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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: Święto NMP, Matki Kościoła: wtorek: 
Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego, środa: wsp. św. Karo-
la Lwangi i Tow., czwartek: Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecz-
nego Kapłana, piątek: wsp. św. Bonifacego, niedziela: Uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej. W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy się okres 
spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej.

2. Składamy wszystkim podziękowania za  uczestnictwo w  nabożeństwach 
majowych. Od jutra codziennie o godz. 1730 będziemy przeżywać nabo-
żeństwa czerwcowe. 

3. W poniedziałek Święto NMP, Matki Kościoła. Dodatkowa Msza św. bę-
dzie sprawowana o godz. 1000

4. W kościołach i  innych miejscach sprawowania kultu religijnego znie-
siony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa 
przez uczestników z  wyjątkiem sprawujących liturgię. W  niedzielę ze 
względu na trwającą pandemię jest sprawowana dodatkowa Msza Święta 
o godz. 1430. Z dniem 6 VI 2020 r. zostaje odwołana dyspensa od obowiąz-
ku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane

5. Składamy podziękowania grupom parafialnym oraz wszystkim, uczest-
niczącym w adoracji w naszej Parafii, która miała miejsce w ubiegły po-
niedziałek. 

6. Przypominamy, że w naszej Parafii uroczystość I Komunii Świętej odbę-
dzie się 7 i 11 czerwca na Mszach o godz. 1000 i 1130. Prosimy w miarę moż-
liwości, aby uczestniczyły w nich osoby z rodziny dziecka, przystępującego 
do I Komunii Świętej. Dziękujemy. 

7.  W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – Nabożeństwo o powoła-
nia, I piątek miesiąca – spowiedź od godz. 1630 – 1730. W czasie spowiedzi 
będzie udzielana Komunia Święta. Po Mszy św. wieczornej adoracja Naj-
świętszego Sakramentu do godz. 2100. W sobotę – I sobota miesiąca, od-
wiedziny chorych od godz.1300 (ze względu na spowiedź dzieci przed I Ko-
munią Świętą. Prosimy o poinformowanie samotne osoby), Nabożeństwo 
I sobót o godz. 1700. Zapraszamy.

8. Ze względu na  nabożeństwa czerwcowe, kancelaria parafialna będzie 
czynna w godz. 1630-1715. W piątek kancelaria nieczynna. 

9. Chór parafialny wznawia swoje spotkania. Wszystkich chórzystów, jak 
i osoby chcące dołączyć do tego parafialnego dzieła zapraszamy w najbliż-
szą środę, 3 VI po Mszy św. wieczornej na spotkanie do salki w kościele. 

10. Spotkania: poniedziałek: spotkanie Apostolstwa Pomocy Duszom Czyść-
cowym po Mszy św. wieczornej, środa: spotkanie chóru „Soli Deo” po Mszy 
św. wieczornej, czwartek: spotkanie grupy „Emaus” po Mszy św. wieczor-
nej, sobota: spotkanie scholii „Pod Wezwaniem” o godz. 1500.

11. Zachęcamy do wzięcia gazetki parafialnej oraz do zakupu prasy katolic-
kiej. W „Gościu niedzielnym” m.in. artykuł pt. „Święte dzieci”.

12. Dziękujemy parafianom z ul. Spiechowicza 10 za złożone ofiary na sprzą-
tanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. Okulickiego 3. Skła-
damy również podziękowania wszystkim za  składane ofiary na  tacę, czy 
konto parafialne. Bóg zapłać ! 

13. Parafianom i Gościom życzymy mocnej wiary, nadziei i miłości, płynącej 
od Zmartwychwstałego Pana. 

14. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Maria Serafin. Dobry 
Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
Uroczystość Zesłania Ducha Świetego – 31.05.2020 r.

Dzieci, czyli skarb kOściOła
W  Ewangelii wg św. Marka czytamy słowa Jezusa, skierowane do 

uczniów: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzaj-
cie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam 
wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do 
niego”. W Dzień Dziecka warto przypomnieć sobie, jak wiele dla wiary 
i Kościoła znaczą najmłodsi.

