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IX Niedziela Zwykła 

                                                               

 Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Pwt 4,32-34.39-40 (Bóg jest jeden) 

Psalm responsoryjny:   Ps 33,4-5.6 i 9.18-19.20 i 22 (Szczęśliwy naród wybrany przez Pana) 

Drugie czytanie:  Rz 8,14-17 (Otrzymaliśmy ducha przybrania za synów) 

Ewangelia:  Mt 28,16-20 (Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego) 

 

     Uroczystość Trójcy Przenajświętszej  

 
 

Trójca Święta jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej  

tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim  

rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, w których Pan  

Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc  

w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich  

Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go  

 posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego  

(por. Łk 1, 30-35). Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia  

Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby  

Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak  

naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie  

przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi  

od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez  

wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę – synostwo,  

a trzecią – pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów  

Pisma Świętego i pism Ojców Kościoła. Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii 

 stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył ją na cały Kościół.  

Św. Rupert, opat z Ottobeuren (+ ok. 1180), znał to święto i tak tłumaczy, dlaczego zostało ono  

umieszczone w najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: „Albowiem wkrótce po Zstąpieniu Ducha  

Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego  

były udzielane po całym świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym zamknięciem  
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek - piątek 

godz. 9.00 - 10.00 
        16.30 – 17.30 

sobota 
9.00 – 10.00 

DYŻURY KSIĘŻY 
Poniedziałek: ks. Mariusz 

Wtorek: ks. Proboszcz 
Środa: ks. Mariusz 

Czwartek: ks. Dariusz 
Piątek: ks. Wojciech 

Msze św. 
Niedziela 

7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 
13.00,  

14.30(w rycie łacińskim), 
18.00 

 Dni powszednie 
7.00, 8.00, 18.00 

Nabożeństwa stałe: 
Nowenna do MB 

Nieustającej Pomocy  
w środy o godz. 18.00 

Koronka do Miłosierdzia 
Bożego w piątki po Mszy 

św. wieczornej 
I piątki miesiąca Adoracja 

Najśw. Sakramentu po 
Mszy Św. wieczornej 

I Sobota miesiąca  
o godz. 8:00 Msza Św. 
wynagradzająca ku czci 

Niepokalanego Serca NMP 

Odwiedziny chorych 
na indywidualne 

wezwanie 

Chrzest św. 
w II i IV  niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 13.00 



W Trójcy Świętej nie ma 
sprzeczności 

 

Rozmowa z dr. Lechem Szyndlerem, filozofem i teologiem  
Jan Ośko: - Św. Augustyn twierdził, że tajemnicy Trójcy 
Świętej nie można zrozumieć. Czy rzeczywiście?                 ? 
Dr Lech Szyndler: - Tajemnica Trójcy Świętej jest tajemnicą 
wiary, a więc rzeczywistością, którą poznajemy dzięki 
objawieniu. Bóg informuje ludzi o tym, kim jest, co stanowi Jego 
wewnętrzne życie. Prawda o tym jest adresowana do człowieka, 
do jego intelektu, i może być wyrażona i opisana słowami.  
Św. Augustyn wskazuje, że czym innym jest sama 
rzeczywistość, a czym innym nasze pojęcia. Tak też pojęcia 
opisują rzeczywistość, ale jej nie wyczerpują. Podobnie jest  
z innymi aspektami naszego życia. Kochamy ludzi, wyrażamy to 
znakami czy słowami, mając świadomość, że nie jest to 
wszystko.  
- Trójcy Świętej nie można opisać słowami, ale przecież jest 
dogmat o Trzech Osobach Boskich. Czy to nie jest 
sprzeczność? 
- Ale właśnie informacja o Trzech Osobach Boskich jest 
przekazana w objawieniu poprzez słowa. Bóg mówi o sobie, że 
jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, że Syn został posłany 
przez Ojca, że zostanie posłany przez Nich Duch Święty. 
Dogmat jest również formułą pojęciową, która opisuje i wyraża 
prawdę o Trójcy. Wierzymy nie w same słowa, ale  
w rzeczywistość, którą słowa wyrażają. Dlatego też nie ma 
sprzeczności. 
- W Ewangelii nie pada przecież sformułowanie Trójca 
Święta. 
- Zgoda, w samym tekście Pisma Świętego takiego terminu nie 
ma. Ale są podane imiona: Ojciec, Syn, Duch Święty i bardzo 
mocno podkreślona jest prawda, że Bóg jest jeden. Ta trudność 
wymagała wyjaśnienia i w jej trakcie teologowie wypracowali 
pewne techniczne określenia: natura, osoba, hipostaza czy 
właśnie Trójca. Terminy te zostały użyte w formułach 
dogmatycznych, co sprawiło, że weszły one do powszechnego 
użytku wiernych. Trzeba dodać, że jest to konsekwencja 
chronienia poprawnego rozumienia i wyjaśniania prawd wiary 
przez Magisterium Kościoła. Wiara wynika z objawienia, które 
jest zawarte w Piśmie Świętym i świętej Tradycji, nad którymi 
czuwa właśnie Urząd Nauczycielski Kościoła.                             .                                
- Czasem trudność ze zrozumieniem, czym jest Trójca 
Święta wynika z tego, że są Trzy Osoby Boskie  
i jednocześnie każda z nich jest całym Bogiem.                 . 

