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Uroczystość Tró jcy Świętej

Czytania na dzisiejszą niedzielę:

1. czytanie (Wj 34, 4b-6. 8-9)
2. czytanie (2 Kor 13, 11-13)

Psalm (Dn 3, 52. 53a. 54a. 55ab. 56a)
Aklamacja (Ap 1, 8)

Ewangelia (J 3, 16-18)
Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do Nikodema:
„Tak Bó g umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każ dy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bó g nie posłał swego Syna na
świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”.
*

*

*

*

*

Dzisiejszy fragment Ewangelii pochodzi z rozmowy
Jezusa z Nikodemem (J 3,1-21). Kluczowym pytaniem, na
któ re Nikodem szuka odpowiedzi, jest sprawa powtó rnego
narodzenia się z Ducha Świętego. W kontekście tejże właśnie rozmowy, ten fragment
stanowi niejako podsumowanie misji Syna Bożego. Jezus bardzo mocno podkreśla
swoją więź z Ojcem oraz jej przełożenie na dzieje zbawienia. Taki jest sens dzisiejszej
uroczystości - nie jest tyle istotne dla nas życie wewnętrzne Tró jjedynego Boga,
któ rego i tak własnym rozumem nie potrafimy zrozumieć, ale raczej Jego zwrot
w stronę człowieka oraz Jego działanie w historii zbawienia.
Tajemnica Tró jcy Świętej jest nierozerwalnie związana z tajemnicą miłości
Boga do człowieka. Jezus niejednokrotnie potwierdzał, podobnie jak powyżej, więź
między Nim a Ojcem oraz pouczał o powodzie, dla któ rych "Słowo stało się Ciałem"
- jest nim plan zbawienia pochodzącego z bezwarunkowej miłości Boga do człowieka
mającego swoje ukoronowanie w pełnej komunii w ż yciu wiecznym. Jedynym
wymogiem do uzyskania tej łaski jest wiara - pełne zaufanie Bogu, powierzenie się
jego opatrzności i objęcie się jego miłością - a przez to Nim samym.

Dzisiaj możemy w pełni radować się obecnością Tró jcy Świętej w naszym
życiu - Ojca, któ ry stwarza i otacza bezgraniczną miłością, Syna, któ ry zbawia od
grzechu i śmierci oraz pośredniczy za nami i Ducha, któ ry uzdalnia nas do życia w
łasce i miłości. Tró jjedyny był z nami od zawsze, ale nie byłby On przez nas w pełni
poznany, gdyby nie Jezus.
Zapytajmy się zatem:
Panie wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny
Boże, któryś był, jest i będziesz na wieki. Tobie polecam
dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszelkie
myśli, słowa i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrem, abyś je strzegł każdej godziny
i każdego momentu mojego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco Przenajświętsza i ochroń
mnie od wszelkiego zła, szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie, od
wszystkich widzialnych i niewidzialnych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę
Najświętszej Maryi, przez modlitwy świętych Patriarchów, wstawiennictwo świętych
Apostołów, stałość Męczenników i zasługi Wybranych. Amen.
św. Augustyn
Znajdź moment ciszy w ciągu swojego dnia i dokonaj
rachunku wdzięczności Bogu za każdą dobrą chwilę,
w której miałeś/miałaś swój udział. Dziękuj za wszystko
i proś o więcej!
Źródło rozważań: Szkoła Słowa Bożego diecezji gliwickiej

Z pielgrzymiego szlaku!

W ostatnim czasie, ze względu na epidemię, nie odbyło się kilka
zaplanowanych wyjazdó w, nie było więc też z czego robić relacji. Dziś chcemy
przedstawić relację z wyjazdu do Niegowici i Wieliczki. Choć wyjazd odbył się już w
lutym, to nie było okazji, żeby przedstawić to, jak on wyglądał. Dlatego dziś
zapraszamy do lektury.

