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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W tygodniu jutro (1 VI) - Święto NMP Matki Kościoła, w środę Wspomnienie świętych Męczenników
Karola Lwangi i Towarzyszy, w czwartek (I-y m - ca) Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana, w piątek (I-y m-ca) Wspomnienie Świętego Bonifacego biskupa i męczennika, Nabożeństwo do
NSPJ wraz z „Czerwcowym” po wieczornej Mszy św. Adoracja w kaplicy NS od 8.00 do 18.00 (15.00
Koronka do BM, 16.00 modlitwa Wspólnoty KCh, 17.15 Różaniec o pokój na świeci i ustanie pandemii).
W I-ą sobotę Różaniec o pokój na świecie o g. 17.15. Dyżur obejmuje Róża Bł. Doroty. Odwiedziny
chorych w I-y piątek lub wg wcześniejszego uzgodnienia.
2. Od czwartku, Msza o ustanie epidemii przeniesiona z g. 19.30 na g. 18.00. Zapraszamy! Dziękujemy
wszystkim, którzy od środy popielcowej – 26. lutego trwali na na codziennej adoracji NS w górnym
kościele. Dzisiaj ostatnia adoracja po wieczornej Mszy, o 20.40 majowe, 21.00 Apel, a o 21.10 – ostatnie
nabożeństwo drogi światła.
3. W najbliższą niedzielę część dzieci przystąpi do I Komunii świętej w trzech grupach, dlatego
wszystkie Msze św. oprócz o g.18.00 będą w dolnym k-le. Nie ma już ograniczeń, co do ilości osób na
nabożeństwach, a tylko wymóg zachowania odległości i zakrycia twarzy. Spowiedź dla dzieci będzie wg
ustaleń w sobotę przed południem. Rodzice i bliscy spowiadają się w I-Piątek w g. 16.30 – 18.00 lub
w tygodniu na Mszach św.
4. Nabożeństwo Czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy św. ok g. 18.30
5. W związku z wyniesieniem na ołtarze Prymasa Tysiąclecia Stefana Kard. Wyszyńskiego, Parafia
pozyskała nowy obraz z jego postacią. Dziękujemy Fundatorom.
6. Polecamy świeżą prasę katolicką: „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
Ks. Proboszcz
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Pierwsze czytanie (Dz 2, 1-11)
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Psalm (Ps 104 (103)
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Drugie czytanie (1 Kor 12, 3b-7. 12-13)
Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
Ewangelia (J 20, 19-23)

Intencja ewangelizacyjna na
miesiąc czerwiec:
Intencja ewangelizacyjna —

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią
odnaleźli drogi życia, pozwalając
się dotknąć Sercu Jezusa.

Weźmijcie Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po
tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Komentarz:
Duch Święty, jako dar zmartwychwstałego Pana, pochodzi od Ojca i Syna. W Wieczerniku dopełniają się
zapowiedzi z okresu ziemskiego życia Jezusa: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Wylanie daru Ducha skutkuje władzą
odpuszczania grzechów, w czym najpełniej wyraża się Boże Miłosierdzie. Jego rezultatem jest pokój,
rozumiany jako pełna wewnętrzna harmonia człowieka, która łączy go z Bogiem i z innymi ludźmi. To
pozwala pokonywać wszelkie obawy i lęki, uzdalnia do mężnego wyznawania Boga. Apostołowie
przezwyciężyli dotychczasową apatię i strach nie własnymi siłami, lecz dzięki mocy Ducha Świętego.

1. czerwca, poniedziałek - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła
3. czerwca, środa - Wspomnienie świetych męczenników Karola Lwangi
i Towarzyszy
4. czerwca, czwartek – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, I czwartek miesiąca.
5. czerwca, piątek – Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika,
I piątek miesiąca.
6. czerwca, sobota – I sobota miesiąca.
7. czerwca, niedziela – Uroczystość św. Trójcy.
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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – czyli co warto wiedzieć?
Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim na zebranych w wieczerniku apostołów
zstąpił Duch Święty. Dokładnie tak, jak zapowiedział to Pan Jezus tuż przed Wniebowstąpieniem. Przypominamy siedem rzeczy, o których musi pamiętać katolik, gdy myśli o tym szczególnym wydarzeniu.

