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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH
(Dz 2,1-11)
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby
uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na
każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał
mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.
Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie
i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w
jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy
przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili
pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy
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Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
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RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
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Intencje mszalne od 11.05. do 18.05.2008 r.
Niedziela 11.05. – ZESŁANIE DUCHA
ŚWIĘTEGO
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
11)./ + Zofię Święch.
8:30 + Sabinę Michalską (gr. 11).+ cr. Piwowarskich i Szcześniaków.
10:00 + Zofię Telega.
11:30 I Komunia Święta.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Stanisława Kołodzeja, Marię i Franciszka Pałyska, Bogusławę Karpińską (1 r. śm.)
Poniedziałek 12.05.
7:00 + Weronikę i Władysława Duszczyków.
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
12).
7:00 + Sabinę Michalską (gr. 12).
7:30 Dz.-bł. w 6 r. ślubu Zbigniewa i Joanny
Jóźwiaków, bł. Boże i miłość dla rodziców i
dzieci.
7:30 + Mariana i Marię Stypka.
18:00
Wtorek 13.05.
7:00 + Jana Barańskiego (mies. po śm.)
7:00 + Sabinę Michalską (gr. 13).
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
13).
7:30 + Wacława i Zuzannę Szałkowskich oraz
Bolesława i Andrzeja Nojek.
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z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,
Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii,
które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu,
Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie
- słyszymy ich głoszących w naszych językach
wielkie dzieła Boże.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN (1 Kor 12,3b-7.12-13)
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha
Świętego: “Panem jest Jezus”. Różne są dary
łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje
posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie
działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia
się Duch dla [wspólnego] dobra. Podobnie
jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż
są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z
Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym
Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno
Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni
jednym Duchem.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 20,19-23)
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, gdy 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.

7:30 + Lucjan Smolińskich.
18:00 + Stanisławę Kowalczyk.
18:00 + Zbigniewa Wielgosza (ojciec dziecka I
Kom.)
Środa 14.05. – ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
14).
7:00 + Zofię Górka.
7:00 + Stefana Traczyka
7:30 + Sabinę Michalską (gr. 14).
7:30 + Beatę Królicką.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
W int. Łukasza z racji urodzin z prośbą o zdrowie i bł. Boże oraz opiekę MB.
+ Zofię Łuniewską (12 r. śm.). + Szczepana
Olszewskiego i jego rodziców. + Zofię, Mariannę, Władysława Stokowskich, Zofię i Mikołaja
Kaczmarskich. + Zofię Maciejewską (3 r. śm.),
Zofię i Stanisława Jendrych. + Aleksandrę Kowalczyk w rocz. śm., Józefa i cr. Kowalczyków.
+ Józefa Ornata (po pogrzebie). + Elżbietę
Truszkowską. + Stefana i Zbigniewa Górskich,
Tadeusza Bajkowskiego.
Czwartek 15.05.
7:00 + Zofię Mucha
7:00 + Zofię, Piotra, Mieczysława i Zofię Nowak.
7:00 + Henryka Parzyszka (2 r.śm.), Franciszkę
i Jana Maśniaków.
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
15).
7:30 + Sabinę Michalską (gr. 15).
7:30 + Helenę i Jana Pobożych, Zofię Kuźnia.
7:30 + Józefa (54 r. śm.), cr. Misztal, Moch i
Chwałek.
18:00 + Zofię i Stanisława Wójcickich.
Piątek 16.05. – ŚW. ANDRZEJA BOBOLI,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA, patrona
Polski
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
16).

