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WIADOMOŚCI Z FARY

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dal, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne”.
Już w Starym Testamencie prześwituje prawda o Trójcy Świętej. Zwra¬cał na
to uwagę sam Pan Jezus, kiedy przypomniał Psalm 110: „Rzekł Pan do Pana mego:
Siądź po mojej prawicy” — i zapytał: „Jeśli Dawid nazywa Go Panem, to jak może On
być tylko jego synem?” (Mt 22,45). Jednak w Starym Testamencie prawdy o Trójcy
Świętej jeszcze nie znano, bo nie była ona jeszcze objawiona wyraźnie.
Toteż nieraz nasuwa nam się pytanie: dlaczego tajemnicę swojej trójjedyności Bóg
objawił dopiero w Nowym Testamencie? Bardzo znaną odpowiedź na to pytanie dał,
żyjący w IV wieku, św. Grzegorz z Nazjanzu: „Bo takie są obyczaje naszego Boga, że
najpierw udziela daru i dopiero potem nas o tym darze poucza”.
Dzisiejsza Ewangelia potwierdza prawdziwość tego spostrzeżenia: „Tak Bóg umiłował
świat, że dał nam Syna swego Jednorodzonego”. Najpierw Syn Boży stał się człowiekiem i dopiero — już obdarzeni tym niepojętym Darem — zaczęliśmy rozpoznawać
w Nim Syna Bożego. I zaczęliśmy otwierać się na tę prawdę, że jest On równy Bogu
i że przez Niego cały wszechświat został stworzony. I zaczęliśmy rozumieć, że „On,
istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem”,
lecz tak nas umiłował, że „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2,6).
W świetle tej logiki Bożego objawienia staje się jasne, dlaczego w Kościele
— choć prawda Trójcy Świętej jest tajemnicą przekraczającą nas wszystkich — jedni
zanurzają się w niej jak w życiodajnym oceanie, a dla drugich jest to prawda kompletnie niezrozumiała i niedostępna. Po prostu żeby cokolwiek zrozumieć z tej tajemnicy,
trzeba najpierw napraw¬dę pokochać Pana Jezusa, i otwierać się na moc Ducha Świętego, i prze¬mieniać swoje życie w drogę do Przedwiecznego Ojca. Bo po to właśnie
Ojciec umiłował nas i dał nam własnego Syna, ażeby Boża Miłość ogarnęła nas na
życie wieczne.
Ktoś może się zdziwić, dlaczego na dzisiejszą uroczystość Trójcy Świętej Kościół czyta nam Ewangelię, w której w ogóle nie wspomina się o Duchu Świętym.
Przecież bez trudu można by znaleźć w Ewangeliach takie fragmenty, w którym wspomniane są wszystkie trzy Osoby Boskie.
Zauważmy jednak, że właśnie dzisiejsza Ewangelia bardzo wiele mówi również o Duchu Świętym, mimo że słowami o Nim nie wspomina. Duch Święty jest

