
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 
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   NR 35; UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ- 27 Maj 2018 
         Pwt 4, 32-34. 39-40; Ps 33; Rz 8, 14-17; Mt 28, 16-20 
 

 
 

    
 Św. Augustyn rozpoczyna swe „Wyznania” od próby wyrażenia, 
kim jest dla niego Bóg. Tekst należy do najpiękniejszych opisowych 
definicji Boga, jakie wypracowano na 
przestrzeni wieków. W Uroczystość Trójcy 
Świętej warto w oparciu o słowa biskupa 
Hippony dostrzec w Bogu niewypowiedzianą 
tajemnicę.  
 „Czymże więc jesteś, Boże mój? 
Tylko do Ciebie wołam, Pana Boga! Bo któż 
jest Bogiem oprócz Pana? Jakiż jest Bóg 
oprócz Boga naszego?  
 Oooo... najwyższy, najlepszy, 
najmożniejszy, bezgranicznie wszechmocny, 
najbardziej miłosierny i najsprawiedliwszy, 
najgłębiej ukryty i najbardziej obecny, 
najpiękniejszy i najsilniejszy, zawsze 
istniejący, a niepojęty! Niezmienny jesteś, 
a przemieniasz wszystko, nigdy nie nowy, nigdy nie stary, wszystko 
odnawiasz, a do starości wiedziesz pysznych, gdy oni o tym nie wiedzą. 
Zawsze działasz, zawsze trwasz w spoczynku, gromadzisz, a niczego 
nie potrzebujesz. Podtrzymujesz, napełniasz, osłaniasz. Wszystko 
stwarzasz, karmisz, prowadzisz ku doskonałości. Szukasz, a niczego Ci 
nie brakuje. 
 Kochasz, a nie spalasz się; troszczysz się, a nie lękasz; żałujesz, 
a nie bolejesz; gniewasz się, a spokojny jesteś; dzieła zmieniasz, a nie 
zmieniasz zamysłu; przygarniasz, co napotkasz, chociaż nigdy tego nie 
utraciłeś. Nigdy nie jesteś ubogi, a radujesz się zyskiem. Nigdy się nie 
łakomisz, a żądasz pomnożenia tego, co dałeś. Daje się Tobie ponad 

Intencje mszalne: 28.05 - 03.06  

 

Poniedziałek, 28 maj 2018  
700  śp. Michał Śliwka 
1800  śp. Wiesław Wilmański (28 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Maria Dranikowska  
Wtorek, 29 maj 2018  
700 śp. Antonina(k) Grabowska 
1800  śp. Wiesław Wilmański (29 Msza święta gregoriańska) 
Środa, 30 maj 2018  
700   śp. Stanisława(k) Smilgin 
1800 śp. Ks. Jan Nowak (10 rocz.), Helena i Stanisław  
1800 śp. Wiesław Wilmański (30 Msza święta gregoriańska) 
Czwartek, 31 maj 2018 – Uroczystość Bożego Ciała   
800 śp. 18 rocz. urodzin Radosława 
930 śp. Andrzej Bruzdewicz ( 1 rocz.) 
930 śp. Wojciech (33 rocz,) i rodzice z obojga stron 
Około 1200 (po zakończeniu procesji) - śp. Jan Stelmach (1 rocz.) 
1800  śp. Wojciech Pazdyka (15 rocz.) 
Piątek, 01 czerwiec 2018 – Pierwszy Piątek Miesiąca  
700  śp. Stanisława(k) i Stanisław Smilgin oraz rodzice Helena i Józef 
Kot  
1800  śp. Patryk (6 rocz.) 
1800 śp. Mateusz (6 rocz.) 
Sobota, 02 czerwiec 2018 – Pierwsza Sobota Miesiąca  
700 śp. Stanisława(k) Smilgin 
1800 śp. Jerzy, Anna, Stanisław, Mieczysław Rak (4 rocz.), Rozalia i 
Stefan 
1800 śp. Janina Patra (12 rocz.), Alojzy Patra (6 rocz.) 
Niedziela, 03 czerwiec 2018   
800 śp. Krystyna Zawost, Krystyna Klorek, dusze w czyśćcu cierpiące 
930 śp. Antoni i Oktawia Sarbscy 
930 śp. Małgorzata Włodarczyk (6 rocz.), dziadkowie z obu stron 
1100 9 rocz. ślubu Michaliny i Mateusza 
1230  Żywy Różaniec 
1230 śp. Fryderyk, Mirosław Bajorek, rodzice z obu stron Bajorków i 
Nowaków, Ewa Sinkowska i dusze w czyśćcu cierpiące 
1800 śp. Izabela i Józef oraz zmarli z rodziny 
 

Niepojęty Bóg 

Kalendarz 
liturgiczny: 

29 V – św. Urszula 
Ledóchowska 

31 V – Uroczystość 
Bożego Ciała 

1 VI – św. Justyn 
męczennik 



obowiązek, abyś Ty był dłużnikiem — a któż z nas ma cokolwiek, co nie 
byłoby Twoje? Oddajesz długi, nic winien nie będąc. Długi darowujesz, 
nic nie tracąc. 
 Cóż ja tu mówię, Boże mój, życie, słodyczy mego życia święta! 
I cóż właściwie mówią ci wszyscy, którzy o Tobie mówić usiłują! Lecz 
biada, jeśli się o Tobie milczy! Choćby najwięcej wtedy mówił człowiek, 
niemową jest”.  
. 

