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o g ł o s z e n i a:   

ZESŁANIE DUCHA  

ŚWIĘTEGO  

1. Dziś przeżywamy Uroczystość Zesłania 
Ducha Św., która kończy okres wielkanoc-
ny. Po mszy św. o godz. 7.00 zmiana ta-
jemnic różańcowych. 

2. W czerwcu odmawiamy Litanię do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa po wieczor-
nej Mszy św., a w niedzielę po Mszy św.  
o godz. 7.00. 

3. We wtorek, 07.06, po mszy św. spotkanie  
w domu parafialnym członków i sympaty-
ków Akcji katolickiej. Zapraszamy nowe 
osoby. 

4. W tym tygodniu obchodzimy: 
- w poniedziałek, 06.06, Święto NMP Matki  
Kościoła  
- we środę, 08.06,  wspomnienie św. Jadwigi  
Królowej  
- we czwartek, 09.06,  Święto Jezusa Chry-
stusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 
- w sobotę, 11.06, wspomnienie św. Barnaby 
Apostoła. 

5. We środę po mszy św. nowenna do MB 
Częstochowskiej a po niej adoracja Naj-
świętszego Sakramentu do godz. 19.30. 

6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy  
Przenajświętszej. 

7. W czwartek, 16.06, będziemy obchodzić  
Uroczystość Bożego Ciała. Tego roku pro-
ponujemy trasę procesji: ul. Koło, Kwiat-
kowskiego, Jachowicza i zakończymy na 
ul. Gościnnej przy szeregówkach nr 2. 
Pierwszy ołtarz przy starej kaplicy przygotu-
ją grupy parafialne dorosłych. Planujemy 
drugi ołtarz przy ul. Kwiatkowskiego, trzeci 
przy ul. Jachowicza i czwarty przy szere-
gówkach na ul. Gościnnej. O przygotowanie 
tych trzech ołtarzy prosimy okolicznych 
mieszkańców. 

8. Caritas organizuje pomoc dla Ukrainy  
w ramach akcji: „Paczki dla Ukrainy”. 
Zebrane produkty zostaną przekazane 
Caritas i zawiezione na Ukrainę. 

9. Składamy podziękowania dla rodzin, które 
złożyły ofiary w ubiegłym tygodniu na 
sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła 
( 80 zł.) Na ten tydzień prosimy mieszkań-
ców  bloków z ul.  Kwiatkowskiego 46  
i 46A.  

10.Zachęcamy do sięgania po prasę katolic-
ką. Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” 
i „Gość Niedzielny” w cenie 8 zł.  

            Pokarm na drogę (życia) 
 

„Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w 
moim imieniu, On was wszystkiego nauczy...” /J 14, 27/   

 

Duch Święty został dany każdemu z nas. Nie możemy Go jed-
nak zatrzymać dla siebie. Naszym zadaniem jest nieść Go na cały 
świat. Jest to nasza ogromna odpowiedzialność, bowiem każdy  
z nas został obdarzony Duchem Świętym w sakramencie chrztu  
i bierzmowania. Dlatego przeżywając głęboko swoją wiarę, powin-
niśmy iść przez życie ze świadomością, że nie jesteśmy sami, że to 
Duch Święty nas poucza, wspiera i umacnia.  

Zbiórka na nowe ławki 
 

Trwa zbiórka pieniędzy na nowe ławki 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: 
60 800 zł. z 100 000 zł. Bóg zapłać!  

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO  
 W pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 
wierni obchodzą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dlatego też 
często jest nazywana Pięćdziesiątnicą. Jest 
to święto ruchome kończące okres wielka-
nocny. Dla przeciętnego katolika Duch 
Święty jest trzecią Osobą Boską, którego 
dary otrzymujemy podczas sakramentu 
bierzmowania. Zstąpił na Apostołów 
w wieczerniku. Uczniowie udzielali Go 
wiernym podczas chrztu. Najczęściej jest przedstawiany za pomocą 
symbolu gołębicy.  Ducha Świętego głównie kojarzy się z Nowym 
Testamentem. Nie można jednak zapominać, że jako Osoba Boska, 
jest odwieczny. Na początku Biblii jest mowa o Duchu Bożym, który 
unosił się nad wodami (Rdz 1,2). Jest On siłą stwórczą we wszech-
świecie, dzięki której wszystko się stało. Duch Święty jest obecny już 
na początku Wcielenia. Za Jego sprawą Maryja poczęła  i  wydała  na 
świat  Syna Bożego. Jezus wzrastał w łasce i mocy Ducha Świętego. 
Przed publiczną działalnością towarzyszy Mu na pustyni (por. Mt 
4,1). Podczas chrztu w Jordanie ukazuje  się  Ciąg dalszy na stronie 2  