- Trzy Osoby Boskie to wewnętrzne życie jednego Boga. Różnią 
się one od siebie pochodzeniem, ale mają tę samą naturę, czyli 
rację tożsamości i działania. I dlatego każda z nich w równym 
stopniu jest Bogiem. Trzy Osoby Boskie mają jedno działanie 
(na przykład razem stwarzają inne byty), a to, co je wyodrębnia, 
to właśnie relacje, jakie między nimi zachodzą.           . 
- Czyli cała Trójca była przy stwarzaniu świata?                   ? 
- Dokładniej mówiąc, Trójca stworzyła świat. W Credo 
stworzenie jest przypisane Bogu, ale jest to podkreślenie 
osobowego charakteru Boga. Na tej samej zasadzie uświęcenie 
jest przypisywane Duchowi Świętemu, choć bierze w nim udział 
także Ojciec i Syn.                                        . 
- Ojciec był przed Synem...                               ... 
- To prawda. Nazywamy kogoś ojcem lub synem, by wyrazić 
kolejność chronologiczną i zależność. W jednym Bogu relacja 
Ojciec-Syn opisuje odwieczne pochodzenie Osób. Gdyby Osoby 
Boskie stanęły przed nami, to jedynym sposobem ich 
odróżnienia byłoby właśnie wskazanie na jej relację wobec 
pozostałych. Pierwsza Osoba Boska jest nazwana Ojcem, co 
określa jej relację do Syna i Ducha Świętego. Ojciec nie 
pochodzi od innej osoby, od Niego natomiast pochodzi Syn. 
Duch Święty pochodzi jako miłość Ojca i Syna.                 . 
- Ale o tym, że Bóg jest Ojcem dowiadujemy się dopiero od 
Jego Syna.                                           . 
- Nazwanie Boga Ojcem pojawia się wcześniej w Starym 
Testamencie. Objawienie Ojca przez Syna i zapowiedź 
widzialnego posłania Ducha Świętego nabiera innego 
znaczenia. Mówi o tym, kim jest Bóg, ukazuje wyraźniej racje 
panowania Boga nad światem i sposób rządzenia nim w ramach 
opatrzności. W Nowym Testamencie objawienie Ojca i w ogóle 
poznanie Boga jest związane z wcieleniem Syna Bożego. Nie 
ma innej możliwości dojścia do religijnej więzi z Bogiem, jak 
tylko przez człowieczeństwo Chrystusa. Stąd właśnie wcielenie 
jest szczytem objawienia i sposobem poznania Trzech Osób 
Boskich. 
- Czy Mojżesz rozmawiając z Bogiem w ognistym krzaku 
rozmawiał także z Synem i Duchem Świętym?              ? 
- Tak, chociaż nie poznał tej prawdy. Zostało mu objawione imię 
Boga "Jestem, który jestem", oznaczające tego, który czuwa 
nad Izraelem, który nie da się sprowadzić do jakiegoś obrazu 
czy wyobrażenia materialnego. Teologowie będą się natomiast 
dopatrywać zapowiedzi prawdy o Trzech Osobach Boskich. Gdy 
Abraham przyjmie trzech gości pod dębem Mamre czy  
w psalmach, szczególnie w psalmie 2 i 109, w których wprost 
mówi się o zrodzeniu, które ma miejsce w Bogu.                        . 
- Wyznawcy judaizmu uznają chrześcijaństwo za politeizm, 
twierdząc, że my wierzymy w trzech bogów.               . 
- Wierzymy w jednego Boga, który jest odrębny od wszystkich 
stworzeń. To nie przeszkadza, że w samym Bogu, wewnątrz 
niego, są Trzy Osoby. Wielość Osób nie stoi w sprzeczności  
z wyznaniem wiary w jednego Boga. Być może trudność 
wyznawców judaizmu wynika z faktu, że trzymają się oni 
Starego Testamentu i rozumienia zawartego w tradycjach 
rabinów. Ale Stary Testament znajduje wypełnienie  
i wyjaśnienie ma w Nowym i dlatego też chrześcijanie mogą  
w pełni twierdzić, że Abraham, Izaak, Jakub są ich ojcami  
w wierze, której istotną treścią jest prawda o Trzech Osobach 
Boskich i wcieleniu Syna Bożego.                             . 
- Wśród samych chrześcijan pojawiają się trudności ze 
zrozumieniem Trójcy Świętej, zwłaszcza w przypadku 
prawosławia są wyraźne różnice. Na czym polega problem 
"Filioque"? 
- Dotyczy on pochodzenia Ducha Świętego. W pierwotnym 
tekście wyznania wiary mówi się, że "wierzę w Ducha 
Świętego... który od Ojca pochodzi". W VII w. w Hiszpanii,  
w trakcie dyskusji dogmatycznych dodano słowa "Filioque", czyli 
że Duch Święty pochodzi "od Ojca i Syna". Prawosławni  



