ Prawd Wiary,
Wyd. �w. Stanis³awa, Kraków

wtedy do epoki jaskini, by ¿ywiæ siê ko-
rzonkami i owocami. Wobec takiej al-
ternatywy ka¿dy z nas powie: niech le-
piej Bóg zostawi nam ogieñ, gdy¿ ten
sam ogieñ, istniej¹cy na ziemi, daje o
wiele wiêcej dobra ni¿ z³a.

Podobnie jest z wolno�ci¹. Wol-
no�æ jest takim darem, który na ziemi
wydaje o wiele wiêcej owoców dobra,
ani¿eli z³a. I jakkolwiek ³¹czy siê z nim
cierpienie, Bóg nie odbierze cz³owieko-

wi wolno�ci. Bo
gdyby to uczyni³
sprowadzi³by nas
do poziomu zwie-
rz¹t. Wtedy nie
by³oby cz³owieka.
Dopuszcza j¹c
cierpienie, Bóg
zostawia tê niesa-
mowicie twórcz¹
moc w naszych rê-
kach, gdy¿ wol-
no�æ, nawet nad-
u¿ywana, decydu-

je o godno�ci cz³owieka.
Rozwa¿anie to prowadzi nas do

prostego i pe³nego nadziei wniosku.
Skoro olbrzymia ilo�æ cierpienia na zie-
mi jest owocem �le wykorzystanej wol-
no�ci, to w takiej sytuacji istnieje mo¿-
liwo�æ jego zlikwidowania? To przecie¿
le¿y w naszych rêkach. Gdyby ludzie
m¹drzy potrafili zamkn¹æ pod klucz tych,
którzy nie potrafi¹ wykorzystaæ wolno-
�ci, to na �wiecie mo¿na by by³o budo-
waæ dom pokoju i szczê�cia.

W rzeczywisto�ci jest odwrotnie,
ci którzy nie ceni¹ wolno�ci i nie umiej¹
z niej korzystaæ, czêsto zamykaj¹ pod
klucz tych, którzy wolno�æ ceni¹ i z niej
korzystaæ potrafi¹. To le¿y naprawdê w
rêkach ludzi i tê paradoksaln¹ rzeczy-
wisto�æ trzeba koniecznie odwróciæ.
Trzeba, aby ludzie m¹drzy, ceni¹cy wol-
no�æ, potrafili siê ni¹ pos³ugiwaæ dla
dobra innych. Jako chrze�cijanie jeste-
�my zobowi¹zani uczyniæ wszystko, co
tylko jest w naszych mo¿liwo�ciach,
aby cierpienie na ziemi, wynikaj¹ce ze
z³ego wykorzystania wolno�ci, ograni-
czyæ do minimum. To jest zadanie ka¿-
dego m¹drego cz³owieka. To jest zada-
nie s³u¿by zdrowia, zadanie wychowaw-
ców, a szczególnie zadanie w³adzy. W³a-
dzê nale¿y oddaæ w rêce takich ludzi,
którzy wiedz¹, jakim skarbem jest wol-
no�æ, którzy potrafi¹ j¹ szanowaæ i o ni¹
walczyæ nawet za cenê ¿ycia.
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UROCZYSTO�Æ NAJ�WIÊTSZEGO CIA£A I KRWI PAÑSKIEJBO¯E CIA£O

Inicjatork¹ ustanowienia �wiêta Bo¿ego Cia³a by³a �w.
Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy by³a przeorysz¹ klasz-
toru augustianek w Mont Cornillon w pobli¿u Liege, w roku
1245 zosta³a zaszczycona objawieniami, w których Chrystus
¿¹da³ ustanowienia osobnego �wiêta ku czci Naj�wiêtszej
Eucharystii. Pan Jezus wyznaczy³ sobie nawet dzieñ uro-
czysto�ci Bo¿ego Cia³a - czwartek po niedzieli �wiêtej Trój-
cy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoj¹ kapitu³¹ i po
pilnym zbadaniu objawieñ, postanowi³ wype³niæ ¿yczenie Pana
Jezusa. W roku 1246 odby³a siê pierwsza procesja euchary-
styczna.

