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Ewangeliczne zamyœlenie   
 Ewangelia:  J 16, 12-15

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: 
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieœæ nie mo¿ecie. Gdy zaœ 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do ca³ej prawdy. Bo nie bêdzie 
mówi³ od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek us³yszy, i oznajmi wam rzeczy 
przysz³e. On Mnie otoczy chwa³¹, poniewa¿ z mojego weŸmie i wam objawi. 
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedzia³em, ¿e z mojego weŸmie i 
wam objawi.
Oto S³owo Pañskie.

Misja Jezusa na ziemi zakoñczy³a siê rozes³aniem. Odt¹d uczniowie bêd¹ g³osiæ Dobr¹ 
Nowinê „wszystkim narodom”i udzielaæ chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. Od 
czasów apostolskich wezwanie do wiary w imiê Trójcy Œwiêtej towarzyszy codziennemu 
¿yciu. W ten sposób rozpoczynamy i koñczymy dzieñ, a w ci¹gu dnia posi³ki, pracê, 
podró¿e, wa¿ne sprawy. W imiê Ojca i Syna i Ducha udzielono nam chrztu. W imiê Trójcy 
Œw. kap³an w sakramencie pojednania odpuszcza grzechy. W taki sam sposób 
rozpoczynamy i koñczymy Mszê œw. i ka¿dy psalm w Liturgii Godzin. W imiê Trójcy Œw. 
po¿egnamy ten œwiat, by przejœæ do wiecznego ¿ycia w Niej.Jezus Chrystus sta³ siê 
cz³owiekiem, aby zbli¿yæ nas do tajemnicy Trójcy Œwiêtej. On wprowadza nas w g³êbiê 
mi³oœci; w tajemnicê wymiany, jaka jest w Bogu; tajemnicê dawania i brania, tajemnicê 
udzielania siê na zewn¹trz. Andrzej Rublow w ikonie „Trójca Œwiêta” przedstawi³ mi³oœæ i 
intymnoœæ wewnêtrznego ¿ycia Boga w symbolu ko³a. Trzy Osoby wpisane s¹ w doskona³e 
ko³o a zarazem ruch. Ale ko³o to u do³u ikony ma woln¹ przestrzeñ. Jest to miejsce dla nas. 
Ka¿dy jest wezwany i zaproszony, aby zjednoczyæ siê wokó³ tego samego kielicha, w 
którym zanurzony jest Chrystus-Baranek, czyli wzi¹æ udzia³ w wiecznej Bo¿ej uczcie 
mi³oœci. Jakie miejsce w moim ¿yciu duchowym zajmuje Trójca Œwiêta? Która z Trzech 
Osób Boskich jest mi najbli¿sza? Dlaczego? Jakie jest moje doœwiadczenie mi³oœci Boga 
Ojca (i siebie jako dziecka Bo¿ego); przyjaŸni Jezusa i œwiêtoœci w Duchu Œwiêtym? Jakie 
miejsce w moim ¿yciu duchowym zajmuje Trójca Œwiêta? Która z Trzech Osób Boskich 
jest mi najbli¿sza? Dlaczego? Jakie jest moje doœwiadczenie mi³oœci Boga Ojca (i siebie 
jako dziecka Bo¿ego); przyjaŸni Jezusa i œwiêtoœci w Duchu Œwiêtym?

