
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Poniedziałek 31.05 Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
1800 + Sebastiana, Karola, Władysława Tetelewskich, Zofię, Henryka Lech 
1900 + Władysławę Kubicką od męża Stanisława 
Wtorek 01.06 św. Justyna (wsp.) 
1800 + Andrzeja (5 r. śm.), Bolesława i Genowefę Puchałów 
1900 + Władysławę Kubicką od córki Genowefy z r. 
Środa 02.06 Dzień Powszedni    
1800 1) + Pawła Rejmenta (29 r. śm.) 2) + Genowefę Zawadzką od córki Renaty z r.  
3) + Cecylię Korban od Radnych Rady Miejskiej w Morawicy 4) o zdrowie dla Aleksandry 
1900 + Grażynę Krzysztofek (5 r. śm.) z int. męża i dzieci 
Czwartek 03.06 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
800 za Parafię 
1000 1) z okazji I rocznicy dzieci komunijnych 
2) + Genowefę, Edwarda Władyszewskich, Mariana Piotrowskiego, Tomasza Kubickiego  
1200 W 1 ur. Wojciecha i 12 r. ur. Julii Bedla 
1600 + Józefę Barańską (r. śm.) i Tadeusza Kija z int. Teresy 
Piątek 04.06 Dzień Powszedni  
1800 + Bolesława (r. śm.), Krystynę, Bożenę, Irenę Parkita, Kazimierza Barana, zm. z r. 
Pawlików i zm. w czyśćcu cierpiących z int. rodz. 
1900 + Kazimierę i Józefa Prokopów (r. śm.) 
Sobota 05.06 św. Bonifacego (wsp.) – Rel. bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk  
1800 + Mariana Gawiora 
1900 Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 
Niedziela 06.06 X Niedziela Zwykła  
800 + Zdzisława Lużyńskiego 
1000 + Mariana Puchałę i zm. z r. Gajków i Puchałów 
1200 + Ryszarda Stokowca (r. śm.) 
1400 ślub: Justyna Fudala i Michał Żak 
1600 za Parafię 
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 Uroczystość Najświętszej Trójcy 
30 maja 2021 r. Nr 27 (653) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania: Pwt 4,32-34. 39-40    
                Rz 8, 14-17 
Ewangelia: Mt 28, 16-20 
Jedenastu uczniów udało się 
do Galilei, na górę, tam 
gdzie Jezus im polecił. A gdy 
Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. 
Niektórzy jednak wątpili. 
Wtedy Jezus podszedł do 
nich i przemówił tymi słowa-
mi: «Dana Mi jest wszelka 
władza w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co 
wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez wszyst-
kie dni, aż do skończenia 
świata». 
 

Kazanie espresso… 
Piękny i głęboki jest znak 
krzyża, kreślony przez matkę 
lub ojca na czole syna i cór-
ki, któremu towarzyszą sło-
wa: „Niech Cię Bóg prowa-

dzi”. I przywodzą na myśl właśnie Trójcę Świętą. Tajemnica Trójcy Świętej jest dla nas we-
zwaniem i zadaniem, abyśmy uczyli się właściwie budować naszą więź z Bogiem, a także 
nasze wzajemne więzi i relacje. Stefan Wyszyński często mówił, że nasze życie wspólno-
towe, społeczne powinno być odbiciem życia wewnętrznego  Trójcy Przenajświętszej. Wy-
pełnione miłością, więzią, jednością i pokojem.”                                             /ks. M. Frukacz/ 

 
 

Trójjedyny Bóg pełen Miłości 
 
 
 