Dziecko musi słyszeć o Bogu, wiedzieć, że Kościół to jego dom. Od 
czego zacząć? To proste: weź do ręki Biblię dla dzieci i przed snem poczy-
taj dziecku o Bogu. Powiedz mu, że już w niedzielę z całą rodziną pój-
dziecie Go odwiedzić. To właśnie rodzice mają być pierwszymi świadka-
mi tego, że Bóg każdego z nas doskonale rozumie i nieodwołalnie kocha. 
Rodzice dają dziecku czytelne świadectwo o miłości Boga do człowieka 
wtedy, gdy nie tylko do dziecka, ale również do siebie nawzajem odnoszą 
się z szacunkiem i z radosną miłością. Miłość doświadczana w rodzinie 
sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg kocha je nieodwo-
łalnie i bezwarunkowo.

Święty Jan Paweł II mówił: „Miłość i szacunek Pana Jezusa do dzie-
ci są światłem dla Kościoła, który naśladuje swego Założyciela. Nie 
może przyjmować dzieci inaczej, jak On je przyjmował. (...).Kościół za-
chęca rodziców i wychowawców, by troszczyli się o formację dzieci do 
życia sakramentalnego, zwłaszcza, jeśli chodzi o sakrament pojednania 
i o uczestnictwo w Eucharystii. (…) Będziemy mieli apostołów pośród 
dzieci”.

Wychowanie religijne małego dziecka nie jest osobnym rozdziałem 
w życiu, ale powinno wypływać z postawy rodziców i przejawiać się w co-
dziennych małych rzeczach – dziecko może niewiele rozumie, ale wiele 
czuje, ma ogromną potrzebę Boga. Dziecko trafia do Kościoła poprzez 
sakrament chrztu świętego, który zmywa z niego grzech pierworodny 
(dziecko nie ma przecież innych grzechów) i dopiero dorastając poznaje 
dzieje Chrystusa. Jeśli rodzice dbają o uczestnictwo dziecka w niedziel-
nych Mszach św. i  pozostałych uroczystościach kościelnych, dziecko 
w naturalny zyskuje poczucie przynależności do wspólnoty kościelnej.

Chrzest sprawia, że  mały człowiek staje się członkiem wspólno-
ty i ma poczucie jedności z  Jezusem Chrystusem. Ale nie tylko. Czło-
wiekowi towarzyszy również Duch Święty, który objawił się po chrzcie 
Chrystusa – to właśnie Duch Święty zapewnia nas, że jesteśmy córkami 
i synami Boga.

Chrzest ma również inny wymiar – rodzice i chrzestni chrzczone-
go dziecka podkreślają swoją przynależność do wspólnoty Kościoła. Jest 
to ich deklaracja, że pragną wychować dziecko zgodnie z zasadami Ko-
ścioła, że przyjmują na siebie obowiązek wychowania dziecka w duchu 
chrześcijańskim, że dopilnują, by dziecko przyjęło pozostałe sakramenty.

Skutki wczesnodziecięcych doświadczeń rodzinnych trwają przez 
całe życie, choć z wiekiem nabierają też znaczenia oczywiście i inne gru-
py, w których młody człowiek uczestniczy.To dlatego tak cenne są wszel-
kie inicjatywy w naszej parafii, które zachęcają najmłodszych do kon-
taktu z Panem Bogiem. W kościołach nie brakuje specjalnych Mszy św., 
skierowanych właśnie do nich, nie brakuje zajęć w parafiach, nie brakuje 
grup, gromadzących najmłodszych i realizujących cenne inicjatywy.

