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o g ł o s z e n i a:
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
1. W dniu dzisiejszym przeżywamy Uroczystość Zielonych Świątek, czyli Zesłania Ducha Św. Jest to koniec okresu wielkanocnego.
2. Dziś ostatnia majówka. Składamy serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w nabożeństwie majowym w kościele
lub w domu rodzinnym.
3. W tym tygodniu obchodzimy:
- w poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła.
Uroczysta Msza św. o godz. 18.00,
- w środę wspomnienie św. Karola Lwangi
i towarzyszy męczenników,
- w czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego kapłana,
- w piątek wspominamy św. Bonifacego,
biskupa i męczennika.
4. W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi
w czwartek od 17.30 oraz w piątek: od 6.30 do
7.00 oraz od 17.00 do 18.00. Od tego
I piątku kapłan uda się do wszystkich chorych
z Komunią św. tak, jak to było przed epidemią.
5. W soboty, o godz. 18.00, została wprowadzona wieczorna liturgia z formularza niedzielnej Mszy św. W ten sposób już w sobotę wieczór wierni mogą uczestniczyć w niedzielnej
Eucharystii. W I sobotę różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata o godz. 17.30.
6. Od tej niedzieli zostały zniesione limity
wiernych w kościołach.
7. Duszpasterstwo Rodzin informuje, że większość Poradni Rodzinnych w naszej Diecezji
wznawia swoją działalność w sposób dostosowany do sytuacji epidemicznej. Ze względu na ograniczone możliwości działania Poradni, prosimy o zgłaszanie się w pierwszej kolejności narzeczonych, którzy planują ślub nie
później niż na trzy miesiące od pierwszej wizyty w Poradni. Prosimy o indywidualne kontaktowanie się z odpowiednimi Poradniami.
8. Składamy podziękowania za ofiary złożone
w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, wystrój
i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień
prosimy mieszkańców z ul. Kwiatkowskiego
bloki: 139A, 139B, 139C, 139D i 139F.
9. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką.
Możemy nabywać tygodnik „Niedziela”
w cenie 6 zł. Gazetka Miriam znajduje się
w przedsionku kościoła oraz w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

www.mbczestochowska.rzeszow.pl

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.
Uroczystość liturgiczna Zesłania Ducha Świętego sięga pierwszych
wieków chrześcijaństwa. Łączono ją z Wielkanocą, a od IV w. wyodrębniono jako osobne święto, uroczyście obchodzone zarówno
w Kościele Wschodnim jak i Zachodnim. Synod w Elwirze urzędowo wprowadził ją w 306 roku. W wigilię Pięćdziesiątnicy, podobnie
jak w wigilię Wielkanocy, święcono wodę do chrztu świętego
i udzielano chrztu katechumenom. Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego kończy w Kościele katolickim okres wielkanocny. Papież
Leon XIII wprowadził nowennę, czyli dziewięciodniowe przygotowania modlitewne na przyjście Ducha Świętego, aby dokonał przemiany w naszych sercach, tak jak przemienił Apostołów w Wieczerniku. W naszej parafii również odprawiana była nowenna do Ducha
Św. przed dzisiejszym świętem. Wielu parafian uczestniczyło również w Wieczorze Uwielbienia, który przeżywaliśmy
w ostatnią środę i rozważaliśmy działanie
Ducha
św.
w naszych codziennych sytuacjach, prosiliśmy
także
o jego dary
i przemianę nas
samych. Każdy ochrzczony i każdy bierzmowany ma świadomość
bycia narzędziem działania Ducha Św., w tym kontekście naszą
szansą jest odkrywanie Jego darów, które zostały wprawdzie udzielone, ale często pozostają niejako w ukryciu – niezauważone lub
niewykorzystane. Poznając Ducha św. najpierw poznajemy Jego
Imię. Słowo „Duch”(Ruach”) oznacza: powietrze, wiatr, tchnienie
życia, Duch Boży. Duch Święty jest bowiem osobowym Tchnieniem Boga. Dla Jego określenia używa się również słów: Paraklet
(Pocieszyciel, Rzecznik, Obrońca), Duch Ciąg dalszy na stronie 2

Pokarm na drogę (życia)
„Tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» ” /J 20, 23/
Bóg nie tylko nas stworzył, nie tylko przyszedł do nas, stając
się Emmanuelem czyli "Bogiem z nami", ale nadto chce być w
nas. Dlatego "tchnął" na nas Ducha Świętego. Bóg chce uczestniczyć w całej pełni w naszym życiu, dlatego daje nam swego
Ducha. To prowadzi do naszego pełnego uczestnictwa w życiu
Boga. To wszystko może się stać pod warunkiem, że weźmiemy
Ducha Świętego. A z tym mamy często problem. Zamiast Ducha
Świętego bierzemy innego ducha - ducha tego świata. Zapamiętajmy sobie jednak, że owoce Ducha Świętego są wspaniałe:
radość, pokój, miłość itd. Owoce ducha tego świata są zupełnie
inne. Jeśli nawet daje nam radość, to jest ona ulotna i krucha.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW. Ciąg dalszy...
Duch Prawdy, Duch obietnicy, Duch przybrania za synów, Duch Chrystusa, Duch
Pana, Duch Boży. Także pewne symbole
przez swoją wymowę wskazują na Ducha
Świętego. Są to: Woda, namaszczenie
ogień, obłok, światło, pieczęć, ręka, palec,
gołębica. Ducha Św. poznajemy przede
wszystkim poprzez Pismo św. Stary Testament nie mówi wprost o Duchu Św. ale
o wietrze, tchnieniu Bożym, obecnym
w dziele stworzenia, w narodzie izraelskim
- jako dar dany wybranym ludziom, jako
obiecany całemu narodowi, a zwłaszcza
Słudze Jahwe, który otrzyma go w takiej
obfitości, że będzie udzielał go innym.
Najwięcej o Duchu Św. możemy dowiedzieć się z Nowego Testamentu, który ukazuje Go jako obecnego w życiu Jezusa
Chrystusa, w życiu Kościoła i każdego
chrześcijanina. Duch Św. był zapowiadany
wielokrotnie przez Chrystusa jako Para-

