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K a l e n d a r z  l i t u r g i c z n y
27 maja 2012 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Augustyna, Juliana
LITURGIA SŁOWA: 
Dz 2, 1-11
PSALM 104, 1ab i 24ac.29bc-30.31 i 34
1 Kor 12, 3b-7.12-13
EWANGELIA:  J 20, 19-23  

28 maja 2012 r. - PONIEDZIAŁEK
Święto Najświętszej Maryi panny Matki Kościoła
Imieniny: Justyny, Jaromira
LITURGIA SŁOWA:
Rdz 3, 9-15.20
PSALM 87, 1-3.5-6
Dz 1, 12-14
EWANGELIA: J 2, 1-11 lub J 19, 25-27 lub 
Łk 1, 26-38

29 maja 2012 r. – WTOREK
Św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy
Imieniny: Urszuli, Magdaleny
LITURGIA SŁOWA:
1 P 1, 10-16
PSALM 98, 1.2-3ab.3c-4
EWANGELIA: Mk 10, 28-31

30 maja 2012 r. – ŚRODA
Imieniny: Jana, Karola
LITURGIA SŁOWA: 
1 P 1, 18-25
PSALM 147B, 12-13.14-15.19-20
EWANGELIA: Mk 10, 32-45

31 maja 2012 r. – CZWARTEK
Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
Imieniny: Anieli, Petroneli
LITURGIA SŁOWA:
So 3, 14-18 lub Rz 12, 9-16b
PSALM: Iz 12, 2-3.4bcde.5-6
EWANGELIA: Łk 1, 39-56

1 czerwca 2012 r. – PIĄTEK
Św. Justyna, męczennika, Dzień Dziecka
Imieniny: Justyny, Jakuba
LITURGIA SŁOWA:
1 P 4, 7-13
PSALM 96, 10.11-12.13
EWANGELIA: Mk 11, 11-25

2 czerwca 2012 r. – SOBOTA
Imieniny: Marcelina, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
Jud 17.20b-25
PSALM 63, 2.3-4.5-6
EWANGELIA: Mk 11, 27-33

EWA NGELI A: J 20,  19 -  23 

„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.”

Was, to znaczy i mnie posyła, abym prowadził dzieła 
ewangelizacji. Posyła mnie tak jak Piotra, jak innych Apostołów 
– świadków Chrystusa – „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Słowem, 
a przede wszystkim życiem, mam głosić, że Jezus jest „drogą, 
i prawdą, i życiem” (J 14, 6).

„O Duchu Święty, Pocieszycielu, racz udoskonalić w nas 
dzieło rozpoczęte przez Jezusa; rozpal w nas zapał apostolski; 
skrusz w nas wrodzoną pychę… Niech wszystko w nas będzie 
wielkie: poszukiwanie, umiłowanie prawdy, gotowość 
do ofiary; niech wszystko wreszcie będzie zgodne z ostatnią 
modlitwą Syna do Ojca i z tym zdrojem Twojej, o Duchu Święty, 
miłości, która z woli Ojca i Syna spłynęła na Kościół.” (bł. Jan XXIII)

Adam Żak  

„ O Stworzycielu, Duchu, przyjdź... ”
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19 maja, w sobotę, miała miejsce pielgrzymka 
do Częstochowy na XVIII Ogólnopolskie Czuwanie 
Odnowy w Duchu Świętym. O godz. 4:30 spod 
naszego kościoła, wyruszyły dwa autokary. 

Podczas podróży panowała radosna atmosfera 
– chwaliliśmy Pana śpiewem, zanosiliśmy modlitwy 
do naszej ukochanej Matki… W naszych sercach 
pojawiały się pytania: Co w tym roku dla nas przy-
gotował Jezus Chrystus wraz z Duchem Świętym? 
Co nas czeka, kiedy dojedziemy do celu podróży?