Uroczystoœæ Œwiêtej Trójcy 



3ci¹g dalszy na stronie 5 

Najœwiêtsze Krew i Cia³o Jezusa Chrystusa
Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis 
Christi – To nic innego jak Uroczystoœæ 
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Jezusa Chrystusa. 
Przyjrzyjmy siê krótko temu wielkiemu œwiêtu, 
by móc uczestniczyæ w nim z jeszcze wiêksz¹ 
œwiadomoœci¹ i pobo¿noœci¹.
Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a zosta³o ustanowione, 
by uczciæ Najœwiêtsze Cia³o i Krew naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. Obchodzimy je zawsze w 
czwartek po oktawie Zes³ania Ducha Œwiêtego. 
Po raz pierwszy uroczystoœæ zosta³a odprawiona 
w 1246 roku. Na terenie naszego kraju Bo¿e 
Cia³o “wprowadzono” w 1320 roku. W trakcie 
uroczystoœci praktykowana jest tzw. procesja do 
czterech o³tarzy. Przenosi siê wówczas 
Najœwiêtszy Sakrament w monstrancji do 
czterech wyznaczonych miejsc, a na koñcu 
nastêpuje uroczyste b³ogos³awieñstwo.
Na portalu opoka.org czytamy: Pami¹tkê 
ustanowienia Najœwiêtszego Sakramentu 
obchodzi Koœció³ w Wielki Czwartek. 
Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi 
Chrystusa, która wyros³a z adoracyjnego 
k ierunku pobo¿noœci  eucharys tycznej  
rozwijaj¹cej siê na Zachodzie od prze³omu XI i 
XII w., prze¿ywana jest natomiast w czwartek po 
uroczystoœci Trójcy Œwiêtej. Bezpoœredni¹ 
przyczyn¹ jej ustanowienia by³y objawienia b³. 
Julianny z Cornillon. Pod ich wp³ywem bp 
Robert ustanowi³ w 1246 r. œwiêto Bo¿ego Cia³a 
dla diecezji Liége. W 1252 r. legat papieski 
rozszerzy³ je na Germaniê, natomiast papie¿ 
Urban IV w 1264 r. napisa³ bullê „Transiturus”, 
w której ustanowi³ to œwiêto dla ca³ego Koœcio³a. 
Œmieræ papie¿a przeszkodzi³a og³oszeniu bulli, a 
tym samym wprowadzeniu œwiêta w ca³ym 
Koœciele. Dokona³ tego Jan XXII (1334 r.), a 
Bonifacy IX poleci³ w 1391 r. wprowadziæ œwiêto 
Bo¿ego Cia³a wszêdzie, gdzie jeszcze nie by³o 
ono obchodzone. W Polsce jako pierwszy poleci³ 
obchodziæ to œwiêto bp Nankier w diecezji 
krakowskiej w 1320 r. Podczas odnowy 
liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy œwiêta 
Bo¿ego Cia³a wprowadzono now¹ nazwê: 
uroczystoœci Najœwiêtszego Cia³a i Krwi 
Chrystusa. 

Jak ju¿ wspomnieliœmy, uroczystoœæ 
Bo¿ego Cia³a zosta³a wprowadzona w 
1320 roku. 100 lat póŸniej, na synodzie 
gnieŸnieskim nadano uroczystoœci rangê 
ogólnopañstwowej, obchodzonej we 
wszystkich koœcio³ach w kraju, jednak 
ju¿ wczeœniej, bo pod koniec XIV wieku 
u c z e s t n i c z o n o  w  u r o c z y s t o œ c i  
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa we 
wszystkich diecezjach. Pod koniec 
kolejnego stulecia wprowadzono 
b ³ogos ³awieñs two  Najœwiê t szym 
Sakramentem. W okresie rozbiorów 
udzia³ w Bo¿ym Ciele i procesji wi¹za³ siê 
z manifestacj¹ przynale¿noœci narodowej 
– stan taki utrzyma³ siê równie¿ po 1945 
roku, czyli po II wojnie œwiatowej. W 
e p o c e  P R L - u  p r o c e s j e  b y ³ y  
niejednokrotnie zakazywane, jednak 
zmieni³o siê to w roku 1989. Obecnie 
Uroczystoœæ Najœwiêtszego Cia³a i Krwi 
Pañskiej wi¹¿e siê z procesj¹ do czterech 
o³tarzy, gdzie odczytywane sa okreœlone 
fragmenty œwiêtej Ewangelii – Bo¿e Cia³o 
jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od 
p r a c y .  ( w i k i p e d i a )  U c z c z e n i e  
Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa 
nale¿y do najwa¿niejszych zadañ 
katolika. Na ka¿dej Mszy Œwiêtej, która 
jest bezkrawaw¹ ofiar¹ naszego 
Zbawiciela, przyjmujemy do serca 
w³aœnie Cia³o i Krew Pañsk¹. Jezus 
Chrystus zostawi³ nam samego siebie w 
Najœwiêtszym Sakramencie i moc¹ Ducha 
Œwiêtego, kap³an, 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

a ib³. Sancj  Szymkowa k 

„

O mój Jezu, niech siê dzieje œwiêta wola Twoja, przyjmujê wszystko z Twej rêki. 
Je¿eli przyjmujê zachwyty i uniesienia mi³oœci a¿ do zapomnienia co siê woko³o 
mnie dzieje, to te¿ s³uszna jest, abym z mi³oœci¹ przyjê³a te cierpienia, które mi 
a¿ przytomnoœæ umys³u odbieraj¹.