obecny w tych niezliczonych tekstach ewangelicznych, które mówią o relacjach między
Przedwiecznym Ojcem i Jego Jednorodzonym Synem. Przecież jest On osobową Miłością Ojca i Syna. Duchem Świętym, który jest równym Im Obu Bogiem prawdziwym,
Ojciec kocha Syna, i tym samym Duchem Świętym Syn kocha Ojca.
I pomyśleć, że tym samym Duchem Świętym Ojciec i Syn kochają nas. Co więcej, Duch
Święty zsyłany jest w serca nasze!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Trójcy Najświętszej
26. maja 2013
1.
Dziś przeżywamy Uroczystość Trójcy Najświętszej. Każdą modlitwę rozpoczynamy w Jej Imię, a wypowiadając ze szczególną czcią słowa: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu” wyznajemy wiarę w Jedynego Boga w Trzech Osobach.
Dziś także Dzień Matki. Wszystkim mamom składamy najserdeczniejsze życzenia i
wspieramy je modlitwą.
2.
Wczoraj dzieci ze SP nr 1 a dziś dzieci ze SP nr 7 przyjęły I Komunię Świętą.
Dziękujemy rodzicom, księżom, siostrom zakonnym, katechetom, panu organiście,
panom kościelnym za przygotowanie dzieci oraz naszej świątyni do tych uroczystości. Dziękujemy za dary przekazane dla parafii: jest to komplet obrusów ołtarzowych.
3.
Po południu o godz. 16.00 nabożeństwo majowe dla dzieci, które dziś przyjęły
po raz pierwszy Komunię św. Przybędą one wraz ze swoimi rodzicami chrzestnymi.
Podczas nabożeństwa będzie okazja do złożenia ofiar, które dzieci pierwszokomunijne przeznaczą dla dzieci z krajów misyjnych. Jest to ogólnopolska akcja Papieskiego
Dzieła Dziecięctwa Misyjnego. W ciągu „Białego Tygodnia” zapraszamy dzieci na
Mszę św. o godz. 18.30.
4.
W liturgii wspominać będziemy: w środę 29. maja św. Urszulę Ledóchowską,
dziewicę, w piątek 31. maja święto Nawiedzenia NMP, zaś w sobotę 1. czerwca św.
Justyna, męczennika. Jest to także pierwsza sobota miesiąca; o godz. 8.00 tradycyjna
Msza św. zbiorowa za zmarłych, po której księża (za wyjątkiem ks. Przemysława,
który wyjeżdża z młodzieżą do Lednicy) odwiedzą chorych z posługa sakramentalną.
O godz. 17.00 zapraszamy do Kaplicy Krzyża Świętego na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. To jest także Dzień Dziecka, pamiętajmy w
naszych modlitwach o naszych dzieciach.
5.
W czwartek 30. maja obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej procesji po Sumie o godz. 9.30. Przejdziemy tradycyjną trasą do czterech ołtarzy; serdecznie prosimy o liczny udział w procesji i
udekorowanie naszych domów. Nich będzie to zewnętrznym wyrazem naszej wiary.
Przy czwartym ołtarzu na Rynku – kazanie. Po procesji Msza św. we Farze. Nie będzie Mszy św. w kościele szkolnym o godz. 10.00 i 11.30.
6.
W związku z uroczystością Bożego Ciała od poniedziałku do środy odbywać

się będą próby sypania kwiatów o godz. 19.15. Do sypania kwiatów szczególnie serdecznie zapraszamy dziewczynki, które w tym roku przyjęły Komunię św. Prosimy
także o dostarczenie w środę kwiatów do sypania z naszych łąk, pól, działek i ogrodów, abyśmy mogli w ten sposób oddać cześć Chrystusowi Eucharystycznemu.  
7.
W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 zapraszamy dzieci klas III obchodzące
pierwszą rocznicę Komunii św.
8.
Kolekta gospodarcza z ubiegłej niedzieli wyniosła 8654 zł. Składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
9.
Kino „Świt” i nasza parafia zapraszają na projekcję filmu „Cristiada”  27. i
28. maja. Seanse o godz. 16.00 i 19.00. Bilety w cenie 10 zł. do nabycia w biurze
parafialnym. Wszystkich serdecznie zachęcamy o oglądania filmu.
10.
23. czerwca nasza wspólnota parafialna organizuje Festyn Rodzinno-Parafialny poprzedzony „Marszem dla Życia i Rodziny”. Z tej okazji organizatorzy ogłaszają konkurs plastyczny pod hasłem „Moja Rodzina”. Szczegóły na plakatach. Mile
widziani są sponsorzy jak i ofiarodawcy fantów, które będzie można wygrać podczas
trwania festynu. O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie. Obecnie
trwają przygotowania.
11.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie polecamy tygodnik katolicki   „Niedziela”.
12.
Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy: śp. Czesława Mączkowskiego, l. 81 oraz Dominika Sucheńskiego, l. 86, długoletniego członka Duszpasterskiej
Rady Parafialnej. „Wieczny odpoczynek….”.
Intencje Mszalne 27.05 – 02.06.2013 r.
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+ Ks. Tadeusz Brodzik (18 greg.)
O Boże błogosławieństwo dla Jana.
+ rodzice i bracia Olrewicz.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
+ Wojciech i Jan Komarowscy.
+ Marianna Przystalska – 3 r. śm.
O zdrowie i Boże błog. dla Krystyny Krajnik z okazji Dnia Matki.
+ Efraim Horowitz.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (19 greg.)
+ Klara i Antoni Gruszczyńscy.
+ Stanisław Zieliński oraz Ryszard Zieliński.
+ Stanisława i Józef Kowalscy.
+ Bolesław – 25 r. śm. i córka Halina Ostrowscy.
+ Józef Prusak; zm. rodzice i teściowie.
+ Halina Zwierzchlewska.
+ Marta i Józef Kamińscy; zm. z rodziny.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (20 greg.)
+ Janina Aleksandrowicz – popogrzebowa.
+ Janina Trzuskowska i rodzeństwo: Krystyna i Janusz; zm. z rodziny
Wojdanowicz.
+ Krystyna Rygielska – int. z racji urodzin.
+ rodzice: Bronisława i Józef Małeccy; Zenon Przybylski.

