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Mądrość  
 Dzisiejsze pierwsze czytanie 
ukazuje nam piękny hymn, który 
Boska Mądrość wyśpiewuje 
przed wiernymi (Prz 8,22-31). 
  Akt stwórczy Boga opisany jest 
jako arcydzieło dokonane przez 
Stworzyciela przy pomocy Mądrości 
– uosobionego Boskiego przymiotu. 
Stworzyciel przedstawiony jest ja-
ko architekt lub artysta, zaanga-
żowany całym duchem i ciałem w 
swe dzieło. Wstępując w stworze-
nie, staje się On źródłem ludzkiej 
mądrości oraz kosmicznej harmonii. 
 Tak zwana „literatura mądrościo-
wa” ma na celu ukazanie, jak w peł-
ni przeżywać więź z Bogiem, ze 
swym bliźnim i ze światem.  
 Pragnie pomóc odkryć tajemni-
czą doskonałość ukrytą w rze-
czach, a także usiłuje wyjaśnić i 
złączyć na nowo rozdarcia, jakie zło 
powoduje w tkaninie stworzenia.  
 W NT mądrość – po grecku 
sophía – jest Boskim przymiotem, 

który odnosi się do Chrystusa, ja-
ko że On jest „mocą i mądrością 
Bożą” (1Kor 1,24).  
 Hymn z 8 rozdziału Księgi 
Przysłów staje się więc podstawą, 
na której opiera się hymn ku czci 
Chrystusa, otwierający List do Ko-
losan (Kol 1,15-20).  
 Jezus bowiem ukazuje się tam 
w swej funkcji Stwórcy i Odkupi-
ciela całego bytu […]30);  
 Duch także zbawia nas po-
przez swoje dary. Tak więc, już 
dzięki samemu pojęciu mądro-
ści możemy mówić o Trójcy 
Świętej i Jej działaniu w świe-
cie oraz w historii. 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 
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 Kolekta – Podatek II kwartał. 

8:00 Msza św.: W intencji Janiny Białowąs z okazji 67 urodzin oraz za Karola Jezierskiego 
z okazji 9 urodzin o zdrowie i Boże Błogosławieństwo w Rodzinie. 

11:00 Suma W intencji dzieci i wnuków o zdrowie i Boże Błogosławieństwo w 
Rodzinie Pociurko. 

Korfantów Uroczystość Odpustowa 

31.05.21 Poniedziałek – Święto Nawiedzenia NMP 
17:00 Msza św.: Za † Czesława Gurazdowskiego w 30 dzień śmierci 

18:00 Msza św.: Za † Jana Turowskiego od Wspólnoty z Sosnowca 

01.06.21 Wtorek – wspomnienie św. Justyna 
17:00 Msza św.: W intencji dzieci w rodzinie Szurgut. 

18:00 Msza św.: Za † Jana Turowskiego od Sąsiadów (1). 

02.06.21 Środa – dzień powszedni.  
17:00 Msza św.: Za †† rodziców Julię i Czesława Lalik, za †† Marię i Stefana Janik 

03.06.21 Pierwszy czwartek - 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 Domerckich i za 
†† z rodziny i pokrewieństwa. 

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

8:00 Msza św.: Z a  †  męż a  J óz e fa  Bąk ,  z a  †  O jc a  M ic ha ła  Dż a lu k ,  z a  
†  pok rew ieńs two  i  z a  †  Ry s z a rda  Jag i .  

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

Po sumie  Chrzest: Wiktor Grzegorz Manicki. 

12:00 Gracze Suma Odpustowa 



 
 

Uroczystość Najświętszej Trójcy - 30 maja 2021 
 

1. Stajemy dziś wobec największej tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden Bóg 
w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Próbujmy zrozumieć tę prawdę nie 
tyle umysłem, ile światłem wiary, bowiem nie o zrozumienie chodzi, ale o tajemnicę mi-
łości, która spaja Osoby Boskie i w której my także mamy swoje miejsce. 
 Trójcę Świętą przyzywamy na początku każdej modlitwy, czyniąc znak krzyża. 
Warto dzisiaj pomyśleć, w jaki sposób czynię znak krzyża? Czy wykonuję ten znak ze skupie-
niem? Czy może czynię go niedbale? Postarajmy się nasze myśli skierować do Pana Bo-
ga, aby nasza modlitwa Jemu się podobała. Uwielbiajmy dzisiaj Trójcę Świętą. 
 