(Dz1633)

Nie mo¿na s³uchaæ a mieæ swoje 
„widzimisiê”, ale trzeba swój rozum 
ci¹gle Panu Bogu oddawaæ 
w ofierze i œlepo s³uchaæ.
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podczas ka¿dej Eucharystii, konsekruje chleb 
i wino, które staje siê pokarmem duchowym.
 Jak¿e wa¿ne jest wobec tego przyjmowanie 
Komunii Œwiêtej w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, 
czyli bez ¿adnego grzechu ciê¿kiego na 
sumieniu. Pisa³ o tym œw. Jan Maria Vianney 
w swoim dziele Kazania proboszcza z Ars: 
Kiedy przyjmujemy godnie Komuniê, dusza 
nasyca siê balsamem mi³oœci, jak pszczo³a 
nektarem kwiatów. Dlatego strze¿my siê 
œwiêtokradzkich Komunii! Wielu przystêpujue 
do Sto³u Pañskiego po z³ej spowiedzi, jako ¿e 
albo zataili swoje grzechy, albo nie mieli 
najmniejszego ¿alu i postanowienia poprawy. 
Inni znów przystêpuj¹ do Komunii w gniewie i z 
przywi¹zaniem do grzechów i w ten sposób 
zniewa¿aj¹ Cia³o i Krew Pana. Sprawdzajcie 
sami siebie, czy przypadkiem nie pope³niliœcie 
k iedyœ  œwiê tokradztwa.  Co bêdzie  z  
grzesznikami, który niemal ca³e ¿ycie 
dopuszczaj¹ siê takich œwiêtokradztw! (Wielki 
Post, Instytut ks. Piotra Skargi, Kraków 2019, s. 
42).
Z o b a c z y m y  w i ê c ,  j a k  w a ¿ n e  j e s t  
przyjmowanie Pana Jezusa z sercem czystym i 
gotowym na ból nawrócenia. Bardzo dobrym 
przyk³adem ¿ywej i realnej obecnoœci 
Chrystusa w komunikancie po konsekracji 
jest cud Eucharystyczny, który wydarzy³ siê w 
podlaskiej Sokó³ce.
Otó¿ w trakcie Mszy Œwiêtej, konsekrowany 
komunikant upad³ na posadzkê koœcio³a. 
Przepisy, wydane przez Kongregacjê Kultu 
Bo¿ego i  Dyscypliny Sakramentów, 
przewiduj¹, i¿ w takim wypadku Hostiê 
trzeba z czci¹ podnieœæ, a miejsce na którym 
le¿a³a trzeba zmyæ wod¹ i wytrzeæ niewielkim 
p³ótnem, tzw. puryfikaterzem. Niestety 
wówczas tak nie uczyniono. Hostiê w³o¿ono do 
naczynia z wod¹, gdzie mia³a siê po prostu 
rozpuœciæ. 

Jakie¿  zdziwienie  nasta³o ,  gdy 
pos³uguj¹ca w parafii zakrystianka 
odkry³a, i¿ Hostia wcale siê nie 
rozpuœci³a, a w wodzie znajduje siê 
krwista substancja. Po kilku dniach 
Hostiê umieszczono na korporale a 
naczynie, w którym siê znajdowa³a, 
przeniesiono do tabernakulum. Na 
proœbê ksiêdza biskupa Hostiê poddano 
ró¿nym badaniom. Dwoje naukowców z 
renom¹ za pomoc¹ mikroskopu 
nowoczesnego, ustali³o, i¿ struktura 
Hostii ³¹czy siê i przenika z tkank¹ 
ludzkiego miêœniowego, który jest w 
stanie agonii – nie trzeba wspominaæ, ¿e 
takie zjawiska nale¿¹ w przyrodzie do 
niewyt³umaczalnych. 
Niech zakoñczeniem bêdzie fragment 
oœwiadczenia, który wyda³a bia³ostocka 
kuria biskupia:
Wydarzenie z Sokó³ki nie sprzeciwia siê 
wierze Koœcio³a, a raczej j¹ potwierdza. 
Koœció³ wyznaje,  ¿e po s³owach 
konsekracji, moc¹ Ducha Œwiêtego, chleb 
przemienia siê w Cia³o Chrystusa, a wino 
w Jego Krew. Stanowi ono równie¿ 
wezwanie, aby szafarze Eucharystii z 
wiar¹ i uwag¹ rozdzielali Cia³o Pañskie, a 
wierni, by ze czci¹ Je przyjmowali. 
(Przymierze z Maryj¹, Maj/Czerwiec, 
Kraków 2019, s.4-5.)



                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   18.06. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  17.06. 2019 r.             

Czwartek  20. 06. 2019 r.     

NIEDZIELA    23. 06. 2019 r.         

PI¥TEK  21. 06. 2019 r.         

ŒRODA  19. 06. 2019 r.

