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Przygotuj się do Liturgii

intencje apostolstwa modlitwy

Uroczystość Wniebowstąpnienia Pańskiego, 12 maja:
I czytanie: Dz 1,1-11; II czytanie: Ef 1,17-23; Ewangelia: Łk 24,46-53;

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 19 maja:
I czytanie: Dz 2,1–11; II czytanie: 1 Kor 12,3b–7.12–13; Ewangelia: J 20,19–23;

Uroczystość Najświętszej Trójcy, 26 maja:
I czytanie: Prz 8,22-31; II czytanie: Rz 5,1-5; Ewangelia: J 16,12-15;

IX Niedziela Zwykła, 2 czerwca:
I czytanie: 1 Krl 8,41-43; II czytanie: Ga 1,1-2.6-10; Ewangelia: Łk 7,1-10;

X Niedziela Zwykła, 9 czerwca:
I czytanie: 1 Krl 17,17-24; II czytanie: Ga 1,11-19; Ewangelia: Łk 7,11-17;

intencja ogólna
Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.
intencja misyjna
Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa, całkowicie odda-
nych głoszeniu Ewangelii.
intencja ogólna
Aby przeważała wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania. 
intencja misyjna
Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić 
nową ewangelizację.
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ChwalCie łąki umajone...
Któż z nas nie zna wymowy tej pieśni? Świat budzący się do życia po zimowym śnie otrzymuje w 
tym pięknym miesiącu maju znak w osobie Maryi. Postać Bożej Rodzicielki jest dla całego Kościoła 
przykładem wiary. Jej matczyna opieka i orędownictwo u Jezusa, Jej Syna, wnosi w nasze światło 
i życie poczucie bezpieczeństwa - wiemy, że nie zostaliśmy pozostawieni sami sobie, a w Maryi 
mamy „przedziwną pomoc i obronę”.
Z Maryją przychodzi nam przeżywać jedne z ważniejszych wydarzeń w życiu naszej Archikatedralnej 
Parafii: uroczystość Pierwszej Komunii świętej, jej rocznica, bierzmowanie, odpust – patronalne 
święto ku czci Trójcy Świętej, wreszcie uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W tym 
miesiącu wyruszamy z Feretronem Matki Bożej na szlak 345. Pieszej Pielgrzymki Oliwskiej. 
Wspomniane uroczystości to radość ich wspólnego świętowania, ale także wielki wysiłek wielu 
osób. Kończący się rok duszpastersko-katechetyczny jest okazją do podziękowania wszystkim za 
ten wysiłek i wkład w życie naszej parafialnej rodziny. Mam nadzieję, że bogactwo tych dni trwale 
zaowocuje w naszym życiu. Ten cykl świąt i ważnych wydarzeń zakończy Dzień Matki, będący 
kwintesencją maja, miesiąca maryjnego. Naszym kochanym Mamom składamy w darze modlitwę 
i dziecięcą wdzięczność.

Ks. Zbigniew Zieliński
Gdańsk-Oliwa, maj 2013                                                                proboszcz

oliwSKi FErEtron
 

  
Adam Kromer
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opACi oliwSCy
karol hohenzollern-heChingen

opat oliwski 1782-1803
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???
Dlaczego Msza Święta w 

sobotę wieczorem może być 
traktowana jako niedziel-
na?

