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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I	czytanie	

Dzieje Apostolskie (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 wichru, 

i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które 

się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 

S�więtym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić 

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Z�ydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 

Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci 

przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: "Czyż ci 

wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy 

swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy 

Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pam�ilii, Egiptu i tych 

części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Z�ydzi oraz prozelici, 

Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła 

Boże".

Psalm	(Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34)

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana,

Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,

ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją

i w proch się obracają.

Stwarzasz je, napełniając swym Duchem,

i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,

niech Pan się raduje z dzieł swoich.

Niech miła Mu będzie pieśń moja, * będę radował się w Panu.

ma imienia, gdzie ufa, nie powołując się na nic, co jest w nim samym, tam człowiek ten 

modli się - modli się o Ducha S�więtego. I wtedy Duch przychodzi - może cicho 

i niepostrzeżenie, ale prawdziwie - przychodzi nie dlatego, że człowiek się modli, lecz 

po prostu dlatego, że Bóg nas kocha; nie dlatego, że my jesteśmy dobrzy, lecz dlatego, 

że On pragnie kochać. Wtedy Duch przychodzi, bo Duch Boży sam wzywał siebie 

w modlącym się człowieku. Kiedy czujemy się nieużytecznymi sługami - o, jakież to 

trudne, a przecież oczywiste - wtedy jest tu już także zapłata nieużytecznego sługi, 

dobry Duch. Kiedy uznajemy swoją niemoc -jakie to trudne, a przecież oczywiste - 

wtedy modlimy się i wtedy jest już z nami moc naszej niemocy, Duch S�więty.

Niechże się więc modli w nas świadomość, że nie mamy wobec Boga żadnych 

praw, niech się w nas modli nasza niemoc, a także nasza grzeszność, która nam odbiera 

mowę, niech się w nas modli nasze ubóstwo, bezsilność i mrok, nasza nie-wrażliwość 

na Boga i Jego świętą miłość - nawet ona niech się modli niemym oczekiwaniem. 

Wszystko w nas niech się modli o świętego Ducha Ojca i Syna.

Przybądź, Duchu - Duchu Ojca i Syna. Przybądź, Zostań w nas. Nie opuszczaj 

nas. Ani w gorzkich zmaganiach życia, ani na końcu, kiedy wszystko nas opuści.

https://deon.pl/wiara/tajemnica-zeslania-ducha-swietego,57747

1. W dzisiejszą uroczystość	 Zesłania	 Ducha	 Świętego, nazywaną w Polsce 

Zielonymi S�wiątkami, kończy się okres Wielkanocy. W przyszłą niedzielę będziemy 

obchodzić uroczystość Trójcy Przenajświętszej, będzie to ostatni	dzień,	w	którym	

możemy	 przyjąć	 Komunię	 Św.	wielkanocną - do Jej przyjęcia zobowiązuje nas 

trzecie przykazanie kościelne.

2. Jutro (poniedziałek 10.06), w	drugi	dzień	"Zielonych	Świąt", S�więto Najświętszej 

Maryi Panny Matki Kościoła, Msze św. zostaną odprawione jak w dzień powszedni. 

3. W środę obchodzimy Dzień	 Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci 

o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie.

4. W środę o godz. 17.00 młodzież z naszej para�ii przyjmie	 sakrament	

bierzmowania z rąk bp Zbigniewa Zielińskiego. Prosimy o modlitwę za młodzież, 

o owocne przyjęcie tego sakramentu. Nabożeństwo i Msza św. wieczorna odprawione 

będą w dolnym kościele.

5.	Prasę	katolicką	i	Biuletyn	Para�ialny można nabyć po Mszy św. w Bibliotece 

Para�ialnej lub w zakrystii. 

6.	 Zmarli	 nasi	 Para�ianie: + Wiktor Michałowski l.67, + Marianna Cieślak l.85, 

+ Henryka Michalska l.89, + Wiesław Krupiński l.72. Wieczny odpoczynek…

Akt	poświęcenia	się	św.	Józefowi

Intencja	różańcowa	na	maj:
o powołania kapłańskie i zakonne

Słowo na niedzielę



Słowo na niedzielę

2. 7.

II	czytanie	

List do Galatów (Ga 5, 16-25)

Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do 

czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi 

zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić 

duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą 

się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, 

zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki 

i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się 

takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest: 

miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 

opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa 

Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od 

Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Aklamacja 

Przyjdź, Duchu S�więty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej 

miłości.

Ewangelia	

Ewangelia wg św. Jana (J 15, 26-27; 16, 12-15)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę 

od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też 

świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do 

powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, 

doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, 

cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ 

z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 

powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi".

Uroczystość Zesłania Ducha S�więtego wieńczy Okres Wielkanocny w liturgii 

Kościoła. Nie chodzi tylko o porządek obchodów, ale o teologiczne prawdy związane 

z historią zbawienia.