Kiedy dotarliśmy na miejsce, serca biły nam 
bardzo szybko, byliśmy bardzo wzruszeni, bo wie-
dzieliśmy, że nasza kochana Matka – Maryja Jasno-
górska – czeka na nas, na nasze otwarte serca. Nie 
mogliśmy się doczekać momentu, kiedy oddamy 
Jej hołd, padniemy na kolana przed Najświętszym 
Obrazem i spojrzymy w oblicze Maryi, która jest 
przepełniona miłością, tęsknotą za swoimi dziećmi.

Czuwanie na Jasnej Górze rozpoczęło się o 
godz. 9:30 modlitwą i zawiązaniem wspólnoty. 
Pielgrzymi przybyli z całej Polski. Tegoroczne hasło 
brzmiało: „Nie wstydź się zatem świadectwa Pana 
naszego” (1Tm 1, 8). 

Słuchaliśmy katechez głoszonych przez kapła-
nów, którzy są opiekunami wspólnot Odnowy. Były 
to słowa o odwadze w głoszeniu Słowa, trwaniu 
przy Jezusie w jedności, podejmowaniu radykal-
nych decyzji w codzienności. Księża podkreślali, 
że każdy autentyczny chrześcijan nosi w swoim 
życiu wiele krzyży. Kiedy zbliżamy się do Jezusa i 
ze świadomością oddajemy Mu swoje życie całko-
wicie, bezgranicznie, wtedy szatan uderza bardzo 
mocno. Szczególnie znienawidzone przez złego są 
osoby, które obrały Chrystusa za jedynego Pana i 
Zbawiciela. Często jest tak, że największe krzyże w 
swoim życiu noszą odpowiedzialni za Kościół, czy 
Wspólnotę. Osoby te działają w imię Jezusa Chry-
stusa, czynią dobro, ukazują miłość Bożą, mówią 
o chrześcijańskich wartościach, pokazują prawdę 
i żyją w tej prawdzie – w prawdzie Chrystusowej. 
Pragną pokoju, miłości, zgody, robią wszystko, aby 
Chrystus zamieszkiwał w każdym sercu ludzkim, 

ale w rzeczywistości tak o to trudno! Ład Boży jest 
burzony i zadajemy sobie pytanie: dlaczego tak 
się dzieje? A Bóg na to pytanie odpowiada: bo nie 
walczymy z człowiekiem, ale z siłami wyższymi od 
człowieka, – z siłami ciemności. Człowiek często 
szuka rozwiązań nie w Bogu, ale w różnych rze-
czach, a powinnyśmy szukać rozwiązań w Zba-
wicielu. Jesteśmy słabi i nie potrafimy schronić się 
za wielkim Bogiem. Warto szukać sił w zbawczym 
dziele Pięćdziesiątnicy. 

Jezus daje nam życie i śmierć, ale to nie koniec 
naszego istnienia, ponieważ jest Zmartwychwsta-
nie. Jezus zostaje wydany, zdradzony przez bliskich. 
Jak to możliwe? Bo stali się marionetkami szatana. 
Szatan wykorzystuje innych, aby zniszczyć dobro, 
wykorzystuje osoby, które są mu poddane – robi z 
nich swoje marionetki – aby zgładzić dobro i zagłu-
szyć prawdę Chrystusową.

Jezus zwyciężył śmierć, bo był zespolony ze 
swoim Ojcem. Aby przezwyciężać wszelkie prze-
szkody, powinnyśmy być zespoleni z Jezusem 
Chrystusem. Potrzeba jednoznacznej, radykalnej 
decyzji – zwrócenia się do Zbawiciela, przylgnięcia 
do Niego i trwania, niezależnie, jakie krzyże dosta-
niemy. Jeśli nie jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, 
to nie mamy szans przetrwania, bo – pamiętajmy 
– nie walczymy z siłami ludzkimi, ale z siłami ciem-
ności. Tylko z Jezusem uda się nam zwyciężyć!

