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1. Dziś przeżywamy Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. Kończy się czas spowie-
dzi wielkanocnej. 

2. W dniu dzisiejszym o godz. 17.00 w do-
mu parafialnym odbędzie się spotkanie 
Rady Duszpasterskiej. Głównym tema-
tem będą dalsze prace przy kościele,  
a szczególnie wybór wzoru nowych ławek.  

3. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek Święto NMP Matki Ko-
ścioła. Uroczysta Msza św. o godz. 18.00, 
- we środę wspomnienie św. Filipa  
Nereusza, 
- w czwartek Święto Jezusa Chrystusa Naj-
wyższego i Wiecznego kapłana, 
- w sobotę wspominamy św. Urszulę Le-
dóchowską. 

4. Trwają nabożeństwa majowe. W tygo-
dniu majówki są po wieczornej Mszy św. 
a w sobotę o 17.30 i w niedzielę przed 
Mszą św. popołudniową o godz. 15.30. 
Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do 
licznego udziału w tym pięknym nabożeń-
stwie w kościele lub w domu rodzinnym.  

5. We środę majówka będzie połączona  
z nowenną do MB Częstochowskiej.  

6. We czwartek w naszej parafii wypada 
diecezjalny dzień adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Po mszy św. wieczornej 
odbędzie się Wieczór Uwielbienia, który 
zakończy się około godz. 20.30. 

7. Za tydzień Uroczystość Trójcy Przenaj-
świętszej.  

8. W niedzielę, 30 maja, w domu parafial-
nym o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie 
przed pielgrzymką do Gruzji i Armenii. 

9. W dniach 01.08-08.08 ks. Paweł organi-
zuje pielgrzymkę samolotową do Grecji 
śladami św. Pawła Apostoła.  Całkowity 
koszt to 3250 zł. Jest jeszcze kilka wolnych 
miejsc. Potrzebne jest świadectwo szcze-
pień. Bliższe informacje na stronie interne-
towej na tablicy ogłoszeń i w zakrystii. 

10.Składamy podziękowania za rodzin, które 
złożyły ofiary w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła 
( 50 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkań-
ców  bloków z ul.  Kwiatkowskiego  
nr 139A, B, C, D i F.  

11.Zachęcamy do sięgania po prasę  
katolicką. Możemy nabywać tygodnik 
„Niedziela” w cenie 6 zł.  

 

o g ł o s z e n i a:  

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO    

             Pokarm na drogę (życia) 
 

„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was 
do całej prawdy”. /J 16, 13/  

 

Jezus zsyła na apostołów Ducha św., który ma doprowadzić i pro-
wadzić stale w „duchu prawdy”. Siedem darów Ducha św. to mą-
drość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność oraz bojaźń bo-
ża. My też, jako uczniowie Chrystusa, tych darów wciąż pragniemy, 
ale także wciąż poszukujemy wśród zawiłych sytuacji dnia powsze-
dniego. Nie jest to łatwe, bo świat podpowiada zupełnie co innego. 
Co nie oznacza, ze mamy "spocząć na laurach", tłumacząc to tym, że 
tak robi przecież wielu wokoło nas.  

Siedem tygodni po 
obchodach zmartwych-
wstania Jezusa Chrystu-
sa Kościół katolicki 
obchodzi uroczystość 
Zesłania Ducha Święte-
go. Tym samym świętu-
je swoje narodziny, bo 
w tym dniu, jak pisze 
św. Łukasz w Dziejach 
Apostolskich, grono 
Apostołów zostało 
"uzbrojone mocą z wy-
soka" a Duch Święty czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden orga-
nizm- wspólnotę. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy  
w Kościele okres wielkanocny. 

W języku liturgicznym święto Ducha Świętego nazywa się 
"Pięćdziesiątnicą"- z greckiego Pentecostes, tj. pięćdziesiątka, - bo ob-
chodzi się je 50-go dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim. 

Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, jak pisze św. Łukasz 
w Dziejach Apostolskich Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by 
Ten, doprowadził do końca dzieło zbawienia. "I stał się z prędka z nie-
ba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszy-
stek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki jakoby 
ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Du-
chem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch 
Święty wymawiać dawał" (Dzieje Ap., II, 2-4). 

W ten sposób rozpoczyna się nowy etap - czas Kościoła, który  
ożywiony darem z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowi-

ny o zbawieniu w Chrystusie. Duch Święty dzięki swoim darom: mą-
drości,  rozumu,  rady,  męstwa, umiejętności,   

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.  

Ciąg dalszy na stronie 2  

„Kup sobie kawałek podłogi 
pod twoje kolana i nogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w naszym kościele. Na 
stronie internetowej parafii  można w łatwy sposób przyczynić się do 
sfinansowania tej inwestycji. Tam też można śledzić postęp prac za 
pomocą wizualizacji świątyni. Do tej pory udało nam się zebrać  
67 986 zł. Bóg zapłać!  
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INTENCJE MSZALNE  

24.05 – 30.05 
 

Poniedziałek (24.05) 

1/ †Emilian Kawa- Msza św. greg. 

2/ †Tadeusz Mikulec- od pracow-
ników obsługi SP nr 3 w Rzeszo-
wie 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 

Wtorek (25.05) 

1/ †Emilian Kawa- Msza 
św. greg. 

2/ †Elżbieta  

Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Środa (26.05) 

1/ W intencji próśb i podzięko-
wań do MB Częstochowskiej  

2 / †Emilian Kawa- Msza 
św. greg. 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Czwartek (27.05) 

1/ †Emilian Kawa- Msza 
św. greg. 