SOBOTA   22. 06. 2019 r.
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  7.30 + Halina Dybioch 

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria, Stanis³awa i Piotr Kamzol 
15.30 + Jolanta Wardeñska
18.30 + S³awomir Ciupka 
18.30 + Maria Wuttke (I rocz. œm.)

  8.15 Msza œw. na zakoñczenie roku szkolnego 
          i  katechetycznego 

  7.30 + Jan Trzmiel 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Marek Ciszewski 
15.30 + Mieczys³aw  Grodzki 
18.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ 
          o Bo¿e b³ogos³awieñstwo, zdrowie opiekê 
          Matki Bo¿ej dla Jolanty i Tadeusza 
          z okazji 44 rocznicy œlubu 

  7.30 + Marianna Adamiak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Dariusz Sztucki (6 rocz. œm.)
          + Ryszard ¯uralski 
15.30 + Andrzej Bijak 
18.30 + Ró¿a Natoniewska, 
          + Stefan Natoniewski 

  7.30 + Irena, Kazimierz i Janusz Witczak 
  9.00 + Józef Nowak 
10.30 + Stanis³aw, Maria, Krystyna Migowie 
          i za zmar³ych z Rodziny 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Stanis³aw Kwiatkowski i za zmar³ych 
          z Rodziny Kwiatkowskich, Sobczaków 
          i chrzestnych 
18.30 + Seweryn Pasek (28 rocz. œm.) 

7.30  + Irena B³och (5 rocz. œm.). i zmar³ych 
             rodziców z obu stron 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Ma³gorzata Janiak ( 3 rocz. œm.)   
          +Marianna i Micha³ Ostenda i zmar³ych 
          z Rodziny Ostendów 
15.30 + Tadeusz Jankowski 
             (2 rocz. œm.)
18.30 Za zmar³ych  

  7.30 +  Jan, Janina Szkudlarek, Janina Marciniak 
15.00    Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Stefania Janczura (I rocz. œm.)
15.30 + Wanda Stangret 
              (z okazji 80 rocznicy urodzin) 
16.30     Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Piotr Komorowski (I rocz. œm.)
18.30 + Zdzis³aw, Katarzyna i Józef Ostek, Henryka  
          Mosoñ, Jan Baran oraz za  zmar³ych 
          z Rodziny 

  7.30 + Jan (5 rocz. œm.). Juliusz (8 rocz. œm.) i ich 
          Rodziców: Marianna i Jan Borowscy 
  9.00 
10.30 + Maria, Andrzej Fr¹szczak i zmar³ych 
          z Rodziny,+ Jan, + Wincenty i + Józefa Jerzak 
          i za zmar³ych z rodziny Maækowiaków 
10.30 Z okazji 70 rocznicy urodzin 
          Krystyny z proœb¹ o zdrowie 
          i Bo¿e b³ogos³awieñstwo  
          dla Jubilatki 
          i ca³ej Rodziny 

+ Andrzej Parzeñski, Janina i Hipolit Tyrakowscy

12.00 + Józef Gabrysiak (14 rocz. œm.) zmar³ych 
          z Rodziny Gabrysiaków i + Ludwik Czabañski 
15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 + W³adys³aw i Wies³aw Wronka, 
          + Franciszek M¹drzak 
15.30.+ Marian, Urszula Ignasiak Józef Zmyœlony 
15.30 W dniu 90 urodzin Romana 
          z podziêkowaniem za otrzymane ³aski 
          i z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki 
          Bo¿ej oraz œw. Józefa 
18.30 W intencji Bogu wiadomej
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UMOH R P n od iaatro tyg n
Alojzy Gonzaga