7:00 + Sabinę Michalską (gr. 16).
7:00 + Andrzeja Kistowskiego (w dniu imienin),
Genowefę, Lucynę i Klemensa Czajków.
7:30 Dz.-bł. w 10 r. ślubu Marka i Anny Sulińskich z prośbą o bł. Boże dla Małżonków i dzieci Alberta i Zuzanny.
7:30 + Zygmunta Staniaka.
18:00 + Bronisławę, Franciszka i Tadeusza Zawadzkich.
Sobota 17.05.
7:00 + Feliksę Gruba
7:00 + Józefę Czekaj w rocz. śm.
7:00 + Tomasza Szymańskiego (mies. po śm.)
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
17).
7:00 + Sabinę Michalską (gr. 17).
7:30 + Henrykę i Józefa Strzyżewskich.
7:30 + Stanisławę Godlewską (10 r. śm.), Franciszka, Mieczysława i Krzysztofa Godlewskich.
18:00 + Irenę i Stefana Zaciewskich.
Niedziela 18.05. – TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
7:00 + Teresę i Walentego Auguścińskich (gr.
18)./ + Sabinę Michalską (gr. 18).+
8:30 + Leonorę Oziminę, Stefanię, Antoniego,
Tadeusza, Lucjana, Stefana i Stanisława Radziszewskich.
10:00 O bł. Boże dla Zofii.
11:30 Rocznica I Komunia Święta.
13:00 Za Parafian.
18:00 O bł. Boże dla wnuków: Michała, Urszuli
i Kamili.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Rdz 3,9-15.20 lub Dz 1,12-14; Ps 87,1-3.5-6;
Łk 1,28; J 2,1-11 lub J 19,25-27; WT.: Jk 1,12-18;
Ps 94,12-15.18-19; Dz 16,14b; Mk 8,14-21; ŚR.: Dz
1,15-17.20-26; Ps 113,1-8; J 15,16; J 15,9-17; CZ.:
Jk 2,1-9; Ps 34,2-7; J 6,63b.68c; Mk 8,27-33; PT.:
Ap 12,10-12a lub 1Kor 1,10-13.17-18; Ps 34,2-9;
J 17,20-26; SB.: Jk 3,1-10; Ps 12,2-5.7-8; Mk 9,7;
Mk 9,2-13.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 11.05.2008.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

wDzisiaj dzień I Komunii św. w naszej parafii. Podczas Mszy św. o godz. 11.30 grupa dzieci
po raz pierwszy przyjmie Pana Jezusa w Komunii
św. W najbliższym tygodniu dzieci te będą przeżywały tzw. Biały Tydzień. W niedzielę za tydzień
zaś podczas Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się