Tradycja liturgiczna Kościoła li-
czy czas podobnie jak czyni to tra-
dycja judaistyczna. Dzień rozpo-
czyna się poprzedniego dnia 
wieczorem. Każde świętowanie 
rozpoczyna się więc wigilią dnia 
poprzedniego. Niedzielne święto-
wanie, liturgicznie rozpoczynamy 
w sobotę wieczorem. Obecne prze-
pisy dotyczące spełnienia obowiąz-
ku niedzielnej Mszy św. zawarte są 
w kanonie 1248 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego.  § 1. Nakazowi 
uczestniczenia we Mszy świętej 
czyni zadość ten, kto bierze w niej 
udział, gdziekolwiek jest odprawia-
na w obrządku katolickim, bądź w 
sam dzień świąteczny, bądź też 
wieczorem dnia poprzedzającego 
<czyli sobota>. Kanon nie wprowa-
dza żadnych zastrzeżeń, że musi 
to być Msza św. sprawowana we-
dług formularza niedzielnego, że 
muszą być ku temu jakieś racje, np. 
niemożność uczestniczenia we 
Mszy św. w samą niedzielę. Tak 
więc wierny jest tutaj zupełnie wol-
ny w wyborze Mszy św., w której 
chce uczestniczyć. Jedyny waru-
nek, że musi to być Msza św. w 
sobotnie popołudnie, nie wcze-
śniej. 

Masz pytanie dotyczące wiary lub 
Kościoła, wyślij je na adres e-mai: 
pismotrinitas@gmail.com. Postara-
my się na nie odpowiedzieć.

Parafianie 
 pytają

 

 



6          TriniTas  maj 2013



TriniTas  maj 2013          7

Ja ciebie chrzczę 
w Imię Ojca 

i Syna i Ducha Świętego

ciąg dalszy na str. 11

Ślubuję ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską…
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Rodzina 
Wyszyń-
skich
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Rozwiąż zadania A i 
B, wpisz prawidłową 
odpowiedź zadania 
B, a kupon przy-
nieś do kościoła. 
Losowanie nagród 
2 czerwca podczas 
Mszy św. o godz. 
10.30 w kościele św. 
Jakuba.

Zadanie A
Rozwiąż krzyżówkę

Bazyliszek

1. Miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie?
2. …........Galilejska, był tam cud przemiany wody w wino przez Jezusa.?
3. Księga…- między Księgą Sędziów, a I Księgą Samuela w Starego Testamen-
tu?
4. Na cudownym obrazie Matki Boskiej Jasnogórskiej Maryja ma na policzku 
dwie….?
5. Opiekunem Maryi był?
6. Miejsce, w którym dorastał Jezus pod opieką Maryi?

Litery z kratek oznaczonych kropkami, czytane z góry w dół utworzą rozwiązanie.

Zagadki – 3 pytania dotyczące treści Pisma Świętego Starego Testa-
mentu

1. Ile pokoleń izraelskich wzięło udział w spisie ludności, którego do-
konali Mojżesz i Aaron na górze Synaj?
Podpowiedź – Księga Liczb

2. Przez ile dni Pan Bóg tworzył świat?
Podpowiedź – Księga Rodzaju

3. Co żeglarze zrobili z Jonaszem?
Podpowiedź - Księga Jonasza B
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Zadanie B
Rozwiąż zagadki
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oliwSKiE KorzEniE

św. Bernard nawet po swojej śmierci 
okazuje posłuszeństwo swojemu przeło-
żonemu- opatowi z Citeaux i zaprzestaje 

czynić cuda.

Wjazd do opactwa cysterskiego 
Stratford Langthorn w Londynie
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• 

Gdy zmartwychwstanę, 
będę widział Boga

Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie...

MAtKA tErESA wiE-jAK uszCzęśliwić dzieCi
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poznAni oliwiAniE 
henryk wojtkowiak

Kpt.ż.w. Henryk Wojtkowiak
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MAtKi nA KArtACh piSMA św.

Maryja brzemienna
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Sara-żona Abrahama

spotkanie Maryi z Elzbietą
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Sara-żona Abrahama

spotkanie Maryi z Elzbietą
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Grupy duSzpAStErSKiE
arCybraCtwo straży honorowej nspj
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wydArzEniA w pArAFii



Pielgrzymka 
do 

Lwowa i 
Kijowa

27 IV - 3V 
2013 r.

Katedra we Lwowie
Kamieniec Podolski