zarzucają nie tylko dokonanie zmiany w tekście, lecz ponadto 
popełnienie przez łacinników błędu dogmatycznego, czyli 
herezji. Tymczasem rozszerzenie wyznania wiary nie jest 
błędne, ponieważ dokładniej i lepiej opisuje wewnętrzne 
pochodzenia w Bogu. Ojciec rodzi Syna i tchnie Ducha 
Świętego. Te dwie osoby można zatem ująć jako pochodzące 
od Ojca. Pojawia się natomiast kwestia, czym różni się Syn  
i Duch Święty. Wedle teologów łacińskich, np. św. Tomasza z 
Akwinu czy bł. Jana Dunsa Szkota, to co różni Syna to 
zrodzenie przez Ojca i tchnienie razem z Ojcem Ducha 
Świętego. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna i od niego nie 
pochodzi już żadna inna osoba. Rzecz wydaje się bardzo 
abstrakcyjna, ale ma istotne konsekwencje dogmatyczne  
i ascetyczne. Duchowi Świętemu przypisuje się uświęcenie 
człowieka. Jego posłanie, czyli misja wynika z pochodzenia od 
Ojca i Syna. Duch Święty działa zatem razem z Ojcem i Synem  
i w jakimś sensie można powiedzieć, że jest On kierowany 
przez Ojca i Syna. Odwoływanie się do Ducha Świętego jest 
jednocześnie zawsze odwoływaniem się do pozostałych Osób 
Boskich i jest ściśle związane z widzialnym posłaniem Syna, 
czyli wcieleniem. Misja Ducha Świętego jest niejako 
konsekwencją wcielenia, jest niejako do niego 
przyporządkowane. Takie ujęcie pozwala inaczej spojrzeć na 
Kościół, który jest nazywany Mistycznym Ciałem Chrystusa, 
lepiej zrozumieć znaczenie i rolę sakramentów, hierarchii czy  
w ogóle istoty życia religijnego.                           . 
- Czy przyjmując w Komunii Ciało Chrystusa przyjmujemy 
całą Trójcę Świętą?                                               ? 
- Komunia Święta jednoczy nas z osobą Chrystusa, który jest 
zarazem Bogiem i człowiekiem. Przez Jego człowieczeństwo 
mamy dostęp do Jego bóstwa, które jest wspólne dla Ojca i dla 
Ducha Świętego. W osobie Chrystusa zwracamy się do Ojca  
w Duchu Świętym i przez to mamy udział w wewnętrznym życiu 
Boga. Takim "przyjęciem" będzie widzenie po śmierci 
przynoszące pełnię szczęścia, dzięki któremu będziemy 
rozumieć to wszystko, co dzieje się w Bogu. Tu na ziemi Trzy 
Osoby Boskie są obecne w naszej duszy przez łaskę 
uświęcającą, a my jesteśmy przekształcani, czyli uświęcani 
przez człowieczeństwo Chrystusa. To przekształcenie, w którym 
uczestniczą wszystkie Osoby Boskie, polega na dostosowaniu 
naszych działań, przede wszystkim poznawczych, do 
odnoszenia się takiego, jakie jest właściwe Bogu, to znaczy jak 
Osoby Boskie odnoszą się do siebie nawzajem.                         . 
- To także jest tajemnica, ale jakże piękna, że w duszy 
każdego ochrzczonego człowieka może zamieszkać cała 
Trójca Święta.                                                 . 
- Tak, jest to tajemnica, to znaczy jest to rzeczywistość, której 
nie poznajemy zmysłami, a intelektem, przyjmującym to, czym 
jest Bóg poprzez objawienie. Tajemnica często jest rozumiana 
jako coś zupełnie niepoznawalnego, coś co dzieje się poza 
człowiekiem. To zamieszkanie Trzech Osób można nazwać ich 
nadprzyrodzoną obecnością, która polega na wzajemnym 
trwaniu przy sobie. Ten kontakt, polegający na przyjmowaniu 
tego, co wnosi Bóg i zwracaniu się do Niego, jest życiem 
religijnym człowieka. Nawrócenie albo uświęcenie nie jest 
czymkolwiek, lecz polega na dostosowaniu realnego człowieka 
do realnego Boga. To nie ideały czy teoria nas wychowują czy 
uświęcają, lecz Ojciec, który posyła widzialnie Syna i wraz z nim 
posyła widzialnie Ducha Świętego. 

