
PIERWSZE CZYTANIE Dz 2,1–11 
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdo-
wali się wszyscy razem na tym samym miej-
scu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderze-
nie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, 
w którym przebywali. Ukazały się im też ję-
zyki 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 po-
bożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słoń-
cem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli 
się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak 
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przemawiali w jego własnym języku. Pełni 
zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszy-
scy, którzy przemawiają, nie są Galilejczyka-
mi? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny 
język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Ela-
mici, 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 pro-
zelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich 
głoszących w naszych językach wielkie dzieła 
Boże”. Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY: Ps 104, 1ab i 
24ac.29bc–30.31 i 34
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi zie-
mię.
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 12,3b–7.12–13 
Duch Święty źródłem jedności chrześcijan
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomo-
cy 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 ob-
jawia się Duch dla wspólnego dobra. Podob-
nie 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 niewolni-
cy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni 



jednym Duchem. Oto Słowo Boże.
SEKWENCJA:
Przybądź, Duchu Święty, / Ześlij z nieba 
wzięty / Światła Twego strumień. /Przyjdź, 
Ojcze ubogich, Przyjdź, / Dawco łask drogich, 
/ Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości, / Słodka serc radości, / 
Słodkie orzeźwienie. /W pracy Tyś ochłodą, / 
W skwarze żywą wodą, / W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, / Serc wierzących 
wnętrza / Poddaj Twej potędze. /Bez Twojego 
tchnienia, / Cóż jest wśród stworzenia? / Jeno 
cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte, / Oschłym wlej zachętę, / 
Ulecz serca ranę. / Nagnij, co jest harde, / Roz-
grzej serca twarde, / Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, / W Tobie ufającym, 
/ Siedmiorakie dary. / Daj zasługę męstwa, / 
Daj wieniec zwycięstwa, / Daj szczęście bez 
miary.
EWANGELIA J 20,19–23 
Jezus daje Ducha Świętego
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, drzwi były za-
mknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: „Po-
kój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki 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 odpuszczo-
ne, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 
Oto słowo Pańskie.

Pn Rdz 3,9-15.20 Ps 87 Dz 1,12-14 J 
2,1-11/Wt 2 Kor 8,1-9 Ps 146 Mt 5,43-
48  /Śr Dz 2 Kor 9,6-11 Ps 112 Mt 6,1-
6.16-18 /Cz 2 Kor 11,1-11 Ps 111 Mt 
6,7-15  /Pt 2 Kor 11,18.21b-30 Ps 34 
Mt 6,19-23 /So 2 Kor 12,1-10 Ps 34 Mt 
6,24-34  /Ndz Wj 34,4b–6.8–9 Ps: Dn 3 
2 Kor 13,11–13 J 3,16–18.

INTENCJE MSZALNE
Niedziela 12.6. – 8 Niedziela Wielkanocna 
– Zesłanie Ducha Świętego
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 12).
8:30 + Feliksę Łubian (24 r. śm.), Eugeniusza i 
Aleksandra Łubianów.
10:00 Dz.-bł. w 85 r. urodzin Zbigniewa Drąga 
z prośbą o zdrowie i wszelkie łaski dla Jubilata 
i cr.
11:30 Dz.-bł. w 50 r. ślubu Mariana i Edwardy 
Popławskich z prośbą o bł. Boże dla Jubilatów, 
dzieci i wnuków.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
18:00 + Jana Łysiaka.
20:00 O bł. Boże dla małżonków Katarzyny i 
Tadeusza Michałowskich.
Poniedziałek 13.6. – NAJŚW. MARYI PANNY, 
MATKI KOŚCIOŁA
6:30 
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 13).
7:00 + Annę Wdziękońską (4 r. śm.).
8:30 + Antoniego Nowaka (im.).
18:00 + Irenę i Stefana Zaciewskich.
Wtorek 14.6. – Bł. Michała Kozala, biskupa 
i męczennika
6:30 + Bronisławę Zajdler.
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 14).
7:00 Dz-bł. w 25 r. ślubu Jolanty i Bonifacego 
Rosłońców z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla 
Jubilatów oraz dzieci: Pauliny i Michała.
8:30 + Leszka Sikorskiego, Zenona Lesiakow-
skiego.
18:00 + Ryszarda Grudzińskiego (8 r. śm.).
Środa 15.6. – Bł. Jolanty, zakonnicy  
6:30 Dz-bł. w 20 r. ślubu Małgorzaty i Sławo-
mira z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla 
Jubilatów oraz dzieci: Sylwi i Daniela.
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 15).
7:00 Stanisława (2 r. śm), Tadeusza i Andrieja 
Frelków.
8:30 O szczęśliwą operacje i łaskę zdrowia dla 
Teresy.
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy



O bł. Boże i opiekę MB dla Julity w 18 r. urodzin 
oraz dla cr.
Dz-bł. w 25 r. ślubu Mirosławy i Dariusza Kura-
chów z prośbą o bł. Boże i opiekę MB.
Czwartek 16.6. 
6:30 
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 16).
8:30 Za członkinie KŻR św. Weroniki, aby ży-
wym Bóg udzielił wszelkiego błogosławień-
stwa, a zmarłym dał życie wieczne.
18:00 + Tomasza Cwalinę (5 r. śm.), ojca Ry-
szarda (39 r. śm.) oraz dz-ków Janinę i Jana 
oraz Mariannę i Czesława.
Piątek 17.6. – Św. Alberta Chmielowskiego, 
zakonnika
6:30 + Teresę Sowińską (mies. po pog.).
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 17).
8:30 + Janinę Wrona (mies. po pog.).
18:00 + Wacława Pilarskiego (11 r. śm.).
Sobota 18.6.  
6:30 + Józefa Kublika (7 r. śm.), Jana i Marian-
nę Kublików.
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 18).
7:00 O bl. Boże dla Igora w r. urodzin oraz za + 
Aleksandrę Pobożą.
7:00 + Jana Mazka, Janinę i Jana Żurawiów.
8:30 + Jerzego Piekoszewskiego (1 r. śm.)
8:30 + Bohdana Pileckiego.
16:00 Ślub: Daniel Prusiński – Anna Kosek.
17:00 Ślub: Karol Ptasznik – Karolina Grodzka.
18:00 + Teresę Bramander.
Niedziela 19.6. – 12 niedziela zwykła - Uro-
czystość Najświętszej Trójcy 
7:00 + Krzysztofa Smolaka (Gr. 19).
8:30 + Mariannę, Annę, Jana, Zdzisława, Hen-
ryka i cr. Wawryniuków i Kowalczyków.
10:00 + Cecylię, Antoniego Bursów oraz za 
dawcę serca.
11:30 Dz.-bł. w 15 r. urodzin Oli.
13:00 Za Parafian.
15:00 Msza wg mszału Jana XXIII  
18:00 + Stanisława Firląga (25 r. śm.) jego ro-
dziców Jana i Feliksę oraz brata Romualda.
20:00 + Annę Wdziękońską (4 r. śm.).

Ogłoszenia duszpasterskie
wW dzisiejszą uroczystość Zesłania Du-

cha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi 
Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. 

wDziś, po Mszy św. o godz. 18:00, 
zostanie odśpiewany Akatyst do Ducha 
Świętego.

wW poniedziałek, 13 czerwca (tradycyj-
nie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzi-
my święto Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła. 

w13 dzień miesiąca, więc po Mszy św. 
o godz. 18.00 i odmówionej litanii przed 
Najśw. Sakramentem, Nabożeństwo Fa-
timskie (różaniec i procesja fatimska wokół 
kościoła). 

wW czerwcu codziennie o godz. 18.30 
(w niedziele o 17.30) w naszym kościele 
celebrujemy nabożeństwo czerwcowe do 
Serca Pana Jezusa. 

wW przyszłą niedzielę, 19 czerwca, bę-
dziemy obchodzili uroczystość Najświęt-
szej Trójcy.

wJuż niedługo rozpoczyna się okres let-
nich wyjazdów i odpoczynku, kiedy bardzo 
często będziemy korzystać z samochodu. 
Pragniemy poświęcić nasze samochody, 
by prosić o Bożą opiekę, a sobie przypo-
mnieć, że wszystko, co posiadamy (a więc 
również i samochód) mają nas prowadzić 
do Boga. W niedzielę za tydzień po wszyst-
kich Mszach św. będą święcone pojazdy 
(samochody, motocykle, rowery) zarówno 
te, niedawno nabyte, jak i te, które już wiele 
lat posiadamy. Najpierw wspólna modlitwa 
przy ołtarzu i potem księża udadzą się, by 
poświęcić poszczególne samochody. 

wPrzypominamy, że w niedziele jest 
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odprawiana dodatkowa Msza św. o godz. 
20.00. 

W tym tygodniu patronuje nam:
14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), bi-

skup i męczennik obozu w Dachau (wspo-
mnienie obowiązkowe);

15 VI – bł. Jolanta (ok. 1244-1298), za-
konnica, klaryska, a wpierw żona Bolesława 
Pobożnego, księżna kaliska (wspomnienie 
obowiązkowe);

17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-
1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik, 
który odznaczał się heroiczną miłością bliź-
niego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc 
przywrócić im godność; to on uczy, że trze-
ba być „dobrym jak chleb” (wspomnienie 
obowiązkowe).

**************************************
Nabożeństwa czerwcowe

W niedzielę przed Mszą św., czyli o 17:30, 
w dni powszednie po Mszy o 18:00.

Zesłanie Ducha Świętego
W uroczystość Zesłania Ducha Święte-

go, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątka-
mi, kończy się okres Wielkanocy. Kościół 
modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby 
zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch 
Święty dał nam głębiej zrozumieć tajem-
nice 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 zaświadczyć w codziennym 
życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas 
nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego świa-
tło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest 
wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!

Akatyst
Słowo to oznacza nabożeństwo składają-

ce się z pieśni pochwalnych, modlitw, które 
są zawsze śpiewane na stojąco. Powstał 
najprawdopodobniej w V-VI wieku, ale nie 
wiadomo, kto był jego autorem. Akatyst, 
który jest szczególnie uroczystym hymnem 
zaczerpniętym z liturgii bizantyjskiej, sta-
nowić będzie naszą modlitwę o umocnienie 
w nas darów Ducha Świętego. W postawie 
stojącej, wyrażającej godność dzieci Bo-
żych, błagać będziemy Ducha Świętego, 
aby się zmiłował nad nami, wysłuchał i za-
mieszkał w nas.

Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła

Tradycyjnie, w drugi dzień Zielonych 
Świąt, obchodzimy święto Najświętszej Ma-
ryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru 
Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w 
Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie 
Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i 
oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskie-
mu Sercu. Zamykając drugą sesję soboro-
wą, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką 
Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla 
rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i 
w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele. 

Poradnia Psychologiczna 
zaprasza małżeństwa i osoby indywidualne 

w każdy wtorek 19:00 – 20:00. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie 

internetowej naszej parafii.


