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Zbawienia
Zbawienia

1. Kalendarz liturgiczny: Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
kończy się okres wielkanocny, poniedziałek: Święto NMP, Matki Ko-
ścioła, w poniedziałek dodatkowa Msza św. o godz. 1000, środa: wsp. 
św. Jadwigi Królowej, czwartek: Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana, piątek: Nabożeństwo do św. Gemmy, sobota: 
wsp. św. Barnaby Apostoła, niedziela: Uroczystość Trójcy Przenaj-
świętszej. Dzisiaj zmiana róż różańcowych. 

2. Zapraszamy dziś na  modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia 
na godz. 1500. Codziennie o godz. 1715 Różaniec, a następnie Litania 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W niedzielę nabożeństwo czerw-
cowe o godz. 1730. Zapraszamy.

3. W dniach 13-21 VIII 2022 r. planowana jest autokarowa pielgrzymka 
do Włoch „Śladami świętych” z odpoczynkiem nad morzem. Koszt 
wynosi 990 zł + 380 Euro. Zapisy u ks. Rafała.

4. We czwartek modlitwa o  dar potomstwa oraz w  intencji matek 
w stanie błogosławionym, a także za rodziny.

5. Troska o młodzież i dzieci to nasz wspólny obowiązek i  inwestycja 
w przyszłość Kościoła, szczególnie w obliczu powszechnej laicyzacji 
i skutków pandemicznej izolacji. W związku z powyższym, w przyszłą 
niedzielę 12 VI 2022 r., zbiórka pieniężna do puszek przeznaczona 
na służący młodzieży już od 25 lat Dom Rekolekcyjny bł. Karoliny.

6. Zapraszamy na XX Koncert Jednego Serca Jednego Ducha, który 
odbędzie się w Uroczystość Bożego Ciała, 16 VI 2022 r. o godz. 1900.

7. DD TABOR zaprasza na  rekolekcje w  duchowości ignacjańskie 
w dniach 10-12 VI 2022 r. Rekolekcje pt. W chwilach trwogi. W rę-
kach Bożej Opatrzności, poprowadzi o. Józef Augustyn SJ.

8. 16 czerwca wypada Uroczystość Najświętszego Serca i Krwi Chry-
stusa (Boże Ciało). Podobnie jak w tamtym roku prosimy, aby ołtarze 
przygotowały Parafianie z następujących rejonów: I ołtarz –ul. Kra-
kowska, II ołtarz – ul. Mikołajczyka, III ołtarz – ul. Spiechowicza, IV 
ołtarz – ul. Broniewskiego i Okulickiego. Trasa będzie przebiegać wo-
kół wieżowców przy ul. Krakowskiej.

9. Od 10 VI w kinach można oglądać chrześcijański film „Nakrę-
cony tata”. Jest to komedia o wartościowym przesłaniu. Szczegóły 
na plakacie. 

10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia gazetki para-
fialnej.

11. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 12 , kl. 22 i 23 za złożone 
ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy o to teraz parafian z ul. 
Mikołajczyka 12, kl. 24 i 25. Bóg zapłać. Dziękujemy również za skła-
dane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę 
on-line oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka na cele diecezjalne, 
w przyszłą niedzielę składka na cele parafialne.

12. Do stanu małżeńskiego przygotowują się następujące osoby: Albert 
Wąsowicz i Karolina Kuźnar (zap. II), Piotr Pętlak i Justyna Leszkie-
wicz (zap. II), Łukasz Żuchowicz i Alina Orłowska (zap. II), Kamil 
Musiał i Monika Rosowska (zap. I). Kto by wiedział o przeszkodach 
zachodzących między tymi osobami proszę powiadomić parafię.

13. Spotkania: poniedziałek: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćco-
wym, wtorek: LSO i Odnowa w Duchu Świętym „Emaus”, środa: chór 
parafialny „Soli Deo”, KSM o  godz. 1900, czwartek: Rada Parafialna 
o godz. 1900, sobota: schola „Pod wezwaniem” o godz. 1100.

14. Parafianom, Gościom i  Sympatykom życzymy mocnej wiary, na-
dziei i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego Pana !

OgłOszenia Duszpasterskie
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 5 czerwca 2022

Kult Najświętszego Serca Jezusa odwołuje się do dwóch szczególnie 
znaczących ewangelicznych wydarzeń: Do gestu ukochanego ucznia Jezu-
sa, świętego Jana, który opiera głowę na piersi Chrystusa podczas Ostatniej 
Wieczerzy (por. J 13,23); Do momentu, gdy żołnierz przebija włócznią bok 
ukrzyżowanego Jezusa (por. J 19,34). W pierwszym z wydarzeń widzimy 
pociechę, jakiej Chrystus udziela w przeddzień swej śmierci. W drugim – 
cierpienie wywołane grzechami ludzkości. Te dwie relacje z Ewangelii przy-
gotowują nas do apelu, jaki w 1675 r. Jezus skierował do św. Małgorzaty 
Marii Alacoque:

Oto Serce, które tak bardzo kocha ludzi. Od większości nie otrzymuję 
nic prócz niewdzięczności, pogardy, obrazy, świętokradztwa i obojętności. 
Proszę cię, aby pierwszy piątek po oktawie święta Bożego Ciała był szczegól-
nym świętem ku czci Mojego Serca; aby w tym dniu przyjmowano Komu-
nię Świętą i aby w pokutnym akcie czyniono Mojemu Sercu odpowiednie 
zadośćuczynienie za wzgardę, jakiej doznało w czasie, gdy przebywało wy-
stawione na ołtarzach. Obiecuję ci, że Moje Serce rozszerzy się, aby wylać 
obfitość łask Swej Najświętszej Miłości na tych, którzy będą Mu oddawać tę 
boską cześć i będą czynić starania, by była ona Mu oddawana. 

W objawieniach udzielonych św. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus po-
zostawił 12 obietnic Swego Najświętszego Serca. Oto one:
1.  „Moje błogosławieństwo spocznie nad domami, w których będzie wy-

stawiony i czczony obraz Mojego Najświętszego Serca”

2. „Czcicielom Mojego Serca udzielę wszelkich potrzebnych im łask zgod-
nie z ich stanem.”

3. „Ustanowię i podtrzymam pokój w rodzinach.”
4. „Będę ich pociechą we wszystkich strapieniach.”
5. „Będę dla nich pewnym schronieniem w życiu, a szczególnie w godzi-

nie ich śmierci.”
6. „Wyleję obfitość błogosławieństw na ich prace i przedsięwzięcia.”
7. „Grzesznicy znajdą w Moim Sercu niewyczerpane źródło miłosierdzia.”
8. „Dusze oziębłe, dzięki praktykowaniu tej formy pobożności, staną się 

gorliwe.”
9. „Dusze gorliwe w krótkim czasie wzniosą się na wyżyny doskonałości.”
10. „Kapłanom szczególnie praktykującym ten kult dam moc kruszenia 

najbardziej zatwardziałych serc.”
11. „Imiona ludzi propagujących ten kult będą na zawsze zapisane w Moim 

Sercu.”
12. „Wszystkim tym, którzy przyjmą Komunię Świętą w  kolejnych dzie-

więć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski wytrwałości do końca 
wiecznego zbawienia.”

Źródło: https://pl.aleteia.org
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Niedziela: 05.06
  7.00 1) + Maria i Franciszek, Janina Benedykt
  8.30 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla braci 

z Róży XX pw. o. Pio i ich rodzin
  9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Adela Cybulak – greg.
11.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
12.45 1) + Zofia Aszkler – od kolegów z pracy syna Zbigniewa z firmy 

Remoy Polska
 2) + Krystyna i Tadeusz Niedużak, ks. Marian Wołoszyn – od 

Janiny z rodziną
18.00 1) + Władysław Nabożny – od Zdzisława Kutachy z rodziną
Poniedziałek: 06.06
  6.30 1) + Adela Cybulak – greg.
 2) + Zofia Aszkler – od kolegów z pracy syna Zbigniewa z firmy 

Remoy Polska
10.00 1) Za Parafian
18.00 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 2) + Władysław Nabożny – od sąsiadów Marii i Piotra z rodziną
 3) Za Dusze Czyśćcowe – poza parafią
Wtorek: 07.06
  6.30 1) + Adela Cybulak – greg.
 2) + Zofia Aszkler – od kolegów z pracy syna Zbigniewa z firmy 

Remoy Polska
18.00 1) + Władysław Nabożny – od rodziny Ciebierów
 2) + Henryk Niedźwiedź – greg.

Środa: 08.06
  6.30 1) + Adela Cybulak – greg.
 2) + Zofia Aszkler – od wnuka Pawła z żoną
18.00 1) + Władysław Nabożny – od wnuczki Agnieszki z rodziną
 2) + Henryk Niedźwiedź – greg.
Czwartek: 09.06
  6.30 1) + Adela Cybulak – greg.
 2) + Eugenia Drozdowska – od córki Małgorzaty z mężem
18.00 1) + Zofia Aszkler – od wnuka Piotra
 2) + Henryk Niedźwiedź – greg.
Piątek: 10.06 
  6.30 1) + Adela Cybulak – greg.
 2) + Zofia Aszkler – od wnuka Jakuba
 3) + Maria Galicka
18.00 1) + Za świętej pamięci teściów: Stefanię Franciszka Jeż
 2) + Henryk Niedźwiedź – greg.
Sobota: 11.06 
  6.30 1) + Adela Cybulak – greg.
 2) + Henryk Niedźwiedź – greg.
 3) + Zofia Aszkler – od Marii i Józefa Wiącek
 4) + Aneta Tarnopolska – od Marii Wilusz z rodziną
18.00 1) + Magdalena Leśko
Niedziela: 12.06
  7.00 1) + Władysława, Ignacy
  8.30 1) + Stefania i Andrzej – od córki Krystyny z mężem
  9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Adela Cybulak – greg.
11.30 1) + Henryk Niedźwiedź – greg.
12.45 1) + Zofia Aszkler – od Reginy i Wiesława Wiącek z rodziną
 2) + Józef Haracz w rocznicę śmierci
18.00 1) + Stanisława i Adam Mikołajczykowie – od rodziny

intencje Mszalne
5 – 12.06.2022 r.