 

Dekret o heroiczności cnót polskiego 

pasjonisty 

 
 

22 maja 2021 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji 

Jego Eminencję Kardynała Marcello Semeraro, Prefekta 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Podczas audiencji Papież 

upoważnił tę samą Kongregację do promulgowania jednego 

dekretu o męczeństwie oraz pięciu o heroiczności cnót – 

poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Jeden z nich 

dotyczy polskiego pasjonisty, Bernarda (Zygmunta) 

Kryszkiewicza (1915-1945). Do beatyfikacji Czcigodnego Sługi 

Bożego konieczny będzie także dekret  

o cudzie za jego wstawiennictwem. 

 

Refleksja na Uroczystość Trójcy Świętej 
  

  Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam 
Wielkie Posłannictwo Jezusa. Jego uczniowie, 
nie tylko ci pierwsi ale i następni, mają 

przedsięwziąć inicjatywy zmierzające do nasycenia ewangelią 
o zbawieniu cały zamieszkały świat. Po kolei, każdy ma iść  
w różne strony świata, różne  miejsca i środowska aby  
w każdym narodzie odnaleźć uczniów podobnych do uczniów 
Jezusa, aby i oni dotarli do swojego narodu, do swojej grupy 
etnicznej, zawodowej, społecznej z dobrą nowiną  
o Zmartwychwstaniu. Uczniami czyniono przez głoszenie 
Ewangelii, przez odebranie wyznania wiary i przez udzielenie 
chrztu, który był aktem nawrócenia. Chrzest oznaczał więc 
przyprowadzanie ludzi do wiary i nauczenie wierzących 
przykazań Jezusa zapisanych w Ewangelii. Czy ja jako uczeń 
Chrystusa wypełniam ten nakaz przybliżania bliźniego do 
Zbawiciela? Czy wypełniam zobowiązania płynące  
z sakramentu chrztu świętego?                             /ks. Dariusz/ 

 

 
Kilka słów od Prymasa Tysiąclecia 

  
 Dłonie Chrystusowe są tak bardzo podobne 

do ludzkich dłoni... Ci, co związali Chrystusowi 
dłonie, chcieliby nadal widzieć Chrystusa z 

dłońmi skrępowanymi. Iluż ludzi pracuje nad tym, by związać 
dłonie Chrystusa! Ale dziś nie mają władzy nad Bogiem. (...) 