Extra… 
× 31.05.1894 - Na ulice Lwowa wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. 
× 01.06.1956 - W Białymstoku otwarto pierwszy w kraju sklep samoobsługowy. 
× 03.06.1726 - Założono Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ Stajemy dzisiaj wobec największej tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden Bóg w trzech 
Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Próbujmy zrozumieć tę prawdę nie tyle umysłem, ile 
światłem wiary, bowiem nie o zrozumienie chodzi, ale o przyjęcie tajemnicy miłości, która 
spaja Osoby Boskie i w której my także mamy swoje miejsce. Dzisiejsza Uroczystość Trójcy 
św. jest ostatnim dniem, w którym można przystąpić do spowiedzi wielkanocnej. 
▪ Jutro święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na ostatnie w tym roku 
nabożeństwo majowe na godzinę 18.00. 
▪ We wtorek wspomnienie Świętego Justyna. Rozpoczniemy miesiąc czerwiec dlatego za-
praszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które sprawować 
będziemy codziennie po Mszy Świętej o 18.00, a w niedziele i uroczystości o 16.00. 
▪ W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. jak w każdą nie-
dzielę. 
▪ W sobotę wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika. W tym dniu wspominamy 
także bł. Małgorzatę Łucję Szewczyk – Msze Św. z relikwiami. 
▪ Spotkanie z kandydatami do bierzmowania w kościele o godz. 16.00 w poniedziałek, wto-
rek i w środę. Obecność obowiązkowa. 
▪ Msza św. dla dzieci przeżywających rocznicę I Komunii św. będzie sprawowana w Boże 
Ciało o godz. 10.00. Spowiedź dla nich i najbliższych we wtorek i w środę od godz. 17.00. 
Warto, żeby rodzice i dzieci przypomniały sobie uroczystość I Komunii św. i rozważyły na ile 
pozostały wierne postanowieniom, rozwinęły przyjaźń z Chrystusem Eucharystycznym. Czy 
odprawiły 9 pierwszych piątków miesiąca? 
▪ W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w piątek i w sobotę 
godzinę przed Mszą św. 
▪ W pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 19.00 rozpoczniemy całodobową adora-
cję Najświętszego Sakramentu. Proszę o wpisanie się na listę na stoliku za ławkami dla ce-
lów organizacyjnych. 
▪ W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie po Mszy św. o 8.00. 
▪ Przypominamy, że dziś w zakrystii są do odbioru nagrody i upominki dla wszystkich 
uczestników konkursu plastycznego pn. „Moje szaty dla Maryi i Jezusa”. 
▪ Procesja w Boże Ciało może odbyć się jak przed laty z zachowaniem dystansu 1,5 m.,  
a jeśli okaże się to niemożliwe to należy założyć maseczkę. Powracamy zatem do dawnego 
zwyczaju procesji podczas Mszy św. o 10.00. Proszę o udekorowanie domów, trasy prze-
marszu, a także  pomoc w przygotowaniu ołtarzy. Proszę o wcześniejsze przygotowanie  
i zabranie na procesję feretronów i chorągwi. Zapraszam strażaków do pomocy w pilnowa-
niu porządku i kierowaniu ruchem. Weźmy liczny udział w procesji i wyznajmy w ten sposób 
wiarę w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dzieci rocznicowe i komunij-
ne proszę o przybycie w strojach komunijnych; dziewczynki o sypanie kwiatów, a chłopców 
o ich nazbieranie. O wykoszenie trawy w otoczeniu kościoła i na skarpie proszę ojców dzieci 
rocznicowych i bierzmowanych (proponuję we wtorek i w środę od godz. 16.00), a mamy 
tych dzieci o posprzątanie kościoła w środę o godz. 19.30. Czynny udział w procesji Bożego 
Ciała w atmosferze modlitwy jest publicznym wyznaniem naszej wiary. „Do każdego więc, 
który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest  
w niebie” – powiedział Pan Jezus. 
▪ Komunikat ks. B-pa ordynariusza. Mając na uwadze Dekret Biskupa Kieleckiego ustana-
wiający Diecezjalny Fundusz Remontowo-Budowlany oraz Regulamin Diecezjalnego Fun-
duszu Remontowo-Budowlanego, proszę, aby w niedzielę 6 czerwca 2021 r. przeprowadzić 
zbiórkę ofiar do puszek w parafiach diecezji kieleckiej, jako wyraz naszej solidarności z pa-
rafiami naszej diecezji, które potrzebują wsparcia materialnego w pracach remontowo-
budowlanych. Zbiórka ta zastępuje ofiary zbierane na Świątynię Opatrzności Bożej w War-
szawie. Ofiarodawcom z serca błogosławię. 
▪ Dziękuję Parafialnemu Zespołowi Caritas za wydanie żywności i tym, którzy złożyli pościel 
dla hospicjum. 
 