Czwartek
Najświętszego
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+ Ks. Tadeusz Brodzik (21 greg.)
+ Maksymiliana i Józef Sarnowscy; zm. dziadkowie z obojga stron.
SUMA – ZA PARAFIAN.
+ Filomena Klarowska – int. z okazji urodzin.
+ Szczepan Spychalski; rodzice: Wanda i Franciszek Romanowscy oraz
rodzeństwo i ich małżonków.
Kościół Szkolny.
+ Elżbieta i Stanisław Borowscy; zm. z rodziny Borowskich i Kierstein.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (22 greg.)
+ Jadwiga i Stefan Mąkosa.
+ Władysława, Gertruda, Szymon Magalscy.
+ rodzice: Maria i Bolesław; zm. z rodziny Głodowskich.
+ Bernard Maraziński – 12 r. śm; zm. rodzice.
+ Jadwiga i Zdzisław Śliwińscy.
+ Józef i Aniela Kulbaccy oraz bracia.
+ rodzice: Regina i Stanisław Korpusik.
+ Maria, Aleksander i Marianna Ziółkowscy.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (23 greg.)
+ Franciszek i Joanna Wysoccy.
REZERWACJA
Intencja zbiorowa za zmarłych.
W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi z racji I soboty m-ca.
+ Janina i Antoni Pinkowscy.
+ Ks. Tadeusz Brodzik (24 greg.)
REZERWACJA
SUMA – ZA PARAFIAN.
+ Wiktor – 8 r. śm. i Monika Rudzińscy; rodzice i rodzeństwo z obojga stron.
+ Janina Robaczewska, Anna Robaczewska i Lucyna Rokicińska.
+ Bronisław i Zofia Kamińscy; Alojzy i Marta Topolewscy.
O błogosławieństwo Boże dla wnucząt i prawnucząt z okazji Dnia Dziecka.
+ Mirosława, Adela, Aleksander Lembke.
+ Władysława i Józef Sasinowscy i Krystyna Węglińska.

Gablotka z tyłu kościoła

Zapytaj Franciszka
Przygotowujemy się do „Marszu dla życia i rodziny”. Zwolennicy aborcji często
twierdzą, że broniący życia zajmują stanowisko narzucone im przez Kościół. Chcą w ten
sposób skierować dyskusję na tory ideologiczne. Warto więc dowiedzieć się, co sądzi o tym
papież Franciszek: „Problem moralny aborcji ma charakter przedreligijny, ponieważ w chwili
poczęcia powstaje unikalny kod genetyczny osoby. Tam już jest istota ludzka. Oddzielam
temat aborcji od jakiejkolwiek koncepcji religijnej. To jest problem naukowy. Uniemożliwienie rozwoju istocie, która ma cały kod genetyczny człowieka, nie jest etyczne. Prawo do życia znajduje się przed prawami ludzkimi. Aborcja to zabicie kogoś, kto nie może się obronić”.
Precyzja argumentacji kardynała Jorge Maria Bergogliego,teraz papieża, jest warta
naśladowania. Dobrze jest się uczyć od innych. Kościół to także wspólnota myślenia.
										
Kruchcik