Jednak w tym samym roku biskup Robert zmar³. Wy-
¿sze duchowieñstwo miasta, za namow¹ teologów, uzna³o
krok zmar³ego ordynariusza za przedwczesny, a wprowadze-
nie �wiêta pod tak¹ nazw¹ za wysoce niew³a�ciwe. Co wiê-
cej, omal¿e nie oskar¿ono �w. Julianny o herezjê. Karnie
zosta³a przeniesiona z klasztoru w Mont Cornillon na prowin-
cjê. Po interwencji archidiakona Jakuba katedry w Liege, kar-
dyna³ Hugo zleci³ ponowne zbadanie sprawy i zatwierdzi³ �wiê-
to. W roku 1251 po raz drugi archidiakon Jakub poprowadzi³
ulicami Liege procesjê eucharystyczn¹. Pan Jezus hojnie wy-
nagrodzi³ za to gorliwego kap³ana. Ten syn szewca zosta³
wkrótce biskupem w Verdun, patriarch¹ Jerozolimy i osta-
tecznie papie¿em. Panowa³ jako Urban IV. On te¿ w roku
1264 wprowadzi³ w Rzymie uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a.

Procesja Bo¿ego Cia³a
Bezpo�rednim impulsem do ustanowienia �wiêta mia³

byæ cud, jaki wydarzy³ siê w Bolsena. Kiedy kap³an odpra-
wia³ Mszê �wiêt¹, po Przeistoczeniu kielich tr¹cony rêk¹ prze-
chyli³ siê tak nieszczê�liwie, ¿e wyla³o siê wiele kropel krwi
Chrystusa na korpora³. Przera¿ony kap³an ujrza³, ¿e posta-
cie wina zmieni³y siê w postacie krwi. Zawiadomiony o tym
cudzie papie¿, zabra³ ten �wiêty korpora³. Do dnia obecnego
znajduje siê on w bogatym relikwiarzu w katedrze w Orvieto.
Dot¹d widaæ na nim plamy. W czasie procesji Bo¿ego Cia³a
obnosi siê ten korpora³ zamiast monstrancji. Korzystaj¹c z
tego, ¿e na dworze papieskim w Orvieto przebywa³ wówczas
�w. Tomasz z Akwinu, Urban IV poleci³ mu opracowanie tek-
stów liturgicznych Mszy �wiêtej i Oficjum. Tekstów tych u¿y-
wa siê do dzi�.

Papie¿ Klemens V odnowi³
�wiêto (1314), które po �mierci
Urbana zaczê³o zanikaæ. Papie¿
Jan XXII (+ 1334) zatwierdzi³ je dla
ca³ego Ko�cio³a. Od czasu pa-
pie¿a Urbana VI uroczysto�æ
Bo¿ego Cia³a nale¿y do g³ów-
nych �wi¹t w roku liturgicznym
Ko�cio³a. Pierwsza wzmianka o
procesji w to �wiêto pochodzi z
Kolonii z roku 1277. Od wieku XIV
spotykamy siê z ni¹ w Niem-
czech, Anglii, Francji, Hiszpanii i
w Mediolanie. Od wieku XV
przyj¹³ siê w Niemczech zwyczaj
procesji do czterech o³tarzy.

Do roku 1955 obowi¹zywa-
³a oktawa Bo¿ego Cia³a. Na pro�bê Episkopatu Polski w Pol-
sce zosta³ zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy, choæ
nie ma ona ju¿ charakteru liturgicznego.

