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03.06.2021 Uroczystość Bożego Ciała 839/21 

Chrystus a życie publiczne 
 Chleb to najbardziej podstawowy 
pokarm, który towarzyszy człowiekowi. 
Gdy go brakuje, mówimy o głodzie. Głód 
osłabia organizm ludzki i może prowadzić 
do śmierci. Człowiek głodny traci nadzie-
ję i ogarnia go rozpacz. 
 Jednak, aby żyć i cieszyć się pełnią 
tego życia, nie wystarczy jedynie za-
spokoić głód fizyczny. Istnieje jeszcze 
inny, nie mniej dotkliwy głód. To głód 
Boga, który można zaspokoić „chle-
bem, który nie przemija”.  
 I dlatego Chrystus stał się pokarmem 
człowieka, przyjmując postać chleba i 
wina. Syn Boży jest tak bardzo potrzebny 
człowiekowi, jak codzienny posiłek. Gdyby 
było inaczej, Chrystus stałby się pokar-
mem świątecznym.  
 A On pozostał z nami pod postacia-
mi chleba i wina, pozostał w Najświęt-
szej Eucharystii. Pozostał, za cenę 
opuszczenia i samotności, za cenę święto-
kradztwa i niewdzięczności, za cenę sa-
motności w zimnym i pustym tabernaku-
lum. I żadna cena nie była dla Niego zbyt 
wysoka, bo On „do końca nas umiło-
wał”. I dlatego w Eucharystii płynie zaw-
sze ta sama, świeża Krew Chrystusa, któ-
rą przelał za nas na krzyżu i którą nieu-

stannie obmywa świat z naszych ludzkich 
grzechów. 
 Dziś, w uroczystość Bożego Ciała, 
jest naszym obowiązkiem wyprowadzić 
Chrystusa-Eucharystię z tabernakulum, 
z kościoła na ulice, do naszych domów, 
szkół, urzędów, do życia publicznego. 
Nie ma bowiem w naszym życiu społecz-
nym takiego miejsca, w którym Chrystus 
nie miałby czegoś do powiedzenia, do na-
prawienia, do uświęcenia. 
 

„Jedli i nasycili się wszyscy”. (Łk 9,17) 
 

  

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 
 
 

03.06.21 Pierwszy czwartek miesiąca  

 Uroczystość Bożego Ciała 

 Kolekta na wodę za II kwartał 

9:00 Msza św. i Procesja Eucharystyczna w intencji Wszystkich Parafian 

04.06.21 Pierwszy piątek miesiąca  

7:30  Miesięczne odwiedziny Chorych 

17:00 Msza św.: Za †† Marię i Jana Śmiech oraz za † Wandę Kijak 

18:00 Msza św.: Za † Hannę Galant  w 30 dzień śmierci AW. 

05.06.21 Pierwsza sobota miesiąca. 

 Wspomnienie Św. Bonifacego 
10:00 Niemodlin Konferencja Dekanalna 

17:00 Msza św.: Za † Bogdana Pasierbek oraz za † ojca Józefa Giercuszkiewicza. 

18:00 Msza św.: Za †† Stefanie i Pawła Bandrowskich; za †† Paulinę i Michała 
Domereckich i za †† z rodziny i pokrewieństwa.  

06.06.21 X Niedziela Zwykła.  
 Kolekta na WSD; Puszka-Świątynia Opatrzności Bożej. 

8:00 Msza św.: Za † męża Józefa Bąk, za † Ojca Michała Dżaluk, za † pokrewieństwo i 
za † Ryszarda Jagi. 

11:00 Suma Grażyna Pierzga 60 urodziny i Łukasz Pierzga – 5 urodziny. 

Po sumie  Chrzest: Wiktor Grzegorz Manicki. 