Chryste, pomóż mi rozwiązywać Twoje dłonie w duszach 
ludzkich, byś swobodnie mógł działać, byś mógł błogosławić  
i uzdrawiać... Ale miej litość i nad tymi, którzy Twoje dłonie 

krępują. Rozwiąż ich serca, by doznały Twej miłości. 
 
 

Tweet od Papieża: 
Żyć powołaniem do bycia stróżem dzieła 

Boga jest podstawowym elementem 
uczciwego życia, nie stanowi czegoś 

opcjonalnego ani tym bardziej 
drugorzędnego wymiaru  

                                    chrześcijańskiej egzystencji. . 
 



Ogłoszenia                                                                                     
duszpasterskie 

 

1. Dziś w Uroczystość Trójcy Świętej, zgodnie  

z przykazaniami kościelnymi mamy ostatnią okazję do 

przyjęcia Komunii wielkanocnej. 

2. We wtorek rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe, 

które będą odprawiane po Mszy Św. wieczornej. 

3. W czwartek 3 czerwca obchodzić będziemy 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  

(Boże Ciało). Porządek Mszy Świętych o godz. 

7,9,10.30,11,45 i 18. Nie ma Mszy o 13 i tradycyjnej 

procesji ulicami miasta. 

4. W tym tygodniu z racji I piątku miesiąca zapraszamy 

na spowiedź od godz. 17:30. Po Mszy Św. wieczornej 

Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy  

o godz. 21 Apelem Jasnogórskim. 

5. W sobotę 5 czerwca o godz. 8.00 Msza Św. o 

Niepokalanym Poczęciu NMP, a po niej nabożeństwo 

wynagradzające. 

6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto 

Dziękczynienia.. Tradycyjnie tego dnia po Mszach Św. 

odbędzie się dobrowolna zbiórka do puszek na budowę 

Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 

7.  Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.  

W zakrystii są do nabycia: "Gość Niedzielny"  

i "Niedziela". Z tyłu za ławkami na stoliku wyłożony jest 

nowy numer "Florianusa". 

Sakramentalny związek  

małżeński zawarli:  

Daniel Mroczkowski i Agata Kozak 

 

Z  KALENDARZA LITURGICZNEGO 

Św. Bonifacy 

 
 

Urodził się między rokiem 672 a 675 w miejscowości Kirton,  
w królestwie Wessex (południowo-zachodnia Anglia). Na Chrzcie 
Świętym nadano chłopcu imię Winfried. Zdobył staranne 
wykształcenie teologiczne i humanistyczne w benedyktyńskich 
klasztorach Exeter i Nursling. Młody Winfried swoje życie zapragnął 
poświęcić Bogu jako benedyktyn. Wstępując do zakonu przyjął imię 