2. Słowo Boże, które usłyszymy dzisiaj, w uroczystość Najświętszej Trójcy, mówi 
o szczególnym umiłowaniu ludzi przez Pana Boga. Od początku naszego istnie-
nia Pan Bóg stale nam towarzyszy i nas prowadzi.  
 Przekonuje nas o tym zwłaszcza tekst czytania z Księgi Powtórzonego Prawa mó-
wiący o Bożym wybraniu i szczególnej Bożej bliskości. Święty Paweł naucza, że jeste-
śmy umiłowanymi dziećmi Bożymi i wyjaśnia, co to oznacza. Ewangelia przypomina 
ostatnie zapewnienie Jezusa Chrystusa, że On jest z nami aż do skończenia świata. 

Wysłuchujmy się zawsze z uwagą i miłością w słowa Bożego, rozważając w 
naszych sercach Bożą miłość, wybranie i niezwykłą przyjaźń wobec nas. 
 

3. Jutro ostatni dzień maja. Nabożeństwo majowe o godz. 17:00. Zapraszam na 
ostatnią już majową modlitwę. 
 

4. W najbliższy czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msza 
Święta o godzinie 9:00. Po Mszy Świętej wyruszymy ulicami naszej wioski z pro-
cesją do czterech ołtarzy. „[…] zagrody nasze widzieć przychodzi / i jak się Jego 
dzieciom powodzi” – będziemy śpiewać w czasie procesji.  
 Zatroszczmy się o przystrojenie mieszkań, domów, by powitać Jezusa ukryte-
go w Najświętszym Sakramencie, który przychodzi do nas z błogosławieństwem. 
 Już teraz wyrażam wdzięczność całemu orszakowi procesyjnemu, liturgicznej służ-
bie ołtarza, wszystkim, dzięki których pracy i zaangażowaniu ten dzień będzie dla nas 
niezwykły, pełen chwały Bożej i błogosławieństwa Bożego. 
 Do udziału w procesji zapraszam wszystkich, szczególnie dzieci pierwszokomunijne 
i obchodzące rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, by uczestniczyły w procesji w strojach 
komunijnych. Dziewczynki zapraszam do sypania kwiatów, chłopców do pozostałych 
funkcji. Przypominam o obowiązku zachowania odległości od siebie 1,5 m.  
 Bardzo liczę na Waszą dojrzałość, ponieważ Procesja może się odbyć z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i wskazanych reżimów. 
 



5. Przez całą oktawę Bożego Ciała zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe połą-
czone z Mszą św. o godz. 17:00. 
 

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. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygo-
dniach na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wyna-
gradza waszą hojność swoim błogosławieństwem. 
 

8. Sprzątanie Kościoła na Uroczystość Bożego Ciała: Kościół – sprząta wieś 
Tarnica; Wokół Kościoła – sprząta wieś Roszkowice. 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 
 

9. Zapowiedzi przedślubne: 
 

Maciej Miller, zamieszkały Rutki 5 
Zapowiedź 2 

Beata Pochwat, zamieszkała Rutki 5 
 

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

10. Budowy ołtarzy na Boże Ciało: 
 

Ołtarz 1 przy Rodzinie Mikołajczyk – wieś Rutki: 
Małgorzata Podolska, Maria Bandrowska (1), Maria Bandrowska (2), Renata 
Pochwat, Sylwia Szarek i Grażyna Konwisarz. 
Ołtarz 2 przy Plebanii – wieś Góra: 
Piotr Habiak, Stanisław Habiak, Barbara Witek, Aleksandra Kania, Zbigniew 
Nawarowski, Lucjan Kochman i Anna Buczkowska. 
Ołtarz 3 przy Krzyżu – wieś Tłustoręby: 
Józef Babicz, Władysław Babicz, Aneta Maj, Beata Naczyńska, Zdzisława 
Nawarowska, Marek Nowak, Mieczysław Smal, Tadeusz Żołędziowski, Mariusz 
Pazio, Genowefa Głąb, Longina Peno i Maria Zych. 
Ołtarz 4 przy Rodzinie Błasiak - wieś Rogi: 
Teresa Domalewska, Ewa Domalewska, Bernardyna Michniowska, Jolanta 
Świerczyńska, Jolanta Włoch, Judyta Nieckarz, Maria Wasylik, Jacek Bednarz, 
Hanna Nieckarz, Hanna Krząstek, Maria Mikołajczyk i Justyna Kaczmarska. 
 

 Jeden Bóg, który jest w  trzech Osobach, ukazuje nam, że zostaliśmy 
powołani do życia w jedności, we wspólnocie z innymi ludźmi. Umocnieni 
spotkaniem z Panem Bogiem idźmy, aby budować tę jedność z innymi. 
 