Po wysłuchaniu wszystkich katechez, któ-
re miały nas przygotować na ponowne przyjęcie  
Ducha Świętego, była poprowadzona modlitwa 
o nowe wylanie i otwarcie się na działanie Ducha 
Świętego.

Zakończeniem Czuwania była Eucharystia pod 
przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Bronisława 
Dembowskiego. 

Napełnieni Duchem Świętym i radością Bożą 
wróciliśmy do domów pełni pokoju i nadziei, że z 
Jezusem możemy wszystko przezwyciężyć. On jest 
jedynym naszym Zbawicielem.

Agnieszka

„NIE WSTYDŹ SIĘ ZATEM ŚWIADECTWA 
PANA NASZEGO” (1Tm 1, 8)
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MAJ – MIESIĄC 
MATKI BOŻEJ

Piękny maj – piękne dni.
To Maryi Matki Boga czas.

Cały świat zakochany w Tobie.
Cześć płynie 
we wszystkich zakątkach świata.

Przyroda.
Kwiaty.
Tobie Maryjo oddajemy wszystko 
z serca naszego.
Tyś jest Panią naszą.

Tyś dała nam Syna Boga.
Radość dla grzeszników.
Jakże Cię nie kochać?
Tyle dobroci i miłości.

Odmawiamy litanie,
modlimy się wszędzie.
Wystrojone kapliczki, pełne kwiatów, 
pełno dzieci i dorosłych.
Przyjmij od nas dar przyrody,
dar naszego serca.

Modlimy się.
Sławimy Cię!
Rozśpiewany cały kraj.
Wielbimy Cię.

Jesteś naszą Matką, naszą Opiekunką.
Do kogo pójdziemy,
jak nie do Ciebie – Matko?
Udzielaj nam pomocy.

Pośredniczko naszego życia na ziemi.
Prowadź nas prosto do nieba.
Codziennie módlmy się 
rano i wieczorem.
Święta Maryjo módl się za nami.

Wysłuchaj naszą modlitwę,
nasz śpiew, a czasem nasz płacz.
Zlituj się nad nami, pociesz nas.
Prowadź do Swego Syna.

Módl się za nami grzesznymi teraz 
i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Stefan Suwała

UWIELBIENIE 
DUCHA ŚWIĘTEGO

O, Duchu Święty, Duchu Mądrości
O, Duchu Święty, Obrońco nasz
O, Duchu Święty, Pocieszycielu
O, Duchu Święty, Duchu Zbawienia!
Choć świat dzisiejszy szybko się zmienia
Ty przecież jesteś Boską Osobą
Tyś Bogiem samym!

Kiedy już Chrystus wstąpił do Nieba,
(Przyszedł wszak Jego czas),
Apostołowie cisi siedzieli
Tam, w Wieczerniku, 
Choć rozumieli, że Jezus ich
na zawsze nie opuścił przecież,
tęsknili za Nim, po ludzku tak
bo tu, na Ziemi, było im GO
 ogromnie brak!
A gdy Pięćdziesiątnicy
dzień wreszcie przyszedł,
Nagle – szum potężnego wichru
dał się zewsząd słyszeć…
I nad głowami tych, 
co w domu tym przybywali
płomyki, niczym jasne języki
 ognia się ukazały
I wówczas piękny nastąpił moment:
Zebrani – Duchem Świętym 
zostali napełnieni
I choć językami różnymi
 mówili zaczęli
O dziwo! Mowę swoją jakże 
doskonale wzajemnie rozumieli…
Tak…  Było tak…  Kiedyś…

Duch Święty
To jest Osoba Boska,
Która usuwa w cień wszelkie troski.
Nie jest samotny nigdy człowiek,
który się modli często do Niego.
I, który prosi: 
„Prowadź mnie Duchu Święty do Nieba”
Wszak to największa moja potrzeba!
DUCH ŚWIĘTY
Jakież to piękne słowa…
Nie zginie ten, kto Go kocha, czci
i kto wierności Mu dochowa!