PRODUKTY DO „PACZKI DLA UKRINY” 
 

Zalecane artykuły spożywcze, środki czystości i artykuły higieny  
osobistej: Makaron, ryż/kasza, cukier, konserwy mięsne, pasztet, 
herbata czarna, mleko UHT, zupy 
instant, owsianki instant, orze-
chy/bakalie, batony, paluszki, 
krakersy, dania gotowe o długim 
terminie, kaszki dla dzieci, soczki 
dla dzieci, biszkopty, musy owo-
cowe, papier toaletowy, chus-
teczki higieniczne, podpaski, my-
dło w kostce, szczoteczki do zę-
bów, pasta, żel pod prysznic, szampon, woda utleniona, żel antybak-
teryjny, świeca, zapałki, środki przeciwbólowe Apap/Ibuprom.  
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INTENCJE MSZALNE  
6.05– 12.06  

 

Poniedziałek (6.06) 

1/†Wiesław Mędrala  

2/ †Tadeusz Zięba- od Wiesławy Paśko  

Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od chrześniaka Romana  
Wtorek (7.06) 

1/†Krystyna Bester- od Sióstr z Róży MB 
Nieustającej Pomocy  

2/ †Tadeusz Zięba- od Elżbiety i Bogdana 
Kyc  
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od chrześnicy Alicji  

Środa (8.06) 

1/ Nowenna  

2/ †Krystyna Bester- od Sióstr z Róży 
MB Nieustającej Pomocy  

Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od swatowej z Białej  

Czwartek (9.06) 

1/†Krystyna Bester- od Sióstr z Róży 
MB Nieustającej Pomocy  

2/ †Tadeusz Zięba- od Haliny i Ryszarda 
Woźniak  

Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od Anity i Pawła Kucięba  
Piątek (10.06) 

1/†Ryszard Woźniak- od Krystyny i Ad-
ama Tobiasz  

2/ †Tadeusz Zięba- od siostry Marii z mę-
żem 
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od Justyny i Tomasza 
Kocój z rodz.  
Sobota (11.06) 

godz. 18.00 

†Tadeusz Zięba- od rodz. Chudzików 
(rozp. Mszy św. greg.) 
Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od Kazimierza Bartoszek 
z rodz.  

Niedziela (12.06) 

godz. 7.00  

†Tadeusz, Zofia, Kazimierz, Jan, Anna  

godz. 9.00  

Dziękczynna w 10 rocznica ślubu Izabeli  
i Piotra 

Poza parafią:  

†Bronisław Buż- od chrześnicy Małgorzaty 
Kasprzyk z rodz.  
godz. 10.30  

†Tadeusz Zięba- od rodz. Kornickich  
i Grzywa (msza św. greg.) 
godz. 12.00  

W intencji Parafian 

godz. 16.00 

†Stanisław Chorzępa- 9 rocz. śm. 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO. Ciąg dalszy…  

ŚWIĘTA JADWIGA, KRÓL POLSKI  

pod postacią Gołębicy i objawia 
Chrystusa jako zapowiedzianego 
Mesjasza. Jest z Jezusem w czasie 
głoszenia Dobrej Nowiny, podczas 
czynienia cudów. Towarzyszy Mu 
także podczas wydarzeń paschal-
nych, czyli męki, śmierci i zmar-
twychwstaniu Jezusa. Bliski czasu 
swojego odejścia ze świata Chrystus 
zapowiada przyjście Ducha Święte-
go, który zostanie zesłany na Apo-
stołów zgromadzonych  w Wieczer-
niku. Jego posłannictwem jest przy-
pominanie wszystkiego, co mówił 
i czynił Jezus. Dzięki Niemu Chry-
stus jest stale obecny w Kościele 
i świecie. W Jego mocy sprawowane 
są sakramenty święte i głoszona jest 
nauka. Duch Święty jednoczy 
i uświęca Kościół, jest źródłem jego 
apostolskiego działania, a w wier-
nych rodzi wiarę i rozwija życie nad-
przyrodzone. Chrystus, który od-
szedł do nieba, w Duchu Świętym 
przychodzi w nowy sposób. Jego 
stała obecność oraz działanie 

w życiu duchowym dokonują się 
w rzeczywistości sakramentalnej. 