św. Bonifacego i w wieku około 30 lat otrzymał święcenia kapłańskie. 
Władze zakonne doceniając zdolności Bonifacego powierzyły mu 
kierowanie szkołą w Nursling, gdzie uczył łaciny. Pobyt w zaciszu 
klasztornym nie zadowalał Bonifacego. Miał on świadomość, że 
jeszcze wielu ludzi nie zna Chrystusa i że trzeba im głosić 
Ewangelię. Dlatego też w roku 716 udał się na misje do Fryzji 
(dzisiejsze północne Niemcy i Holandia). Prowadzone na tym terenie 
walki między Fryzami i Frankami uniemożliwiły Bonifacemu 
prowadzenie misji. Musiał więc wrócić do Anglii, gdzie mu 
powierzono funkcję opata jednego z klasztorów. Jednakże nie przyjął 
tego zaszczytu i w roku 718 przybył do Rzymu. Papież Grzegorz II 
powierzył Bonifacemu prowadzenie działalności misyjnej wśród 
pogan, pozwolił też na udzielanie Chrztu w rycie rzymskim. 
Umocniony błogosławieństwem papieża Bonifacy wraz Willibrordem 
głosił Ewangelię we Fryzji w latach: 719-722. Miał tu ochrzcić kilka 
tysięcy pogan (W. Zaleski). W roku 723 znów udał się do Rzymu i tu 
został wyświęcony na biskupa, otrzymał od papieża listy polecające 
do książąt. Po powrocie z Rzymu z powodzeniem prowadził 
działalność misyjną na terenie dzisiejszych Niemiec, najpierw w 
Hesji, następnie w Turyngii (725-735). W roku 732 został metropolitą 
z prawem zakładania biskupstw na terenie Niemiec, na wschód od 
Renu. Po raz kolejny arcybiskup Bonifacy nawiedził Rzym w latach 
337-338 i tu obdarzono go godnością legata papieskiego. Metropolita 
Bonifacy był pasterzem, który całkowicie poświęcił się sprawie 
ewangelizacji Niemiec. Założył biskupstwa w Pasawie, Ratyzbonie, 
Freisyngu, Salzburgu (dzisiejsza Austria), Eichstätt, Büraburg, 
Erfurcie i Würzburgu. Bonifacy przyczynił się do poprawy obyczajów 
kleru w Bawarii, przeprowadził reformę kościelną na terenie 
królestwa Franków. Jednakże nasz patron, mimo swoich wielkich 
godności kościelnych, przez całe życie był misjonarzem. Nie do 
końca była schrystianizowana Fryzja. Tam też udał się po raz trzeci 
Bonifacy na głoszenie Ewangelii z grupą misjonarzy. Misja nie trwała 
długo, bowiem pogańscy mieszkańcy Fryzji zamordowali Bonifacego 
i jego 52 towarzyszy misjonarzy w miejscowości Dokkum 5 czerwca 
754 roku. Ciało arcybiskupa przewieziono do katedry  
w Utrechcie, stamtąd jednak, zgodnie z wolą zmarłego, jego uczeń 
biskup Lull (późniejszy Święty) przewiózł je do Fuldy, gdzie 
spoczywa do dzisiaj. W Fuldzie, z racji grobu św. Bonifacego, co 
roku zbiera się Konferencja Episkopatu Niemiec. Bonifacy odszedł 
do Pana w opinii świętości i wkrótce po jego śmierci budowano 
świątynie jemu dedykowane, ogłaszano go swoim patronem, np. tak 
uczyniono w roku 756 w Anglii (F. Zapłata). Święty Bonifacy jest 
patronem diecezji Fulda oraz pracowników browarów (piwowarów)  
i krawców. W ikonografii przedstawia się św. Bonifacego jako mnicha 
benedyktyńskiego, który prawą ręką wbija krzyż w pień obalonego 
drzewa, w drugiej ręce trzyma krzyż o podwójnych ramionach lub 
kościół. W innych dziełach sztuki św. Bonifacy występuje z mieczem 
(symbol męczeństwa), a w drugiej ręce trzyma księgę Ewangelii 
przebitą mieczem pogan (H. Wagner, O. Wimmer, H. Melzer). 
Liturgiczny obchód ku czci św. Bonifacego, biskupa i męczennika 
przypada w dzień jego narodzin dla Nieba, tzn. 5 czerwca i ma rangę 
wspomnienia obowiązkowego. Na zakończenie przyjmijmy słowa  
św. Bonifacego wzywające nas do dawania świadectwa: "Kościół jest 
jakby wielką łodzią płynącą po morzu tego świata. Gdy uderzają weń 
liczne fale doświadczeń, nie wolno jej porzucać; trzeba natomiast 
kierować (...) Nie bądźmy jak nieme psy, nie bądźmy milczącymi 
gapiami, najemnikami uciekającymi przed wilkiem, ale pasterzami 
troskliwymi, czuwającymi nad owczarnią Chrystusa. Dopóki Bóg 
udziela nam siły, głośmy całą prawdę Bożą wielkim i małym, 
bogatym i ubogim, ludziom wszelkiego stanu i wieku, w porę i nie  
w porę"                                           /ks. Stanisław Hołodok/ 
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