2/ †Tadeusz Mikulec- od pra-
cowników obsługi SP nr 3 w 
Rzeszowie 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Piątek (28.05)  

1/ †Emilian Kawa- Msza 
św. greg. 

2/ †Tadeusz Mikulec- od pra-
cowników obsługi SP nr 3 w 
Rzeszowie 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Sobota (29.05) 

godz. 7.00 

1/ Dzięczyna za życie Moniki  
godz. 18.00 

1/ †Emilian Kawa- Msza 
św. greg. 
Poza parafią 

†Krystyna Sum- Msza greg. 
Niedziela (30.05) 

godz. 7.00  

†Emilia Filip - od rodziny Szelów 
z Miłej    

Poza parafią  

†Krystyna Sum- Msza greg. 
godz. 9.00  

†Teresa Mikosz- od siostry Józefy 
z rodziną   

godz. 10.30  

†Jan Janota   
godz. 12.00  

W intencji Parafiańskiej 
godz. 16.00  

†Emilian Kawa- Msza św. greg. 

WSKAZANIE IX- SPOŁECZNA KRUCJATA  

MIŁOŚCI 
 „Włącz się w społeczną pomoc 
bliźnim. Otwórz się ku ubogim i cho-
rym. Użyczaj ze swego. Staraj się do-
strzec potrzebujących wokół siebie”. 
Prymas Tysiąclecia tak oto rozumiał to 
wskazanie: „Niedostatek wielu rodzin, 
zwłaszcza liczebnych, ludzi starych, sa-
motnych, opuszczonych, chorych i cier-
piących niech zawsze porusza wasze 
serca. Pamiętajcie, że nic tak nie kształ-
tuje ludzkich serc, nic tak nie uczy sub-
telności i delikatności, jak zaradzenie 
niedostatkom i cierpieniu innych”. W 
maju 1975 roku Prymas Wyszyński ta-
kie słowa skierował do Polaków: 
„Możemy i powinniśmy przejmować się 
nędzą całego świata, milionami ludzi, 
którzy co roku umierają z głodu. Ale nie 
jesteśmy w stanie indywidualnie zara-
dzić potwornej niesprawiedliwości na 
świecie,  

w którym- otoczone narodami sytymi- 
żyją ludy niedożywione, głodujące, bez-
radne wobec własnej nędzy. Na to trzeba 
potężnej organizacji międzynarodowej, 
wysiłków wie-
lu narodów i 
państw. Za 
krótkie są na 
ogół nasze 
ręce, aby do-
sięgnąć bieda-
ka leżącego na 
ulicach Bom-
baju - możemy 
mu pomóc modlitwą  
i ofiarą składaną za niego Dobremu Bo-
gu - ale nie są za krótkie nasze ręce, aby 
wesprzeć najbardziej nieszczęśliwych i 
opuszczonych, żyjących w naszych mia-
stach  
i wsiach, na tej samej ulicy, a nieraz- tuż 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.   

Ciąg dalszy…  

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO  

I WIECZNEGO KAPŁANA  

pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia 
wiernych do dojrzałej obecności w świe-
cie. Kieruje losami Kościoła, kiedy wy-
biera do grona Apostołów w miejsce 
Judasza św. Macieja, kiedy prosi o wy-
znaczenie Barnaby i Pawła, jak pisze 
święty Łukasz "do dzieła, które im wy-
znaczyłem", czy kiedy posyła Aposto-
łów do tego, by w określonych częściach 
świata głosili Ewangelię. Wprowadza 
wspólnotę wierzących w głębsze rozu-
mienie tajemnicy Chrystusa, dając im 
zrozumienie Pisma świętego. 
 Uroczystość liturgiczna Zesłania 
Ducha Świętego sięga pierwszych wie-
ków chrześcijaństwa. Łączono ją z Wiel-
kanocą, 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. Uroczystość 
tę powszechnie nazywa się w Polsce 
Zielonymi Świętami, gdyż w okresie, w 
którym jest obchodzona, przyroda odna-

wia się po zimie, a zieleń jest dominują-
cym kolorem pejzażu. Wszystkie obrzę-

dy ludowe z nimi związane noszą piętno 
radości i wesela. Kościoły, domy, obej-
ścia przybrane są "majem" - najczęściej 
młodymi brzózkami; posadzkę kościel-
ną, podłogę chat i wiejskie podwórka 
potrząsają wonnym tatarakiem; wszę-
dzie rozlewa się rzeźwa woń świeżej 
majowej zieleni. Symbolem Ducha 
Świętego jest gołębica. Zwykło się też 
przedstawiać go w postaci ognistych 
języków, gdyż tak Dzieje Apostolskie 
opisują zesłanie Ducha Świętego .  

 To okazja do modlitwy o święto-
ści życia duchowieństwa i o nowe, świę-
te powołania kapłańskie. Święto obcho-
dzone jest w czwartek po Zesłaniu Du-
cha Świętego. Ustanowił papież Bene-
dykt XVI, jako kontynuację i upamięt-
nienie Roku Kapłańskiego, obchodzone-
go w Kościele od 19.06.2009r. do 

11.06.2010r. Nowe 
święto jest dla księ-
ży zachętą, by wpa-
trywali się w Chry-
stusa Kapłana, a dla 
wiernych – by nieśli 
kapłanom duchowe 
wsparcie. 