Uroczystość Rocznicowa I Komunii św.
wDzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha
św., nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami,
kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się,
aby: „Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć
tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy". On umacnia to, co słabe, prostuje
to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego
światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni
wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym za
świadczyć w codziennym życiu. Otwórzmy się na
Jego działanie i pamiętajmy, że każda Eucharystia
jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.
wJutro, w poniedziałek, 12 maja (drugi dzień
Zielonych Świąt), obchodzimy święto NMP
Matki Kościoła. Papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła na prośbę polskich biskupów.
Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym
Ciele Chrystusa - Kościele.
wWe wtorek, 13 maja przypada wspomnienie
Matki Bożej Fatimskiej. W naszej parafii rozpoczynamy comiesięczne nabożeństwo fatimskie. Każdego 13 dnia miesiąca (do października
włącznie) zapraszamy na godz. 19.00 do kościoła
na nabożeństwo połączone z procesją fatimską.
W najbliższy wtorek nastąpi też poświęcenie nowej figury MB Fatimskiej, którą będziemy nosić
w procesji.
wW środę, 14 maja, w liturgii celebrujemy
święto Macieja Apostoła. A w piątek, 16 maja,
przypada święto kolejnego patrona Polski, świętego Andrzeja Boboli, jezuity, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz,
zyskał nawet miano „łowcy dusz". Dnia 16 maja
1657 roku został schwytany przez Kozaków.
Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w
Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w
kościele Ojców Jezuitów przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie. Niech ten święty Patron będzie
dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i
przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w
naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.
wW przyszłą niedzielę, 18 maja, obchodzimy
uroczystość Najświętszej Trójcy.
w7 czerwca (w sobotę) wyrusza z naszej parafii pielgrzymka do Lichenia. Wyjazd o godz.
5.00, koszt 40 zł, zapisy od dzisiaj w zakrystii lub
w kancelarii.
wW poniedziałek i w środę o godz. 18.45 spotkania dla rodziców dzieci, które w najbliższą niedzielę będą obchodziły I Rocznicę Komunii św.
wW sobotę 17 maja o godz. 10.00 próba sypania kwiatków.
wZbliża się Uroczystość Bożego Ciała – ulicami naszego miasta udamy się w Procesji Eucharystycznej. Trasa jak w roku ubiegłym: ul. 3
Maja, Polna, Wawerska i Kopernika. Prosimy też,
by zgodnie ze zwyczajem przygotować ołtarze
Bożego Ciała:
— I ołtarz – Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie i Kościelna Służba Porządkowa Totus
Tuus,
— II ołtarz – Straż Pożarna,
— III ołtarz – Młodzież Ruchu Światło-Życie,
— IV ołtarz – Okoliczni mieszkańcy ul. Kopernika.
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O jakże wiernie spełniłeś obietnicę Twoją,
Zbawicielu nasz! Gdy niegdyś w dzień dzisiejszy
zesłałeś na uczniów swoich Ducha Św. w postaci ognistych języków, który ich rozum oświecił, i
serce zagrzał miłością. O! spuśćże, Panie i nas
Ducha Twego Świętego, a odnów postać ziemi!
Apostołowie stali się zupełnie innymi ludźmi, gdy
odebrali Ducha Św. Wtedy zrozumieli wszelką
prawdę, i uczuli w sobie moc i odwagę do pełnienia swych obowiązków! Ach! Panie! i my potrzebujemy Twego oświecenia i pomocy, abyśmy
Ciebie i nasze obowiązki dostatecznie poznać i
wykonać mogli. Bez Ciebie, bez pomocy Twojej
łaski, nic nie potrafim; oświeceni zaś i wzmocnieni przez Ciebie i Ducha Twego Św., wszystko
zdołamy. Błagamy Cię więc, o Panie! i spuść, na
nas światło i moc Ducha Twego Świętego. Spraw,
aby dusza moja przez Niego zawsze to uznawała,
kochała i wykonywała, co jest prawdziwe i dobre.
Niech mnie Duch Twój Święty nauczy wszelkiej
prawdy, niech mnie prowadzi drogą cnoty, utrzymuje w bojaźni Boga, pociesza w czasie utrapień,
broni wśród niebezpieczeństw, umacnia przeciw
pokusom do grzechu, pokrzepia, gdybym miała
upaść z słabości, niech mną rządzi we wszystkich
moich przedsięwzięciach i sprawach. Przyjdź, o
Duchu Święty! Duchu Ojca i Syna! przyjdź do nas
nieumiejętnych i słabych ludzi! Ty w nas dokonaj
wielkiego dzieła zbawienia łaską Twoją i dzielnością. Ześlij, Panie Ducha Twego Świętego, a odnowisz postać ziemi. Amen.

ŚWIĘTY STANISŁAW
Biskup ze Szczepanowa

Biskup Stanisław troszczył się nie tylko o
rozwój terytorialny chrześcijaństwa w Polsce,
ale przede wszystkim był duszpasterzem,
który nie wahał się upomnieć nawet króla,
gdy ten postępował niewłaściwie.
Stanął w obronie zbyt surowo karanych
członków spisku antykrólewskiego i zagroził
Bolesławowi klątwą kościelną. Król potraktował go wtedy jak zwykłego poddanego,
który nie dochował mu wierności osobistej.
Bez procesu sądowego wykonał na nim karę
śmierci w 1079 roku.
Zdarzenia z 1079 roku wskazują, że św.
Stanisław był człowiekiem odważnym i nie
było mu obojętne, co się dzieje w Państwie
Polskim. Miał zasady, dla których nie wahał się oddać swego życia. Był niezależny
w wypełnianiu swoich obowiązków, choć to
go naraziło na zarzut sprzeniewierzenia się
królowi, z którym żył dotychczas w przyjaźni.
Przyjął śmierć z pobudek religijnych i został
męczennikiem.
Kanonizowano go w Asyżu w 1253 roku.
Wśród wielu łask, jakie otrzymano za jego
pośrednictwem, do największych należy
zjednoczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym.
Święto św. Stanisława, obchodzimy 8
maja.