Z Pielgrzymiego Szlaku…
29 lutego 2020 roku o g. 7.00 wyruszyliśmy na 29-tą pielgrzymkę. Niegowić
– Wieliczka – Pasja w wykonaniu klerykó w WSD OO. Salezjanó w. Do Niegowici
przybyliśmy około g. 9.30. Znajduje się tam jedna z najstarszych parafii
w Archidiecezji Krakowskiej datowana na XIII wiek. Pierwotny kośció ł był drewniany,
a obecny murowany powstał w 1959 roku, a uroczystej konsekracji dokonał
w 1966 roku były wikary z Niegowici ks. abp Karol Wojtyła. Parafia w Niegowici to
pierwsza placó wka wikariuszowska ks. neoprezbitera Karola Wojtyły (posługiwał
tam w latach 1948-1949). Przy kościele znajduje się jedyny na świecie pomnik
przedstawiający Karola Wojtyłę jako wikarego, zaś w świątyni w prawej nawie
znajduje się naturalnej wielkości replika watykań skiego grobu Ojca Świętego.
W kościele w Niegowici uczestniczyliśmy we Mszy św. z nauką rekolekcyjną.
W pamięci utkwiły nam słowa rekolekcjonisty, któ ry przytoczył słowa św. Augustyna:

„czyń tak jakby wszystko zależało od ciebie, ale mó dl się i ufaj, jakby wszystko
zależało od Boga”.
W południe dotarliśmy do Wieliczki do par. p. w. św. Franciszka z Asyżu do
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki. Ojciec Franciszkanin
opowiedział nam historię cudownego obrazu. Prawdopodobnie powstał on ok. XVI
wieku – przedstawia on Maryję z Synkiem na ręku w złotej ramie z przetopionych
ofiarowanych wotó w. Cudowny obraz przetrwał mimo pożaró w, wojen, najazdó w.
W kronikach klasztornych opisano wiele cudownych wydarzeń , któ re dokonały się za
pośrednictwem Matki Bożej Księżnej Wielickiej. W auli klasztoru zjedliśmy obiad,
w dalszą drogę udaliśmy się do Wyższego Seminarium OO. Salezjanó w w Krakowie.
Już po raz 91 na deskach sceny salezjań skiej odbyła się premiera Misterium Męki
Pań skiej z udziałem klerykó w i osó b z zespołu „Ziemia Boga”. Scenariusz i reżyseria
Marcin Kobierski. W atmosferze skupienia i zadumy, u progu Wielkiego Postu
mieliśmy okazję odbyć duchową podró ż od czasó w Jezusa po czasy wspó łczesne.
Jezus cierpiał zdradę, zaparcie się Piotra, poniewierkę, bicie, urąganie i śmierć na
drzewie krzyża. Ró wnocześnie w spektaklu ukazana była historia Siostry od Aniołó w
Wandy Boniszewskiej, mistyczki, stygmatyczki, całkowicie oddanej Bogu. Wyjątkowa
osoba, skazana na dziesięć lat łagró w, prześladowana, bita, poniżana przez
funkcjonariuszy sowieckiego aparatu bezpieczeń stwa – nie traci wiary, nie traci
nadziei, ale świadectwem swojego życia pobudza innych do zwró cenia się ku Bogu.
Tak jak Chrystus modli się za swoich prześladowcó w. Ukrywa krwawiące rany, swó j
cały bó l ofiaruje Bogu. Zmarła w 2003 roku pozostawiając przesłanie by być więcej
dla Boga, niż dla siebie. Misterium Męki Pań skiej to takie rekolekcje w pigułce,
przypominające nam do czego zmierza Wielki Post. Oby to misterium pozwoliło nam
choć o krok zbliż yć się do Jezusa, któ ry za nas z miłości oddał swoje życie.
Dziękujemy księdzu Grzegorzowi za ten wyjazd. Do naszych domó w wró ciliśmy
ubogaceni duchowo po godzinie 19.00.
W imieniu pielgrzymów z Helenki i Suchej Góry Maria Deka.