Dary Ducha Świętego są daną nam przez Boga umiejętnością odbie-
rania jego natchnień i poruszeń do różnych uczynków. Dary te są udzie-
lane już na chrzcie, ale bierzmowanie daje ich pełnię. A poznajemy, że te 
dary działają po tym, gdy jesteśmy ludźmi ośmiu błogosławieństw. Bło-
gosławieństwa bowiem to zachowania będące właśnie skutkami darów 
Ducha Świętego. Oto 7 darów Ducha Świętego:

Dar mądrości – Można powiedzieć, że  ten dar jest najważniejszy, 
bo wzmacnia miłość, która najbardziej upodabnia nas do Boga. Miłość 
więc wymaga pomocy tego daru, a jednocześnie wywołuje on ją, pogłębia 
i utrwala. Dzięki darowi mądrości odnajdziemy się zaś w błogosławień-
stwie: „Błogosławieni pokój czyniący”. Tacy więc ludzie, którzy zaprowa-
dzają w sobie samych pokój wewnętrzny powodują, że znikają konflikty 
w innych ludziach, a nawet w rodzinach czy miejscach pracy. Do ludzi 
kierujących się darem mądrości odnoszą się też słowa: „Błogosławieni, 
którzy cierpią prześladowanie”. Bywa przecież i  tak, że  nasza wierność 
Bogu i jego przykazaniom, wynikająca z miłości, prowokuje otoczenie do 
szykan wobec nas.

Dar rozumu (zrozumienia) – wspomaga nas w zrozumieniu prawd 
wiary. Wiemy, dlaczego Bóg coś nakazuje lub zakazuje w przykazaniach, 
a także np. po co Jezus cierpiał na krzyżu i zmartwychwstał. Dar rozumu 
powoduje, że  odnoszą się do nas słowa „błogosławieni czystego serca”. 
Czystość bowiem to zawsze wierna miłość. A im lepiej rozumiemy naszą 
wiarę, tym bardziej podziwiamy Boga, stawiamy Go na pierwszym miej-
scu i przykładowo nigdy nie zrezygnujemy z niedzielnej mszy świętej.

Dar rady – dar zaradzenia nękającej kogoś biedzie: duchowej lub ma-
terialnej. I  dlatego owocuje w  nas błogosławieństwem: „Błogosławieni 
miłosierni”. Jako miłosierni służymy więc ludziom „uczynkami miłosier-

dzia”: – karmimy głodnych, – pielęgnujemy chorych, – wspieramy ubo-
gich, – odwiedzamy uwięzionych i samotnych, – wspomagamy podróż-
nych, – kierujemy na dobrą drogę zdezorientowanych.

Dar męstwa – powoduje, że jesteśmy wytrwali w realizowaniu tego, 
do czego skłania nas Bóg przez pozostałe dary. Nie poddajemy się więc: 
– ani naszemu zmęczeniu, – ani przeszkodom ze strony otoczenia. Dar 
męstwa skutkuje tym, że dotyczą nas słowa: „błogosławieni, którzy łakną 
i pragną sprawiedliwości”. Dzięki męstwu jesteśmy w stanie domagać się 
sprawiedliwości tam, gdzie jej brakuje, np. wtedy, gdy na naszych oczach 
ktoś jest poniżany.

Dar umiejętności (wiedzy) – to umiejętność ujmowania naszego ży-
cia z perspektywy Boga. A więc w taki sposób, że widzimy, co w naszym 
życiu wiedzie do zbawienia wiecznego, a co w tym przeszkadza, np. różne 
nałogi. Dar umiejętności wiążemy z błogosławieństwem: „błogosławieni, 
którzy płaczą”, czyli ubolewają nad swoim grzechem.

Dar pobożności – uczy nas trwania w modlitwie i w wypełnianiu na-
szych codziennych zadań w Bożej perspektywie. Dzięki darowi pobożno-
ści odnoszą się do nas słowa „błogosławieni cisi”. Tacy, którzy spokojnie 
czynią to, co do nich należy, czego Bóg od nich oczekuje.

Dar bojaźni Bożej – kształtuje w nas pokorę – czyli zgodne z praw-
dą poznawanie siebie i Boga. W efekcie to Boga stawiamy na pierwszym 
miejscu, a siebie i wszystko inne na drugim. Troszczymy się też, by Bóg 
nigdy nie zszedł z tego miejsca. Spełniają się w nas słowa: „Błogosławieni 
ubodzy w duchu”. Tacy więc, którzy w swym myśleniu i chceniu uwzględ-
niają niewiele: głównie Boga i jego sprawy. I nie dadzą na przykład skusić 
się do niekoniecznej pracy w dzień święty.

Źródło: https://pl.aleteia.org
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