TAJEMNICA ŚWIĘTA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
“Duch św. gdy przychodzi do nas, jest nam
dany razem z uwielbionym Synem Bożym i Człowieczym, w Nim i przez Niego; Zesłanie Ducha
św. pokrywa się z ponownym przyjściem do nas
z nieba Chrystusa Pana.” Tradycja Kościelna, a
wraz z nią liturgia nazywają Ducha św. również
Darem. Albowiem w Duchu św. Bóg daje nam
całe swe Piękno i Miłość. Duch św. również rozlewa w sercach naszych niezliczone dary łask i
charyzmatów. Łaski te otrzymujemy wszyscy
w dniu, w którym rodzimy się “z wody i Ducha
św.”. Przez Sakrament Chrztu “jesteśmy zapieczętowani obiecanym Duchem świętym, który
jest zadatkiem dziedzictwa naszego” (Ef. 1, 13).
Sakrament Bierzmowania następnie rozwija i
umacnia to, co Chrzest św. posiał w duszach. Ten
wzrost i umocnienie łaski przypisujemy szczególnie działaniu Ducha św. Dlatego też w Wigilię Zesłania Ducha św. poświęca się wodę chrzcielną i
udziela się uroczyście chrztu katechumenom (np.
w Wielką Sobotę), a w święto lub oktawę, zazwyczaj udziela się Sakramentu Bierzmowania.
W dniu Zesłania Ducha św. czcimy nie tylko
zstąpienie Ducha św. na Apostołów i poszczególnych wiernych, ale również narodziny Kościoła,
Ciała mistycznego Jezusa. Duch Boży, Duch
Chrystusa zstępując do serc wiernych, zespala
ich w jedno ciało, niewidzialnym, ale jakże istotnym i realnym węzłem.
Chrystus Pan rozkazał Apostołom przed swym
Wniebowstąpieniem, by się nie oddalali od Jeruzalem, ale oczekiwali tam na obietnicę Ojca, to
znaczy na przyjście Ducha św. Dlatego stu dwudziestu uczniów powróciło prosto z góry Oliwnej
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do wieczernika i “jednomyślnie trwali w modlitwie
z niewiastami i z Maryją, Matką Jezusa”. Po tej
najuroczystszej ze wszystkich nowennie, nastąpiło cudowne zstąpienie Ducha św., które zeszło
się z żydowskim świętem Zielonych Świątek. W
dniu tym Kościół z w mocą z wysokości zaczyna
dzieło apostołowania. Piotr, książę Apostołów,
zabiera głos przed rzeszą i stając się “rybitwą
dusz”, zdobywa Kościołowi około trzech tysięcy
neofitów. Następnych dni Apostołowie gromadzą
się w świątyni pod portykiem Salomonowym i
tak jak ich Boski Mistrz, opowiadają Ewangelię i
uzdrawiają chorych.
Historycznie
Pięćdziesiątego dnia od przejścia przez Morze
Czerwone, Izraelici rozłożyli się obozem u stóp
góry Synai i Bóg nadał im uroczyście swe prawo zawarte w przykazaniach. Od tej pory święta
Paschy i Zielonych Świątek nabrały znaczenia
największych uroczystości. W 1600 lat potem
święto Paschy upamiętniło się śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa Pana, Zielone Świątki
zaś zstąpieniem Ducha św. na Apostołów. Są
one najstarszymi świętami w cyklu liturgicznym,
który im zawdzięcza swe pochodzenie. Niektóre
narody nazywają te dwa święta Paschą białą i
Paschą czerwoną. Zesłanie Ducha świętego jest
więc największym świętem po Wielkanocy. Ma
swą wigilię i oktawę uprzywilejowaną. Czyta się
w tym okresie Dzieje Apostolskie, gdyż one opowiadają nam o założeniu i początkach Kościoła.
Kapłan przywdziewa szaty czerwone, bo kolor
ten przypomina ogniste języki i symbolizuje krew
męczeńską oddaną za Ewangelię przez moc Ducha świętego.
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