Katarzyna Wilczyńska
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MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„A to będzie odpowiednim i słusznym, bo jak w Maryi jaśnieje przepaść łaski, podobnie we mnie bije 

w oczy przepaść miłosierdzia i wszystkich Boskich przymiotów miłosiernych bez granic, w ten sposób, że 
całą wieczność jawne będzie dla bezgranicznego wielbienia Boga, a mego zawstydzenia to, że Bóg miłosierny 
bez granic, przez zasługi Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Maryi, wszystkich 
Aniołów i Świętych oraz przez zasługi powszechnego Kościoła Jezusa Chrystusa, raczył ukształtować mnie 
jako cud, zdobycz i przepaść

      swej nieskończenie miłosiernej wszechmocy,
  swej nieskończenie miłosiernej mądrości,
 swej nieskończenie miłosiernej dobroci,
 swej nieskończenie miłosiernej miłości,
 swej nieskończenie miłosiernej sprawiedliwości,
 swej nieskończenie miłosiernej łaskawości,
 swej nieskończenie miłosiernej czystości,
 swej nieskończenie miłosiernej  świętości,
 swego bezgranicznego miłosierdzia i wszystkich swych nieprzebranych, 
      a nieskończenie miłosiernych przedmiotów Boskich.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Uroczystość ta kończy w kościele Okres Wielkanocny. 

Przypominamy o przykazaniu kościelnym mówiącym o obowiązku spowiedzi i Komunii świętej wiel-
kanocnej. Dzisiaj za publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu, Duchu przyjdź” można uzyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 9:30, dzieci z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 23, będą 
przeżywały Rocznicę Pierwszej Komunii świętej.

3. Dzisiaj o godz. 13:00, ks. Marcin Zieliński odprawi Mszę świętą prymicyjną i udzieli prymicyjnego 
błogosławieństwa. Księdza Marcina polecamy modlitwie wiernych.

4. Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. 17:00. W dni powszednie o godz. 17:30.

5. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt. Tego dnia przypada Święto NMP, Matki Kościoła. Msze święte 
w naszym kościele o godz. 6:30, 8:00, 9:30 i 18:00. 

6. W piętek rozpoczynamy czerwiec – miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwa 
czerwcowe w naszej świątyni będą odprawiane w dni powszednie o godz. 17:30, natomiast w niedziele 
o godz. 17:00.

7. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W I piątek, 1 czerwca, spowiedź dla dorosłych 
i młodzieży podczas porannych Mszy świętych i od godz. 17:30. Dzieci zapraszamy na Mszę świętą o 
godz. 16:45. Podczas tej Mszy świętej będziemy modlić się w ich intencji z okazji Dnia Dziecka. Spowiedź 
dla dzieci od godz. 16:15. Do chorych udajemy się po porannych Mszach świętych. W I piątek zaprasza-
my na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy świętej o godz. 8:00. Po 
Mszy świętej wieczornej, w Kaplicy Świętej Rodziny, będzie miała miejsce konferencja dla czcicieli NSPJ 
na temat Nabożeństwa do Serca Zbawiciela. Po Konferencji wznowienie Adoracji, błogosławieństwo 
indywidualne Najświętszym Sakramentem i Apel Jasnogórski. W I sobotę miesiąca, nabożeństwo wy-
nagradzające Niepokalanemu Sercu NMP razem z Nabożeństwem czerwcowym o godz. 17:30.

8. W przyszłą niedzielę, 3 czerwca, przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Tego dnia o godz. 13:00 
Mszę świętą prymicyjną w naszej świątyni odprawi ks. Karol Kwiatkowski. Po Mszy świętej będzie miało 
miejsce prymicyjne błogosławieństwo. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Księdza Karola 
polecamy modlitwom wiernych