Po raz pierwszy z procesj¹ Bo¿ego Cia³a na terenie
Polski spotykamy siê ju¿ w XIV wieku w P³ocku i we Wroc³a-
wiu. Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj �piewania Ewange-
lii przy czterech o³tarzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego.
Od dawna przyj¹³ siê zwyczaj, kultywowany do dzisiaj, ¿e
lud przynosi do ko�cio³a wianki zió³, które kap³an po�wiêca w
dniu oktawy, po czym lud zabiera je do domu. Zawiesza siê
je na �cianie, by chroni³y od choroby; poszczególne ga³¹zki
mo¿na te¿ umieszczaæ na polach, by plony lepiej ros³y i by
Bóg zachowa³ je od robactwa i nieurodzaju. W niektórych
stronach drzewka i ga³êzie, którymi by³ przystrojony ko�ció³
i o³tarze w czasie procesji Bo¿ego Cia³a, po oktawie zabiera-
no na pola i tam je zatykano. Ich czê�æ palono, aby dym
odstrasza³ chmury, nios¹ce grad i pioruny.

O godz. 16.00 odprawimy mszê �w. a po niej wy-
ruszymy z procesj¹ eucharystyczn¹ na ulice naszego
Osiedla. W tym roku przejdziemy z Jezusem Eu-
charystycznym ulicami Parafii: Bandurskiego,
Bema, Olszañsk¹ i wrócimy do ko�cio³a ul. Ban-
durskiego. Zakoñczenie procesji na placu przyko-
�cielnym.

O przygotowanie o³tarzy prosimy: lektorów, star-
szych ministrantów, Krêgi Rodzin, Parafialny Zespó³
Caritas i pracowników kuchni oraz Rodzinê Radia Ma-
ryja i Ró¿e Ró¿añcowe. Przystaniemy przy 4 o³tarzach:
I � przy domu klasztornym SS. Józefitek, II � na skrzy-
¿owaniu ulic Bema i Olszañskiej, III � na skrzy¿owaniu
ulic Olszañskiej i ul. Bandurskiego, a IV � na placu
przyko�cielnym. Ju¿ dzi� pomy�lmy o dekoracji swo-
jego domu, ogrodzenia czy balkonu. Pomó¿cie tym,
którzy ze wzglêdu na wiek czy brak si³ nie mog¹ tego
zrobiæ! To dobra okazzja do uczynku mi³osiernego.

BO¯E CIA£O W NASZEJ PARAFII

ks. Proboszcz
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PONIEDZIA£EK 12.06.2017
  8.00 + Stanis³aw Krynicki (greg.)
18.00  ++ Jadwiga, Antoni £yko

WTOREK  13.06.2017
  8.00 W intencji naszej Ojczyzny
 18.00  1) + Antoni Wierzchos³awski

2) + Antoni Paw³owski
�RODA 14.06.2017

  8.00 ++ Zdzis³aw, Helena
 18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 15.06.2017
BO¯E CIA£O

   8.00 + Lucyna Sieciñska � intencja
od siostry z mê¿em i synem

  9.30 Dziêkczynna w 20 rocz. �lubu
Danuty i Piotra, z pro�b¹
o zdrowie, Bo¿e b³og. potrzebne
³aski na dalsze lata

11.00 + Apolonia Zaj¹c (3 r.�m.)
12.00
16.00 1) O b³og. Bo¿e, wiarê i potrzebne

³aski dla siostrzeñców
2) + Marian Gruca (1 r.�m.) �
int. od ¿ony, dzieci i wnuków
3) O Bo¿e b³og., potrzebne
³aski i opiekê Matki Bo¿ej dla
s. Aleny z okazji imienin �
intencja od pracowników kuchni
4) O zdrowie i b³og. Bo¿e dla
Marii Czyszczoñ

18.00
PI¥TEK 16.06.2017

  8.00 + Teresa Spanier
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 ++ Maria Lewicka, Antoni,

Wojciech £yko
SOBOTA 17.06.2017

  8.00 1) ++ Tadeusz, Helena,
Romualda, Katarzyna
2) O b³og. Bo¿e, zdrowie
i potrzebne ³aski dla rodziców
Czes³awa i Kazimiery, córek Beaty
i Agnieszki oraz wnuka Grzegorza

18.00 + Waldemar Lewandowski
(12 r.�m.)

