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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021 
 

Uroczystość Najświętszej Trójcy – Tajemnica Trójcy Świętej  
                          źródłem wszystkich innych tajemnic wiary   
                            Słowo Boże: Pwt 4,32-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20 

 

Dzisiejsza uroczystość to jedna z tych Tajemnic, przed którymi raczej 
trzeba uklęknąć, aniżeli o nich mówić. Kontemplować, a nie tłumaczyć. 
Z tej kontemplacji zrodzi się słowo zachwytu nad Tajemnicą Boga. 
„Jeżeli jednak mówimy - powie św. Augustyn - to nie po to, by o Naj-
świętszej Trójcy coś powiedzieć, ale by o Niej nie milczeć. Chrześcija-

nin bowiem nie może o Najświętszej Trójcy milczeć. Musi on najpierw uwielbiać Boga za 
objawienie tej prawdy, dlatego że Trójca Święta nie została wymyślona przez nas, chrześci-
jan, ale została nam objawiona”. Jakie znaczenie dla mojego życia ma ta Tajemnica? Ks. 
Bronisław Bozowski w książce „Proboszcz niezwykłej parafii” tak mówi o tej Tajemnicy w 
swoim życiu: „W seminarium traktat o Najświętszej Trójcy wykładano nam ponad pół roku. 
Egzamin zdałem na piątkę, ale nic z tego nie wynikało dla mojego życia. Dopiero później, 
chyba gdzieś w dziesiątym roku kapłaństwa, dostałem monografię O. Hugo o dogmacie 
Najświętszej Trójcy. I wtedy »zakochałem się« w tej Tajemnicy. Dla mnie dawniej ta Tajem-
nica była bliska w niedziele, teraz uświadomiłem sobie, że jesteśmy stworzeni na obraz  
i podobieństwo Najświętszej Trójcy, a więc winniśmy żyć na Jej podobieństwo. Trójca Święta 
to nie zamknięty klan, towarzystwo wzajemnej adoracji. Ona jest otwarta na cały świat. Bóg 
nie jest Bogiem zimnym, obcym i dalekim, ale współczuje ze światem, współcierpi i współra-
duje się z ludźmi”.  ks. Roman Kempny 
 
 
 
 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e :  
 

1. Dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy. Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.   
    Nabożeństwo majowe, modlitwa do Najświętszej Trójcy i błog. sakramentalne o 15.00. 
    Udzielanie Komunii św. (tym, którzy uczestniczyli we Mszy św. transmitowanej) o 15.30.  
2. Spowiedź św.: zasadniczo każdego dnia ok. 30. minut przed Mszą św. oraz 
                        we wtorek, środę i piątek 17.00 – 17.55 i w sobotę: 17.00 - 17.30. 
3. W poniedziałek, o godz. 19.00 - spotkanie odpowiedzialnych za ołtarze Bożego. 
4. We wtorek: 18.45 - spotkanie LSO i dzieci Maryi. 
5. W czwartek Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa.  

   Msze św.: w środę (w wigilię uroczystości) o godz. 18.00, w czwartek o godz. 8.00,   
                                                 ok. 10.00 (bezpośrednio po zakończeniu procesji) i 11.00.  
  Proszę młodzież o niesienia sztandarów i pomoc techniczną w czasie procesji.  
  Ojców Dzieci Maryi i Liturgicznej Służby Ołtarza proszę o niesienie baldachimu. 
   Zapraszam dziewczynki do sypania kwiatów. Zadbajmy o przystrojenie naszych domów 

(nie tylko na trasie procesji) religijnymi obrazami i symbolami.  
   Zachęcam do licznego i pobożnego udziału w procesji za Panem Jezusem.  
   Uczestnicy procesji mają przede wszystkim pobożnie się modlić, oddając cześć 

Jezusowi i prosząc o Jego błogosławieństwo oraz  zachować dystans między sobą 
albo mieć zakryte usta i nos. Za pobożny udział w procesji eucharystycznej można 
dziś uzyskać odpust zupełny. 19.30 – 21.00: adoracja Pana Jezusa. 

             4 ołtarze na trasie procesji eucharystycznej:  
    I. Jezus w Eucharystii ofiarą Nowego Przymierza – przy ul. Kasztanowej 

   Ołtarz przygotują lektorzy, ministranci i Dzieci Maryi 
   II. Jezus w Eucharystii pokarmem i lekarstwem duszy – przy ul. Wierzbowej 

   Ołtarz przygotują rodziny dzieci I komunijnych 
  III. Jezus w Eucharystii uwielbieniem Ojca – przy ul. Przyjaźni 

   Ołtarz przygotują mieszkańcy ul. Marzanny i Kamiennej (nr 52 → 76 i 55 → 57) 
  IV. Jezus w Eucharystii zadatkiem nieśmiertelności – przed kościołem. 