Pierwsze czytanie ukazuje moment zesłania Daru z wysoka. Ważną jest 

atmosfera czuwania na modlitwie i posłuszeństwa nakazowi Pana wstępującego do 

nieba. Efektem tego jest otrzymanie Ducha S�więtego ze wszystkimi Jego darami. Od tej 

chwili Kościół rozchodzi się po całej ziemi i zwołuje wszystkich do wejścia w relację 

z Jezusem, Zbawicielem. Wszyscy, którzy byli świadkami tego zesłania roznieśli tę 

wieść po całym świecie, wszak spora część z nich przyjęła chrzest z rąk Apostołów i ich 

uczniów.

Psalm uwielbia Boga i wyraża wdzięczność za Jego Ducha obecnego na całej 

stronach księgi naszego życia, to przecież nie jest nam darowane i odpuszczone drugie 

wezwanie Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy: „Nawróćcie się". Bo Ducha można zgasić, 

można Go zmącić, można Mu przeszkodzić w tym, by przyniósł w nas błogosławione 

owoce życia wiecznego. I dlatego powinniśmy się na tego Ducha Pana ciągle na nowo 

otwierać, ciągle na nowo ku Niemu zwracać, ciągle na nowo nawracać.

I tu właśnie przede wszystkim konieczna jest ciągła zmiana sposobu myślenia, 

nieustający proces nawrócenia. Szukamy jakoby klarowności niewzruszonej wiary, 

a tak naprawdę pragniemy tylko uwolnienia od wszelkich wątpliwości, co było by 

zarazem odebraniem nam wiary i związanej z nią decyzji. Wydaje nam się, że szukamy 

ducha wiary, a szukamy tylko ziemskiej oczywistości, która ma nam zastąpić pewność 

ducha, co mieszka w mroku wiary. Szukamy jakoby mocy ducha, który zwycięża świat, 

a w rzeczywistości pragniemy po ziemsku przekonywającego zwycięstwa królestwa 

Bożego, co zaoszczędziłoby nam próby cierpliwości aż do końca. Wydaje nam się, że 

szukamy ducha Bożej mocy, a pragniemy władzy świata - zamiast mocy Ducha 

S�więtego, który przez cierpliwą miłość aż do końca zabiega o serca ludzi, o ich 

z wolności płynącą miłość. Szukamy jakoby wolności dzieci Bożych w duchu wolności, 

a tak naprawdę to pragniemy swobody dla swego lenistwa i doczesnych przywiązań. 

Wydaje nam się, że szukamy S�więtego Ducha wolności, a szukamy tylko demona, który 

zakuwa człowieka w kajdany własnego egoizmu, uwalniając go od innych rzeczy, 

zamiast w bezinteresownej miłości prowadzić go ku Bogu. Szukamy jakoby ducha 

świętej radości, a tak naprawdę pragniemy spokojnego zadowolenia, które by nam 

oszczędziło współprzeżywania łez - Chrystusa i własnych łez pokuty. Szukamy jakoby 

Ducha, który ożywia, a w rzeczywistości chcemy jedynie demona, co nas mami 

widmem życia, tam gdzie jest tylko śmierć, aby odwrócić naszą uwagę od tego życia, 

które przez śmierć się zyskuje.

Jeśli wszystko to przemyślimy na nowo, jeśli ciągle będziemy przemyślać na 

nowo, jeśli swoich życiowych doświadczeń nie będziemy tłumaczyć fałszywie w tym 

sensie, jakoby to sam Duch Boży stał się daleki i słaby, lecz wyciągniemy z nich naukę, 

że stale szukamy Go w niewłaściwym miejscu i w niewłaściwy sposób, że ciągle 

mylimy Go z czymś innym - wtedy spostrzeżemy z dreszczem radości, że On tu jest.

Ale taka przemiana myśli musi się dokonywać codziennie na nowo.

Nieustający proces nawrócenia oznacza jeszcze coś innego, a mianowicie 

modlitwę o Ducha. W dzień Pięćdziesiątnicy Duch zstąpił na modlących się. Jest On 

Duchem łaski, łaski niezasłużonej, nieprzewidywalnym cudem Bożej miłości. Nie 

ściągniemy Go tutaj naszymi uczynkami, nie może Go zmusić do zstąpienia 

rozpaczliwy krzyk naszej nędzy. Jest On i zawsze pozostanie wolnym darem niebios. 

I zniknie w tym samym momencie, w którym zechcemy Go sobie przywłaszczyć jako 

coś nam należnego. Ale tam, gdzie człowiek oczekuje, choć sam z siebie nie ma prawa 

niczego oczekiwać, gdzie liczy na to, co się nie da obliczyć, gdzie wzywa Tego, który nie 

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI

RUT	-	ta,	która	była	towarzyszką	pełną	miłości

Dekalog	-	V	przykazanieDekalog	-	V	przykazanie

Wielki	Post	ma	służyć	tylko	jednemu

św. Maciej - apostoł 



3.6.

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 24-30.5.2021

mocy, światłości i zwycięstwa, posłanie miłości Boga, który nas uszczęśliwia sobą 

samym. Takie jest to posłanie. Czy go słuchamy? Czy mu wierzymy? Nie sądzę, byśmy 

w nie rozumowo powątpiewali, byśmy mu umyślnie odmawiali znaczenia. Ale czy 

przeniknęło ono do naszego serca? Tam, gdzie jesteśmy samym sobą? Czy jest tam 

rzeczywiście - nie tylko jako o�icjalna zasada, jakich mamy pełne usta, żyjąc 

jednocześnie zupełnie innymi postawami; czy jest ono w środku serca światłem 

i mocą naszego życia.