NIEDZIELA 18.06.2017
  8.00 O b³og. Bo¿e dla Teresy i Krystyny
  9.30 + Severino Friso
11.00 + Jan Turek (10 r.�m.)
12.00 O b³og. Bo¿e, zdrowie i potrzebne

³aski dla Janiny S³upczyñskiej
i ca³ej rodziny

13.00 + Janina Kula � intencja
popogrzebowa

18.00 + Leszek Strêk (w r.�m.),
++ Helena, W³adys³aw Derma

INTENCJE MSZY �W.
12.06.2016 - 18.06.2017
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W sobotê 3 czerwca
2017 r. mia³am szczê-
�cie uczestniczyæ w XX
Pielgrzymce SURSUM
CORDA  z Zakopanego
do Lud�mierza. Gdy
zbli¿a³am siê przed
siódm¹ rano do Sank-
tuarium Matki Boskiej
Fatimskiej na zakopiañ-
skich Krzeptówkach, z
daleka s³ychaæ by³o
�piewane w ko�ciele godzinki. O siódmej rozpoczê³o siê nabo¿eñstwo inauguruj¹-
ce pielgrzymkê, a bezpo�rednio po nim cztery grupy: Lud�mierz, Orawa, Nowy
Targ i Zakopane wyruszy³y w drogê. Trasa prowadzi³a papieskim szlakiem przez
Ko�cielisko, Guba³ówkê,  Z¹b, Bañsk¹ Ni¿n¹, Bañsk¹ Wy¿n¹, Maruszynê do Lud�-
mierza. Wspania³a, radosna, modlitewna atmosfera, piêkne widoki, udekorowane
na ca³ej trasie domy, a przede wszystkim ogrom ludzkiej ¿yczliwo�ci, wywar³y na
mnie ogromne wra¿enie.

W pielgrzymce uczestniczy³o bardzo du¿o m³odzie¿y i to w³a�nie m³odzi,
roz�piewani ludzie, pod kierunkiem swoich duszpasterzy, byli g³ównymi organiza-
torami tego religijnego wydarzenia. Organizatorów wspierali stra¿acy Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych, Maltañska Pomoc Medyczna, harcerze, a tak¿e mieszkañcy
le¿¹cych na trasie miejscowo�ci, którzy serdecznie nas witali i czêstowali �czym
chata bogata�.

W  drodze odmówili�my Ró¿aniec, Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego, Litaniê
do Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa. Zwiedzili�my drewniany, wybudowany w
1921 roku ko�ció³ pod wezwaniem �w. Anny w Zêbie. By³ te¿ czas na indywidualn¹
zadumê i towarzyskie rozmowy.

 Do Lud�mierza dotarli�my po godzinie 18.Tutaj na zakoñczenie pielgrzymki
zmêczeni, ale szczê�liwi, uczestniczyli�my w mszy �wiêtej, której przewodniczy³
ks. biskup Damian Muskus. Homiliê wyg³osi³ znany z telewizyjnego �Ziarna� ks.
£ukasz Piórkowski. Mówi³ o znaczeniu darów Ducha �wiêtego dla wspó³czesnego
cz³owieka. Podkre�la³, ¿e powinni�my ¿yæ m¹drze to znaczy  tera�niejszo�ci¹ i
w³a�ciwie wykorzystywaæ dany nam czas, zachowywaæ umiar w zdobywaniu ziem-
skich dóbr, budowaæ w³a�ciw¹ relacjê z Bogiem i innymi lud�mi. Na zakoñczenie
ks. bp. Damian Muskus podziêkowa³ p¹tnikom za podjêty trud i przypomnia³, ¿e
g³ównym celem pielgrzymowania cz³owieka jest Eucharystia.

 XX Pielgrzymka Sursum Corda przesz³a do historii, ale zachêcam wszyst-
kich, którym si³y na to pozwol¹, do podjêcia trudu pielgrzymowania w roku przy-
sz³ym. Naprawdê warto.

Zapraszamy na Nabo¿eñstwa Czerwcowe
ku czci Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa

codziennie po mszy �w. wieczornej
(oko³o godz. 18.30)

Piesza pielgrzymka z Zakopanego do Lud�mierza
- wspomnienie Parafianki

Danuta Górska