Przez chrzest Duch Święty włącza 
nas w życie Boga i Kościoła, 
a podczas bierzmowania w sposób 
szczególny wylewa na nas swoje 
dary. Pozostałe sakramenty, szcze-
gólnie Eucharystia, udzielają ożyw-
czej łaski. Ta szczególna obecność 
Ducha Św. w życiu duchowym prze-
jawia się w modlitwie. Tak więc 
Duch Święty sprawia, że prowadzi 
chrześcijanina na modlitwie, uzupeł-
niając nieumiejętność modlenia się. 
Uzdalnia także do rozumienia 
i interpretowania Słowa Bożego.  

opr.D. Frańczak  

 Jadwiga Andegaweńska urodziła 
się w Budzie (Budapeszt) w 1374 r. 
jako najmłodsza córka króla Węgier  
i Polski Ludwika I Wielkiego i Elż-
biety Bośniackiej. Już we wczesnym 
dzieciństwie została przeznaczona na 
żonę Wilhelma Habsburga aby po-
przez to małżeństwo jej ojciec zawarł 
sojusz z Austrią. Po śmierci króla 
Ludwika I polscy politycy widzieli 
Jadwigę na tronie Polski. Warun-
kiem było zawarcie małżeństwa  
z księciem litewskim Jagiełłą. Jadwi-
ga jako dziesięciolatka przybyła do 
Polski i została Królem Polski! Pod-
jęła dla siebie bardzo trudną decyzję 
zerwała zaręczyny z Wilhelmem, 
zgodziła się wyjść za mąż za Ja-
giełłę. Znacznie starszy Jagiełło 
przyjął chrzest i imię Władysław, 
poślubił 12 letnią Jadwigę i w roku 
1386 został królem Polski. Małżeń-
stwo to zapewniło Polsce bezpieczny 
rozwój. Litwa i Ruś przyjęła chrzest. 
Jan Długosz zapisał: „Była ona bar-
dzo powabna na twarzy, lecz obycza-
jami i cnotami powabniejsza: krzewi-
cielka wiary katolickiej na Litwie. 
Ona przez Wielki Post i Adwent po-
skramiała ciało swoje włośnicą  
i nadzwyczajnymi umartwieniami. 
Była pełna wielkiej szczodrobliwości 
wobec biednych, wdów, przybyszów i 
wobec wszelkich nędzarzy i potrze-
bujących. Nie było w niej lekkomyśl-
ności, nie było gniewu, pychy, za-
zdrości lub zawziętości. Odznaczała 

się głęboką pobożnością i niezmierną 
miłością Boga”. Znała wiele języ-
ków: pol-
ski, wę-
gierski, 
łacinę, nie-
miecki  
i włoski, 
wykazywa-
ła się mą-
drą dyplo-
macją  
i wielką 
pobożno-
ścią. Swo-
im postępowaniem jednała sobie 
współczesnych, fundowała szpitale  
i kościoły, wspomagała potrzebują-
cych. Wspólnie z mężem łożyła na 
utrzymanie Akademii Krakowskiej 
(Uniwersytet Jagielloński). U papie-
ża wyprosiła pozwolenie na utworze-
nie Wydziału Teologicznego na tej 
uczelni co podniosło jej prestiż. Ja-
dwiga zmarła w opinii świętości  
w wieku zaledwie 25 lat tuż po 
śmierci swojej malutkiej córeczki. 
Została beatyfikowana w 1979 roku. 
Jej kanonizacji dokonał 8.czerwca 
1997r. w Krakowie Jan Paweł II, 
podczas pierwszej Mszy św. kanoni-
zacyjnej na ziemiach polskich. Świę-
ta Jadwiga Królowa jest dla nas 
przykładem umiłowania Boga, Oj-
czyzny i pięknej postawy miłości 
wobec bliźnich  

opr. K. i A. Tobiaszowie  