1. Dlaczego „Pięćdziesiątnica”?
Święto Ducha Świętego obchodzimy pięćdziesiątego
dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim. W języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się
z tego powodu "Pięćdziesiątnicą".
Grecy mieli na to własne słowo – Pentecostes, czyli
pięćdziesiątka. Łacina przejęła to słowo, używając
„Pentecoste”. Pozostaje to nie bez znaczenia dla współczesnych katolików – cały anglosaski świat obchodzi
bowiem święto zwane w tym języku Pentecost, choć po
angielsku oczywiście nie oznacza to tego samego, co
„pięćdziesiąt”. Włosi obchodzą zaś święto Pentecoste –
nie zmienili łacińskiego pierwowzoru. My mamy
„Pięćdziesiątnicę”.
2. Skąd wzięła się alternatywna nazwa „Zielone
świątki”?
Pięćdziesiątnica przypada w Polsce w okresie najpiękniejszego, najbujniejszego rozkwitu przyrody –
święto to obchodzimy bowiem zwykle na przełomie
maja i czerwca. Różne regiony Polski dopracowały się
nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale
wszystkie łączyło uwypuklenie radości z długo oczekiwanego, „zielonego” okresu w roku. Wieńce w ten dzień
zdobiły głowy dziewcząt, ludność wiejska w święto to
urządzała też liczne zabawy, oczywiście na zielonym
łonie przyrody.
W zależności od regionu Polski „Zielone Świątki” nazywane były dawniej również Sobótkami (południowa
Polska) lub Palinockami (Podlasie). Co ciekawe, tradycja Zielonych Świątek przetrwała również w Dolnej
Saksonii (Pfingstbaumpflanzen) oraz na zachodniej
Ukrainie.
3. To jedna z trzech najważniejszych uroczystość w
Roku Liturgicznym!
Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże
Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa Bożego – Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego
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Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość
odkupił. Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po
męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia
chwalebnym Zmartwychwstaniem.
Zielone Świątki wreszcie są świętem trzeciej Osoby
boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na
świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało
utwierdzone i poświęcone przez Niego.
4. Przed wojną traktowano Święto Ducha Świętego
jak Boże Narodzenie i Wielkanoc
Przed wojną Zielone Świątki - podobnie jak Boże
Narodzenie i Wielkanoc - były świętami dwudniowymi.
Drugi dzień (jako dzień wolny) usunęli komuniści. Po
1989 r. nie było woli, by do dobrych tradycji powrócić.
Reforma liturgii po Soborze Watykańskim II sprawiała
natomiast, że z kalendarza kościelnego zniknęła oktawa
Zesłania Ducha Świętego. Dziś zawsze obchodzimy
Pięćdziesiątnicę de facto 49 dni po Zmartwychwstaniu
– jest to bowiem święto niedzielne - Niedziela Zesłania
Ducha Świętego.
5. Jak Pismo Święte przedstawia Zesłanie Ducha
Świętego?
Dla przypomnienia, w Dziejach Apostolskich czytamy:
„I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek
dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki
jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić
rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać
dawał” (Dzieje Ap., II, 2-4).
Ludzie zgromadzeni przed wieczernikiem uważali
początkowo, że apostołowie upoili się winem! Wyszedł
do nich święty Piotr i ogłosił im Jezusa Chrystusa.
Mowa ta, nawróciła naraz trzy tysiące ludzi! „Pokutę
czyńcie, a niech ochrzczony będzie każdy z was w Imię
Jezusa Chrystusa... a weźmiecie dar Ducha Świętego” –
rzekł do nich.
6. Tego dnia narodził się Kościół
Według wielu pisarzy katolickich Pięćdziesiątnica jest
niczym innym jak dniem narodzin Kościoła. Wspomniane trzy tysiące nawróconych rozmnożyły się z zadziwiającą prędkością. Nie musiało minąć pięćdziesiąt lat
od dnia pięćdziesiątnicy, by w każdym zakątku znanego
wówczas człowiekowi świata, usłyszano święte imię
Jezusa Chrystusa. Święty Jan Paweł II pisał, że choć
Kościół narodził się na krzyżu w Wielki Piątek, trwał w
ukryciu. Swoje narodziny postanowił ujawnić światu
właśnie pięćdziesiąt dni później. Tego dnia – po ludzku
– narodził się dla całego świata.
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7. Niech zstąpi Duch Twój – wołanie w wigilię
Zesłania
Wielu katolików doskonale pamięta słowa Jana Pawła II
z jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, wypowiedziane w Warszawie. Papież wołał wówczas: Niech
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi
oblicze ziemi. Tej Ziemi! Telewizje i portale internetowe
pokazywały nam ten moment tysiące razy, potrafimy
nawet zaintonować go, tak jak Ojciec Święty. Ale czy
pamiętamy, że słowa te – które z pewnością znacznie
przyczyniły się do zmiany polskiej rzeczywistości
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- wypowiedziane były w wigilię Pięćdziesiątnicy właśnie? Tuż przed tymi słowami Jan Paweł II mówił: I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II
papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w
przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami
wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!
Amen.

Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 01.06.2020
Wtorek 02.06.2020
8.00 1. W intencji Piotra, Agnieszki i Wandy i wszystkich 8.00 1. +Jolanta
wnuków – o Boże błog. i op. Matki Bożej.
2. wolna intencja
2. W intencji dusz w czyścu.
3. wolna intencja
3. +Katarzyna SZCZERBOWSKA
18.00 1. W intencji Elżbiety, o Boże błog., i potrzebne
18.00 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i
łaski.
rodziców.
2. +Jarosław PIĄTEK (XXX)
2. W int. syna Jana w 32. r ur., z podziękowaniem za
3. +Karol KAIM.
otrzymane łaski z prośbą o op. Maryi i dary Ducha
Świętego.
3. ++Łucja, Saturnin, Jan, Tadeusz SŁUPKA
Środa 03.06.2020
Czwartek 04.06.2020
8.00 1. W intencji Karoliny – o dobrego męża.
8.00 1. wolna intencja.
2. O nawrócenie Krzysztofa, błogosławieństwo Boże
2. wolna intencja.
dla Anny, Marianny i Agnieszki.
3. wolna intencja.
18.00 1. O ustanie epidemii dla naszej Ojczyzny i całego
18.00 1. wolna intencja.
świata.
2. wolna intencja.
2. O opiekę Maryi i św. Józefa, o Boże
19.00 O ustanie epidemii.
błogosławieństwo dla Ani w dniu urodzin.
Piątek 05.06.2020
Sobota 06.06.2020
8.00 W int. s. Marii Elżbiety od Trójcy Świętej –
8.00 1. +Józef KARTANOWICZ w 3. miesiąc po śmierci.
2. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za
karmelitankę. O Boże błog., zdrowie i dary Ducha
grzechy – int. od Wspólnoty Krwi Chrytsusa.
Św.
3. W intencji Lucyny, dziękczynno – błagalna.
18.00 1. wolna intencja.
Jubileusz 50 – lecia sakramentu małżeństwa
14.00
2. wolna intencja.
Kazimiery
i Jana. O Boże błogosławieństwo, opiekę
DK
3. wolna intencja.
Maryi dla całej RODZINY JUBILATÓW.
18.00 1. O szczęśliwe zakończenie roku szkolnego dla
dzieci i młodzieży.
2. O łaskę zdrowia dla Rodziny.
Niedziela 07.06. 2020
7.30 1. +Alfons KREFT.
2. ++Kazimiera i Tadeusz BACHANEK oraz ++ z RODZINY BARTNICKICH I BACHANEK.
9.00 Górny Kościół
UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ – GR. I
9.00 1.++Jan i Jadwiga STEFAŃSCY
DK
2. Dziękczynna za 3 lata istnienia Wspólnoty Krwi Chrystusa.
10.30 W intencji Heleny z okazji rocznicy chrztu św., o Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny.
DK
11.00 Górny Kościół
UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ – GR. II
12.00 ++RODZICE: Agata i Stefan REICH oraz +BRAT Janusz.
DK
13.00 Górny Kościół
UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ - GR. II
13.15 1. +SYN Dariusz.
DK
2. Dziękując za Bożą pomoc, z prośbą o Dary Ducha Świętego dla Janiny, Katarzyny, Elżbiety i Marka.
18.00 1. W intencji małżonków: Szymona i Małgorzaty w miesiąc po ślubie.
2. Dziękczynna za obraz.
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