Alojzy Gonzaga, ur. 9 marca 1568 ko³o 
Mantui w Lombardii. Pochodzi³ z ksi¹¿êcej 
rodziny. Kiedy Alojzy mia³ 7 lat, prze¿y³ 
swoje "nawrócenie", jak sam twierdzi³. 
Poczu³ nicoœæ ponêt tego œwiata i wielk¹ 
têsknotê za Panem Bogiem. Codziennie 
odmawia³ na klêczkach oprócz normalnych 
pacierzy rannych i wieczornych siedem 
psalmów pokutnych i oficjum do Matki 
Bo¿ej.Ojciec by³ z tego niezadowolony. 25 
listopada 1585 roku wst¹pi³ do nowicjatu 
jezuitów w Rzymie. Jak sam wyzna³, 
praktyki pokutne, które zasta³ w zakonie, 
by³y znacznie l¿ejsze od tych, jakie sam sobie 
nak³ada³. Mia³ okazjê do æwiczenia siê w 
wielu innych cnotach, do jakich zakon dawa³ 
mu okazjê. W latach 1590-1591 Rzym 
nawiedzi³a epidemia d¿umy. Alojzy prosi³ 
prze³o¿onych, by zezwolili mu pos³ugiwaæ 
zara¿onym. Wraz z innymi klerykami uda³ 
siê na ochotnika do szpitala œw. Sykstusa oraz 
do szpitala Matki Bo¿ej Pocieszenia. 
Wyczerpany studiami i umartwieniami 
organizm kleryka uleg³ zarazie. Alojzy zmar³ 
jako kleryk, bez œwiêceñ kap³añskich, 21 
czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat. 
S³awa œwiêtego Alojzego by³a tak wielka, ¿e 
w roku 1605 papie¿ Pawe³ V og³osi³ go 
b³ogos³awionym. Kanonizacja odby³a siê 
dopiero w roku 1726. Dokona³ jej papie¿ 
Benedykt XIII jednoczeœnie z kanonizacj¹ 
œw. Stanis³awa Kostki i og³osi³ w 1729 œw. 
Alojzego patronem m³odzie¿y studiuj¹cej. W 
1926 roku papie¿ Pius XI og³osi³ œw. 
Alojzego patronem m³odzie¿y katolickiej. 
Jego relikwie spoczywaj¹ w koœciele œw. 
Ignacego w Rzymie.         K. R.

- Jasio pyta siê taty: 
- Tato, wiesz który poci¹g ma najwiêksze
  spóŸnienie? 
- Który? - pyta zdziwiony ojciec. 
- Ten, który w zesz³ym roku obieca³eœ mi 
  na urodziny

- Mama t³umaczy Jasiowi: 
- Trzeba byæ grzecznym, ¿eby pójœæ do nieba! 
- A co trzeba zrobiæ, ¿eby pójœæ do kina?

- Koniec roku szkolnego. 
- Jasiu przychodzi do domu po rozdaniu 
  œwiadectw i mówi: 
- Tato dobra wiadomoœæ, szko³a przed³u¿y³a 
  ze mn¹ kontrakt na 6 klasê.



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, 
Andrzej Kr¹¿ek, K. R., Mateusz Bednarek.  

Nr GG: 5884036
 

e-mail:  parafiaostrowwlkp@gmail.com
BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 
Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. Serdecznie zapraszamy na Nabo¿eñstwa czerwcowe  codziennie po Mszy œw. wieczornej.
2. Informujemy, ¿e Msza œw. na zakoñczenie roku szkolnego i katechetycznego dla szko³y
    Podstawowej „Edukator” i dla Gimnazjum Nr 3 w œrodê, 19 czerwca o godz. 8.15.
3. , przypada w najbli¿szy  Procesja do
    4 o³tarzy wyruszy o godz. 11.00 sprzed Koœcio³a Œw. Antoniego do Konkatedry, gdzie 
    zostanie  odprawiona Msza œw. 
    
    Przez ca³¹ oktawê po wieczornej Mszy œw.  procesja eucharystyczna wokó³ Koœcio³a.
    Prosimy tak¿e o  udekorawanie naszych domów. 
4.  Pamiêtajmy w modlitwie o naszych
    kochanych rodzicach.
5. W ³¹cznoœci z Poznañsk¹ Piesz¹ Pielgrzymk¹ na Jasn¹ Górê, która wyrusza z Poznania 
    6 lipca zapraszamy równie¿ na 

 z Ostrowa 10 lipca, z Czêstochowy 16 lipca. Wejœcie do Krakowa
    £agiewnik 21 lipca 2019r. Zapisy na trasie pielgrzymki. Szczegó³y na plakatach. 
6. Od dnia 24 czerwca przez 3 tygodnie na czas zak³adania posadzki w Koœciele, Msze œw.
    wœród tygodnia bêd¹ odprawiane w Kaplicy Œwiadków w pi¹tek wieczór, sobotê wieczór 
    i ca³¹ niedzielê  na zewn¹trz przy o³tarzu polowym przy krzy¿u. 
7. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do nabycia równie¿
     które mog¹ byæ dobrym prezentem na
    ró¿ne okazje oraz cegie³ki na posadzkê naszego koœcio³a.

Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a czwartek, 20 czerwca. 

W zwi¹zku z tym w naszym Koœciele, nie bêdzie Mszy œw. o godz. 12.00. 

W niedzielê, 23 czerwca przypada Dzieñ Ojca.

XVII Wielkopolsk¹ Piesz¹ Pielgrzymkê „Od Mi³osierdzia 
    do Mi³osierdzia”

œwiece Jubileuszowe z aplikacj¹ naszego koœcio³a,