klet , Duch Prawdy, który będzie sprawiał,
że Jezus
będzie
obecny
z nimi,
aż do
skończenia
świata.
Tego
obiecanego Ducha Św. Chrystus tchnął na
Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Ten
moment stał się początkiem nowego ludu
Bożego, wylaniem życia Bożego na ludzi
i rozpoczęciem misji Kościoła. Od tego
czasu Duch Św. jest obecny w Kościele,
ubogaca go, porusza i ożywia przez sakramenty święte.
opr. D. Frańczak

CUD EUCHARYSTYCZNY W STICH

Stich to mała miejscowość w Bawarii,
położona tuż przy granicy szwajcarskiej.
9 czerwca 1970 r. o godz. 8 wieczorem
szwajcarski kapłan odprawiał Mszę św.
w kaplicy w Stich. Zaraz po konsekracji
zauważył maleńką plamę krwi na korporale. W czasie podniesienia kielicha dostrzegł
następną plamę krwi. Po odprawieniu Mszy
św. schował korporał do tabernakulum
i udał się natychmiast do chorego duszpasterza parafii, w którego zastępstwie odprawiał Mszę św. Obaj zbadali płótno,
a nie znajdując żadnego naturalnego wyjaśnienia dla pojawienia się na nim śladów
krwi, postanowili odesłać korporał do laboratorium chemicznego w Zurychu w celu
przeprowadzenia badań. Rezultaty czterech
analiz wykazały, że plamy pochodzą
od ludzkiej krwi. Co więcej, dyrektor
laboratorium stwierdził, że w jego przekonaniu krew ta musiała pochodzić od człowieka w agonii. Miesiąc później, 14 lipca
1970 r., ten sam kapłan przed Mszą św.
odprawianą w tej samej kaplicy sprawdził

z wielką uwagą stan ołtarza, obrusa, korporału oraz kielicha, stwierdzając, ze są czyste i nieuszkodzone. W czasie
Mszy Św., po
konsekracji,
na
korporale pojawiły się ponownie
plamy krwi, a na
każdej
plamie
krzyż. Kapłan dał
znak kościelnemu,
by podszedł bliżej.
Gdy ten ogarnięty
zdumieniem wpatrywał
się
w plamy krwi, kapłan udzielał Komunii św.
Po
Mszy
św.
zaprosił
wiernych do ołtarza, by przyjrzeli się cudownemu zjawisku. Podobnie jak poprzednio przebadano plamy, ale w innym
laboratorium. Wyniki ogłoszone 3 sierpnia
1970 r. stwierdziły, że spowodowane były
ludzką krwią.

JAN PAWEŁ II - O DUCHU ŚWIĘTYM

Chcę wam zaproponować, abyście
uczynili przedmiotem waszej refleksji
i modlitwy słowa Jezusa: "Duch Święty
nauczy was wszystkiego" (por. J 14, 26).
Nasza epoka zdaje się zdezorientowana
i zagubiona; czasem można wręcz odnieść
wrażenie, że nie zna granicy między
dobrem i złem; na pozór odrzuca Boga, bo
Go nie zna lub o Nim zapomniała.
W tej sytuacji ważne jest, abyśmy udali się
w duchu do wieczernika i tam przeżyli na
nowo tajemnicę Pięćdziesiątnicy (por. Dz
2, 1-11), "pozwolili się nauczać" Duchowi

Bożemu, poddając się ulegle i pokornie
Jego przewodnictwu,
by
przyswoić
sobie
ową
"mądrość serca" (Ps 90
[89], 12), która jest podporą
i pokarmem
naszego życia.

INTENCJE
MSZALNE
01.06 – 07.06
Poniedziałek (01.06)
1/ †Jan Cypryś- od
chrześniaka Bogdana z
rodziną
2/ O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Marii i
całej rodziny
Wtorek (02.06)
1/ †Jan Cypryś- od siostry
Zofii
2/ †Antoni Siwiec- od
wnuka Dominika z żoną
Środa (03.06)
1/ W intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej Częstochowskiej
2/ †Jan Cypryś- od siostrzenic Heleny i Marii z
Dębicy
Czwartek (04.06)
1/ †Jan Cypryś- od rodziny Cyprysiów z Łańcuta
2/ †Antoni Siwiec- od rodziny Magrysiów
Piątek (05.06)
godz. 7.00
1/ †Brygida Szwed
godz. 18.00
1/ †Jan Cypryś- od Katarzyny Cypryś
2/ †Antoni Siwiec- od
Stanisława Murias
Sobota (06.06)
godz. 7.00
1/ O zdrowie dla Anny
godz. 18.00
1/ †Jan Cypryś- od Janiny Cypryś
2/ †Antoni Siwiec- od
rodziny Krupczaków
Niedziela (07.06)
godz. 7.00
†Maria, Stanisław
godz. 9.00
†Gizela Pałka- od rodziny Witalców
godz. 10.30
†Józef, Maria
godz. 12.00
W intencji Parafian
godz. 16.00
†Jan Cypryś- od rodziny
Maternów z Siedlisk
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