 

Boży człowiek… - św. Klotylda (3 czerwca) 
Klotylda urodziła się w Lyonie około 470 r. Była córką króla Burgundów, Chilperyka I,  
i Carateny. Kiedy miała 6 lat, został zamordowany jej ojciec. Rodzina usunęła się do 
Genewy. W wieku 18 lat wyszła za mąż za króla Franków, Chlodwiga, wówczas jeszcze 
poganina. Urodziła mu co najmniej pięcioro dzieci (tyle imion zachowało się do naszych 
czasów: Ingomer, Chlotar, Childebert, Chlodomer i Klotylda). Mąż zgodził się na ich chrzest. 
Swoim przykładem i mądrością Klotylda sprawiła, że również jej małżonek wraz z dworem 
(ok. 3000 osób) przyjął chrzest na Boże Narodzenie 496 r. z rąk św. Remigiusza z Reims. 
Po śmierci Chlodwiga (27 października 511 r.) Klotylda doświadczała udręk wojny domowej, 
którą prowadzili między sobą jej synowie. Usunęła się do Tours, gdzie 3 czerwca 545 r. 
zmarła.  

Czy wiesz, że… 
31 prezydent USA William Taft był ostatnim prezydentem który w Białym domu posiadał 
krowę. Tak do 1911 roku przy Białym domu funkcjonowała stajnia w których rodziny prezy-
dentów posiadały swoje zwierzęta gospodarskie. Prezydent William Taft był też pierwszym 
prezydentem USA który jeździł autem. 

Zamyśl się… 
„Bóg zawsze nami kibi-
cuje, jako najbardziej 
niezłomny z fanów”  

/papież Franciszek/  

Uśmiech 
Kasztanka Marszałka dzwoni do Legionowa. - Dzień dobry tu 
Kasztanka, mogę z Józkiem prosić? - Co za głupie żarty - facet się 
rozłączył. Po chwili znowu telefon: - Co się rozłączasz? Wiesz jak 
ciężko jest wybrać numer kopytem?! 

Coś dla ducha… 
„Cudowne drzewo” 

W pewnym dalekim kraju znajdowało się cudowne drzewo. Nikt nie znał jego wieku. Niektó-
rzy mówili, że było starsze niż ziemia. Mężczyźni i kobiety przychodzili do niego z prośbami. 
Również wilki w bezksiężycowe noce wyły, zwrócone w kierunku drzewa. Ale nikt nie odwa-
żył się spożywać jego owoców. A były to owoce wspaniałe, przeogromne, niezliczone,- zwi-
sały z dwóch konarów drzewa. Połowa tych owoców była trująca. Nikt nie wiedział, która po-
łowa. Z dwóch wielkich konarów jeden niósł życie, drugi śmierć. Przyszedł wielki nieurodzaj  
i ludzie w tym kraju cierpieli głód. Drzewo stało nienaruszone: pełne ciężkich, wspaniałych 
owoców. Okoliczni mieszkańcy podchodzili do niego niezdecydowani i pełni obaw. Byli wy-
głodzeni i cierpieli, ale nie chcieli umrzeć otruci. Któregoś dnia umierający człowiek stanął 
pod prawym konarem, zerwał owoc i zjadł go bez zastanowienia. Stał potem wyprostowany, 
spokojny, oddychając coraz pełniej i radośniej. Wszyscy natychmiast skierowali się pod 
prawe ramię drzewa i zaczęli jeść słodkie, życiodajne owoce. Wieczorem mieszkańcy okoli-
cy zebrali się na naradę. Lewy konar nie tylko był bezużyteczny, ale również niebezpieczny. 
Zdecydowali, aby odciąć go jednym, stanowczym cięciem od pnia. Następnego dnia obudzili 
się wcześnie i pośpieszyli szukać swego jedzenia. Wszystkie owoce z prawego konaru spa-
dły na ziemię i gniły w kurzu. Ptaki, które mieszkały pomiędzy liśćmi, znikły. Drzewo obu-
marło w nocy.  
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej 
roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to spra-
wił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: "Nie, 
byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy Pozwólcie obojgu róść aż do 
żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki 
na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza" (Mt 13,27-30). Dobro i zło są ze 
sobą tajemniczo wymieszane i rosną razem. Żaden człowiek nie może uniknąć pod-
stawowej odpowiedzialności, wypływającej z wolności, jaką Bóg nam dał: dokonywa-
nia wyboru.                                                                                                        Bruno Ferrero 

 