12:00 Gracze Suma Odpustowa ku czci Trójcy Najświętszej 



 
 

 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 3 czerwca 2021 
 
1. Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje Ofiarę Eucharystyczną, 
wspomina wielkie dzieło zbawienia, którego Jezus dokonał przez 
śmierć i zmartwychwstanie. Pragniemy uwielbić Boga obecnego wśród 
nas w Najświętszym Sakramencie za Jego miłość, która trwa od wieków 
i której doświadczamy w sakramentalnych znakach.  
 Chcemy na nowo rozbudzać w swoich sercach pragnienie 
trwania w łasce uświęcającej, by nasze świadectwo, które daje-
my światu, było czytelnym znakiem, że Bóg mieszka wśród swo-
jego ludu, swojego Kościoła. 

 
2. Liturgia słowa dzisiejszej uroczystości Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa mówi o przymierzu Pana Boga z ludźmi.  
 Fragment z Księgi Wyjścia ukazuje opis zawarcia przymierza Pana 
Boga z ludem. Było ono uważane za najważniejsze w Starym Testa-
mencie, ponieważ było pierwszym przymierzem z całym ludem Izraela, 
a nie z pojedynczym człowiekiem. O Nowym Przymierzu, w którym 
Kapłanem i Ofiarą jest Jezus Chrystus, usłyszymy dzisiaj z frag-
mentu Listu do Hebrajczyków. Natomiast Ewangelia zawiera opis 
ustanowienia ofiary Nowego Przymierza – Eucharystii. 

Słuchajmy zawsze słowa Bożego, aby wraz z przyjmowaną Komunią 
Świętą stawały się naszym codziennym, upragnionym pokarmem. 

 
3. Msza Święta dzisiaj o godzinie 9:00. Po Mszy Świętej wyruszamy z 
procesją do czterech ołtarzy. „[…] zagrody nasze widzieć przychodzi / i 
jak się Jego dzieciom powodzi” – będziemy śpiewać w czasie procesji.  
 Zatroszczmy się o przystrojenie mieszkań, domów  na całą okta-
wę Bożego Ciała, by powitać Jezusa ukrytego w Najświętszym Sa-
kramencie, który przychodzi do nas z błogosławieństwem.  
 
 



4. Dzisiaj uczestniczyć będziemy w kolejnej niepojętej tajemnicy naszej 
wiary. Jest nią Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

 Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiej wiary. Realizuje się 
ona podczas każdej Mszy Świętej. W tym jednak dniu chcemy te prawdę 
jeszcze bardziej przeżyć i zamanifestować ją całemu światu przez pro-
cesję eucharystyczną do czterech ołtarzy. Dziękując Bogu za bezcenny 
dar Eucharystii, upraszać będziemy potrzebne błogosławieństwo światu, Ko-
ściołowi, parafii i nam samym. Eucharystyczny Chrystus pragnie być obecny 
w naszym życiu nie tylko od święta, lecz na co dzień. Bądźmy w tym szcze-
gólnym dniu w stanie łaski uświęcającej. 

 
5. Już teraz wyrażam wdzięczność całemu orszakowi procesyjnemu, 
liturgicznej służbie ołtarza, wszystkim, dzięki których pracy i zaan-
gażowaniu ten dzień będzie dla nas niezwykły, pełen chwały Bożej i 
błogosławieństwa Bożego. 
 
6. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej 
wynagradzającej. O godz. 17:00. Tego dnia ksiądz przyjdzie do chorych 
w godzinach przedpołudniowych. 
 
7. Sprzątanie Kościoła - kolejne tygodnie: 
12.06.21  Jolanta Śnieżek, Elżbieta Bachryj, Piotr Mesjasz, Pasek,  
19.06.21  Grzegorz Giercuszkiewicz, Violetta Iszczenko, Magdalena  
    i Alfreda Pasierbek 
26.06.21  Agnieszka Mesjasz,  Agnieszka Giercuszkiewicz, Tadeusz Junik,  
    Katarzyna Szczerba 
03.07.21  Mała Góra - Rodziny do sprzątania Kościoła: Czesława Janik, 
    Marek Jezierski,  Iwona Trzmielewska, Danuta Łotocka 
 
8. Zapowiedzi przedślubne: 
 

Maciej Miller, zamieszkały Rutki 5 
Zapowiedź 3 

Beata Pochwat, zamieszkała Rutki 5 
 

Jeżeli Ktoś zna jakieś przeszkody, 
proszony jest o powiadomienie Kancelarii Parafialnej. 