 
 
 
 

Proste nabożeństwo do Ducha Świętego (Część 1) 
 

 

1. Zobowiązanie czasu - godzina Ducha Świętego 
Istnieje kilka zobowiązujących okoliczności. Żyjemy w czasie, gdy 

wydaje się, że zatarły się wszystkie tradycyjne punkty odniesień dla 
rozsądku i mądrego życia. Ogromne duchowe spustoszenie, jakie 

czyni grzech, zatacza coraz większe kręgi, tworząc trwałe „struktury 
grzechu”. Piętrzący się lęk i gniew, czy brak wspólnego języka, coraz 
mocniej narusza wewnętrzny pokój serca, tak, że człowiek zaczyna 
nieproporcjonalnie agresywnie reagować na przejaw prawdziwych 

czy domniemanych zagrożeń. 
Droga Ducha Świętego, Ducha Miłości, wydaje się najbardziej 

właściwa w czasie, gdy odczuwa się tak drastycznie brak 
miłości.Jednym ze skutecznych rozwiązań jest usilne przyzywanie 
Ducha Świętego. Bł. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego, niezwykła 

Arabka, karmelitanka bosa z Palestyny, pozostawiła po sobie gorące 
wezwanie do nabożeństwa do Ducha Świętego, a w roku 2009 
poświęcamy jej postaci Tydzień Duchowości w Krakowie na 

Karmelitańskim Instytucie Duchowości. 
2. Nabożeństwo do Ducha Świętego 

Nabożeństwo polega na comiesięcznym uczestniczeniu we Mszy św. 
wotywnej ku czci Ducha Świętego. Jest to godne polecenia, gdyż z 

taką Mszą św. wiąże się wiele łask, zwłaszcza świateł dla 
praktycznego funkcjonowania w tym krytycznym momencie historii, 

po pierwsze dla kapłana – w ramach posługi kapłańskiej czy 
duszpasterskiej, po drugie – dla wiernych, przychodzących po 

światło dla trudnych spraw. Oprócz samego kapłana, dobrze by było, 
żeby i wierni mogli również z nastawieniem szukania światła 

Bożego, uczestniczyć w tej wotywie. Nabożeństwo ma na celu 
pogłębienie świadomości obecności Ducha Świętego - Ducha Miłości 

i Mądrości. Ostatecznie chodziłoby o rozwinięcie czci do Ducha 
Świętego, podobnie, jak w zwyczaju są wotywy o Najświętszym 

Sercu Jezusa czy o Matce Bożej, np. w pierwsze (wolne liturgicznie) 
poniedziałki czy wtorki miesiąca. 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  
 
 
 

 Diecezja elbląska ma nowych księży. Wczoraj siedmiu diakonów 
naszego Seminarium przyjęło w katedrze św. Mikołaja w Elblągu 
święcenia kapłańskie. Dzień wcześniej świecenia diakonatu 
przyjęło sześciu alumnów (również nasz kleryk Maksymilian). 
Rozpoczyna się okres rekrutacji do Seminarium. Wszelkie 
informacje dla kandydatów można odnaleźć na seminaryjnej 
stronie internetowej.  

 W czwartek obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o 
godz. 8.00, 9.30 - przy ołtarzu polowym, po której będzie uroczysta 
procesja. Msza święta będzie sprawowana również po zakończeniu 
procesji oraz o godzinie 18:00. Prosimy o przygotowanie chorągwi i 
feretronów,  także przyozdobienie okien i obejść naszych domów. 
Nasz udział w procesji jest zawsze pięknym wyznaniem naszej 
wiary. Trasa procesji: ul. Rawska, Pabianicka, Firleja do Rawskiej i 
powrót do kościoła. 

 Od piątku do czwartku następnego tygodnia Oktawa Bożego Ciała 
wraz z procesją eucharystyczną wokół kościoła po zakończonej 
Mszy świętej i nabożeństwie czerwcowym. Zapraszamy wszystkie 
wspólnoty i grupy parafialne do udziału w procesji. 

 W tym tygodniu przypada także pierwszy piątek i sobota miesiąca. 
Odwiedzimy naszych chorych. Spowiedź od godziny 17:15. W 
sobotę zapraszamy na poranną Eucharystię po której będzie 
nabożeństwo fatimskie. 

 W przyszłą niedzielę mija termin dostarczenia wypełnionych kart 
kolonijnych dzieci, które udają się na wypoczynek wakacyjny z 
naszą parafią. 
 

Por. Ks. E.Staniek 