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Poradnia Życia Rodzinnego skierowana jest do:
• narzeczonych w ramach przygotowania do Sakramentu Małżeń stwa
• małżonkó w, któ rzy pragną polepszyć jakość życia małżeń skiego i rodzinnego
lub przeżywają kryzysy
• małżonkó w, któ rzy pragną się zapoznać z naturalnymi metodami planowania
rodziny
• małżonkó w w sytuacjach szczegó lnych (np. planujących poczęcie, po
porodzie, w okresie menopauzalnym)
• osó b, któ re dotknięte są problemami dotyczącymi życia rodzinnego
Spotkania w Poradni mają charakter indywidualny.
Poradnia pełni dyżur w środy po telefonicznym umó wieniu się z doradcą:
Małgorzata Biskup 667 337 131
W okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień ) poradnia jest nieczynna, dlatego narzeczeni
przygotowujący się do zawarcia związku małżeń skiego proszeni są o zgłoszenie się
w Poradni w terminie uwzględniającym dwumiesięczną przerwę.

W tym roku ze względu na specyficzną sytuację nie przewiduje się wakacyjnej
przerwy Poradni.
Konsultacje indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego dla narzeczonych mają,
podobnie jak nauki ogó lne, charakter obowiązkowy i obejmują cykl trzech spotkań .
Między tymi spotkaniami wskazane jest zachowanie odpowiedniego (ok.
miesięcznego) odstępu czasowego, dlatego optymalny czas odbycia trzech spotkań
obejmuje łącznie 2 – 3 miesiące. Prosimy, aby narzeczeni planując termin zawarcia
związku małżeń skiego uwzględnili ten czas przeznaczony na przygotowanie do
Sakramentu Małżeń stwa i zgłaszali się do Poradni z odpowiednim wyprzedzeniem
Zapraszamy do odwiedzenia diecezjalnej strony Duszpasterstwa Rodzin, gdzie są
zawarte wszystkie przydatne informacje dla narzeczonych , jak ró wnież podane są
namiary na specjalistyczne poradnie .
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej: www.dorodzin.pl - informacje o naukach
ogólnych dla narzeczonych (w różnych formach i miejscach), dyżurach poradni
w naszej diecezji, propozycje dla rodzin, ciekawe artykuły i linki.

ZASŁUCHANI W SŁOWO BOŻE

1. czytanie (1 Krl 17, 1-6) Eliasz zapowiada suszę
Ewangelia (Mt 5, 1-12) Osiem błogosławieństw

8

Poniedziałek
czerwca

9

Wtorek
czerwca

1. czytanie (1 Krl 17, 7-16) Wdowa z Sarepty
Ewangelia (Mt 5, 13-16) Wy jesteście światłem świata

10

Środa
czerwca

1. czytanie (1 Krl 18, 20-39) Próba na górze Karmel
Ewangelia (Mt 5, 17-19) Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia

11

Czwartek
czerwca

1. czytanie (Pwt 8, 2-3. 14b-16a) W czasie wędrówki do Ziemi
Obiecanej Bóg żywił lud manną
2. czytanie (1 Kor 10, 16-17) Eucharystia jednoczy tych, którzy ją
przyjmują
Ewangelia (J 6, 51-58) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, Krew
moja jest prawdziwym napojem

12

Piątek
czerwca

1. czytanie (1 Krl 19, 9a. 11-16) Bóg objawia się Eliaszowi
Ewangelia (Mt 5, 27-32) Wymagania nowego Prawa w dziedzinie
czystości

13

Sobota
czerwca

1. czytanie (1 Krl 19, 19-21) Powołanie Elizeusza
Ewangelia (Mt 5, 33-37) Zakaz przysięgania

14

Niedziela
czerwca

1. czytanie (Wj 19, 2-6a) Obietnice Boże dla ludu wybranego
2. czytanie (Rz 5, 6-11) Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa,
dostąpimy zbawienia przez Jego życie
Ewangelia (Mt 9, 36 – 10, 8) Rozesłanie Dwunastu
Adres: Zabrze Helenka, ul. Jordana 84
Tel. (032)272-27-15; 792-560-551
Kancelaria Parafialna: Pn. i Pt.: 16.00-17.30; Wt. i Cz.: 9.00-11.00
Nr konta bankowego: 12 1050 1588 1000 0090 7045 6307
Strona www: www.parafiahelenka.pl