Źródło: https://www.niedziela.pl/
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Niedziela:
  7.00 1) Anna Pawlust w 2 r . śmierci – od córki z mężem
  8.30 1) + Helena Premeta – zakończenie greg.
10.00 1) Msza dziękczynna za życie Marysi i Alicji z prośbą 

o dalsze Boże błog.
11.30 1) + Kazimierz + Edward + Bogdan + Franciszka + Józefa 

+ Zofia + Kazimiera 
12.45 1) + Maria Rok – od uczestników pogrzebu
 2) + Edyta Zięba – od rodziny z Kańczugi
14.30 1) O Boże błog., opiekę Maryi i zjednoczenie serca dla Józefa
18.00 1) + Grażyna Kuźnar w 4 r. śmierci – od męża i dzieci.
Poniedziałek:
  6.30  1) + Krystyna Pac – Kroll – rozpoczęcie greg
 2) + Emilia, Franciszek i Tadeusz
10.00 1) + Józefa Kieller od Marii i Adrianny
18.00 1) + Czesława Fudali – rozpoczęcie greg
 2) ++ Dusze w czyśćcu cierpiące 
Wtorek:
  6.30 1) + Krystyna Pac – Kroll – greg
 2) + Roman Kowalski od Jana z rodziną
 3) ++ Dusze w czyśćcu cierpiące
18.00  1) + Czesława Fudali – greg
Środa:
  6.30 1) + Krystyna Pac – Kroll – greg
18.00 1) + Czesława Fudali – greg
 2) W intencji dzieci nienarodzonych
Czwartek:
  6.30  1) + Krystyna Pac – Kroll – greg
 2) Za Judytę i Bartłomieja, dziękczynna za otrzymane łaski 

z prośbą o Boże błog., opiekę Maryi i potrzebne łaski
18.00 1) + Czesława Fudali – greg.
 2) Dziękczynno-błagalna o świętość życia i gorliwość 

w służbie Bożej dla kapłanów z naszej parafii
Piątek:
  6.30 1) + Krystyna Pac – Kroll – greg
 2) + Józefa Kieller od Małgorzaty Szwed z rodziną
 3) O Boże błog., potrzebne łaski, opiekę Maryi, zdrowie dla 

Miłosza w 18 r. urodzin
15.30 1) + Dariusz Seferynowicz od uczestników pogrzebu  

(DPS ul. Sucharskiego)
18.00 1) + Czesława Fudali – greg.
Sobota:
  6.30 1) + Krystyna Pac – Kroll – greg
 2) + Józefa Kieller od Marzeny Gorlickiej 
 3) + Roman Kowalski od chrzestnej Agnieszki
 4) ++ Zmarli z rodziny: Wystubów, Lalickich, Goczałów
18.00 1) + Czesława Fudali – greg.
Niedziela:
  7.00 1) + Marek
  8.30 1) + Czesława Fudali – greg.
  9.15 1) Za parafian (DPS ul. Sucharskiego)
10.00 1) + Jan, Helena, Zygmunt, ++ Dusze w czyśćcu cierpiące
11.30 1) + Krystyna Pac – Kroll – greg
12.45 1) + Wiesław Kawalec (2 r.ś.)
 2) O Boże błog., opiekę Maryi i potrzebne łaski dla 

Bogusławy i Janusza Thier, dziękczynna za 35 lat małżeństwa
14.30 1) + Stanisław i Katarzyna Dudek (r.ś.)
18.00 1) W intencji Bogu wiadomej

intencje Mszalne
31.05.2020 – 7.06.2020 r.
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pięćDziesiątnicy

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 pamię-
tać 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».

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 zie-
lonoświątkowego, ale wszystkie łączyło uwypuklenie radości z długo oczekiwa-
nego, „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.

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 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 bo-
skiej, 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 komuni-
ści. Po 1989 r. nie było woli, by do dobrych tradycji powrócić.

Reforma liturgii po Soborze Watykańskim II sprawiała natomiast, że z ka-
lendarza 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?
Ludzie zgromadzeni przed wieczernikiem uważali początkowo, że apostoło-

wie 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 pięć-
dziesiątnicy, by w każdym zakątku znanego wówczas człowiekowi świata, usły-
szano święte imię Jezusa Chrystusa.

Źródło: https://www.pch24.pl/
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