  Ołtarz przygotuje młodzież (szczególnie kandydaci do bierzmowania Grupa III). 
6. Przez całą oktawę, będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszam. 
7. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja (do godz. 15.30). 
                      9.00 – odwiedziny chorych z Komunią św. 
                    18.00 – Msza św. z udziałem dzieci i młodzieży. 
8. Kolekty:  30 maja i 3 czerwca - na potrzeby parafialne 
                    6 czerwca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne 
   Zbiórka do puszki: 6 czerwca - na Świątynię Opatrzności Bożej 
  „Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary. 
9. Bardzo dziękuję za wszelkie prace i zadania wykonane w minionych dniach. 
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Dziękuję osobom z Rejonu 44. (Przyjaciół Schongau  9, 11, 17;   10, 14, 18)   
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
30 – 05 czerwca 45. Przyjaciół Schongau 22, 24, 24a, 26, 28, 30; 27, 29, 33. 

Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 19.00 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00.  
  

06 –12 czerwca 46. Fabryczna 1/1, 1/3, 1/4;   3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6; 
    5/1, 5/2, 5/3, 5/4;   6/1, 6/2;  7/1, 7/2, 7/3, 7/4.  
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Złota myśl tygodnia: „Wyznaję, że Chrystus z Ojcem i Duchem Świętym jest Bogiem”.  
                  (Epipodiusz) 
M.: 18.00 – za ++ męża Mieczysława Kurp, córkę Agnieszkę i rodziców z obu stron 

 

Uroczystość Najświętszej Trójcy – 30 V 2021    
 

           7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – za ++ rodziców Zofię i Jerzego Furgol, męża Karola,  
                                                    braci Wilhelma i Pawła, siostry Marię i Martę. 

 

            8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
M: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.                 

         10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
M: 10.30 – w int. Eryki Jaszkowic (z ok. 96 r. ur.) z podz. za o. łaski  
            z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.   (TD) 
 

                         15.00 – nabożeństwo majowe, modlitwa do Najświętszej Trójcy i błog. sakr. 
                 15.30 – udzielanie Komunii św.   
     16.00 – różaniec za śp. Piotra Moskal   
 

 

Poniedziałek (31 V) – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Matki        

   

18.00 (nabożeństwo majowe i Msza św.) – w int. Róży Różańcowej  
      Barbary Bomba, z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.  
      Za ++ członków Róży.  
 19.00 - spotkanie odpowiedzialnych za ołtarze na procesję Bożego Ciała 
 19.30 – katecheza przedchrzcielna 
 

  

Wtorek (1 VI) – św. Justyna, męczennika. Dzień Dziecka                      
       *17.00 – 17.55: spowiedź św. 
M.: 18.00 – za ++ rodziców Stefanię i Erharda Gabrielczyk,  
                 dziadków Gabrielczyk i Woźnica oraz wujka Gerharda. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne          

  

Środa (2 VI) – dzień powszedni 
 

       7.55 - Litania do św. Józefa 
M.: 8.00 – za ++ Jadwigę i Józefa Wistuba, syna Henryka, rodziców,  
                 3 siostry i szwagrów oraz ++ z rodziny. 
      9.00 – pogrzeb śp. Piotra Moskal. 
 
 
 
 

Wigilia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  
 

      *17.00 – 17.55: spowiedź św. 
M.: 18.00 – w int. rodziny Zając z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.,  
                   oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

Czwartek (3 VI) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa                               
        

M.: 8.00 – za zmarłych i żyjących parafian. 
Procesja eucharystyczna: Kasztanowa, Wierzbowa, Przyjaźni  
                                         i Przyjaciół Schongau 
 

M.: ok. 10.00 (po zakończeniu procesji) – za + Joachima Koch,  
                                         ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące. 

M.: 11.00 – w intencji rocznego dziecka Marka Woźnicy, z podz. za o. łaski  
                   z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej Anioła Stróża. 
 

          19.30 – 21.00: adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

  

Piątek (4 VI) – pierwszy piątek miesiąca               2. dzień oktawy Bożego Ciała               

 

M.: 8.00 – za + Stanisława Pacholika. 
      9.00 – odwiedziny chorych z Komunią św. 
 

       15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego (adoracja do godz. 15.30)      
     *17.00 – 17.55: spowiedź św. 
M.: 18.00 (z udziałem dzieci i młodzieży) – za + żonę i matkę Marię Emerling. 
 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa, procesja i błog. sakramentalne 
 

 

Sobota (5 VI) – pierwsza sobota miesiąca             3. dzień oktawy Bożego Ciała               

M.: 8.00 – w pewnej intencji.                   Zmiana tajemnic różańcowych 
 

                17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa    
                17.00 – 17.30: spowiedź św.  
                17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia                
   17.45 -  Litania do NSPJ, procesja i błog. sakramentalne      
M.: 18.00 – ……………………… (intencja wolna).               Chrzest św.: Paweł Witek 
 

 

X Niedziela Zwykła – 6 VI 2021                                4. dzień oktawy Bożego Ciała               

          6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP  
          7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian. 

 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

            8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
M: 9.00 – za + brata Kazimierza Toczek. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne                    

         10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii                 
M: 10.30 – za ++ Elżbietę i Waltra Kampka i ++ z rodziny. O Boże błog. w rodzinie. 

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

                        15.00 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, procesja   
                                                                             i błog. sakramentalne 
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