Czy nasze serce jest tak pokorne, że dar, jakim jest sam Bóg, przyjmuje jako 

łaskę, którą przyjmować można tylko na kolanach, w niemym zachwycie nad Bożym 

zmiłowaniem? Czy też tak dumne i pewne siebie, że fakt, iż Bóg obdarza nas swoją 

najbardziej osobistą miłością, jest dla niego czymś zupełnie naturalnym? Czy nasze 

serce jest tak ufne, że odważa się wierzyć w tę łaskę, czy też tak tchórzliwe i pełne 

zwątpienia, tak znużone i puste, że potra�i przekonać siebie tylko o własnej marności 

i bezsile, bo te stany psychiczne są przedmiotem doświadczenia, gdy tymczasem 

w posiadanie Ducha Bożego trzeba wierzyć?

Jesteśmy ochrzczeni. Był to pierwszy czyn, którego Bóg na nas dokonał i który 

nas upewnia, że chciał On nam dać swego Ducha S�więtego. Duch Boży, który tchnie, 

kędy chce, w swoim cierpliwym miłosierdziu przemierza też niewątpliwie wszystkie 

zaułki świata, aby i tam łowić ludzi, i we wszechmocy swej łaski zapewne wielu 

znajduje. Ta łaska jest też zawsze nastawiona na to, aby takich ludzi przyprowadzać do 

Jego królestwa - Kościoła, aby ich włączać w mistyczne Ciało Chrystusa, którego On 

jest Duszą. Wiemy, że Bóg odciska tutaj na sercu człowieka swoją niezmazalną pieczęć; 

że Ojciec powierza tutaj głębiom ludzkiej natury swego dobrego Ducha jako świętą 

moc i Boże życie.

I to właśnie dokonało się na nas. Jesteśmy ochrzczeni. Do nas Bóg znalazł 

drogę nie tylko przez idee i teorie, nie tylko przez pobożne nastroje i uczucia, lecz 

przez cieleśnie uchwytny czyn swojej własnej mocy, który spełnił na nas za 

pośrednictwem swych sług - przez chrzest. Oto jest nasza pociecha i nasza otucha: Bóg 

już od pierwszych dni naszego życia uroczyście i publicznie się do nas przyznał i rozlał 

w naszych sercach Ducha swej miłości. To jednoznaczne świadectwo Boga ma większą 

wagę niż dwuznaczne świadectwo naszego własnego serca w jego znużeniu, słabości 

i gorzkiej pustce. Bóg wyrzekł w chrzcie: Jezus moim synem i świątynią mego Ducha. 

Cóż znaczy wobec takich słów doświadczenie naszej codzienności, według którego 

zdajemy się być stworzeniami nędznymi, opuszczonymi przez Boga i Ducha? 

Wierzymy Bogu bardziej niż sobie. Jesteśmy ochrzczeni. I słodki Duch dobrego Boga 

jest w głębi naszej istoty - może tam, gdzie sami nie docieramy ze swoją odrobiną 

psychologii. Tam mówi On do odwiecznego Boga: Abba - Ojcze. Tam mówi do nas: 

Dziecko, prawdziwie umiłowane dziecko nieskończonej miłości.

Jesteśmy ochrzczeni. Ale choć metryka chrztu znajduje się już na pierwszych 

ziemi. Oznaką działania Boga jest życie w Jego stworzeniach. Nie tylko to biologiczne, 

ale przede wszystkim to duchowe. Autor przeżywa szczyty radości z powodu 

obecności Boga pośród Jego stworzeń.

S�w. Paweł przypomina owoce obecności Ducha S�więtego w duszy człowieka. 

Przenika On wszystkie aspekty życia ludzkiego, a przejawy Jego działania są 

dostrzegalne dla ludzi wokoło. Apostoł, sam mając doświadczenie życia bez 

Chrystusa, wymienia do czego jest zdolny człowiek żyjący bez Boga i zestawia ten spis 

z przejawami (owocami) życia w Duchu. Nawet niewprawny czytelnik Biblii jest 

w stanie ocenić za lepsze chociażby: miłość, radość, pokój od nierządu, nieczystości, 

wyuzdania, czy chociażby pogoni za zaszczytami. Apostoł zachęca do oddania Bogu 

całego swojego wnętrza, a pisał zapewne z własnego doświadczenia.

Według Ewangelii Janowej, Jezus dziś posyła zapowiadanego „Innego 

Parakleta”, aby z przygotowanych struktur utworzyć Kościół. Można powiedzieć, że po 

swojej misji organizowania „naczynia” na wodę Ducha S�więtego dziś je wypełnia aż po 

przelanie. Jezus wrócił na prawicę Ojca, skąd działa złączony ze swoim Kościołem. 

Posyła swoje łaski, które uświęcają ludzi i cały świat. Czyni to przez swoją oblubienicę 

– wspólnotę ochrzczonych i wierzących.

Jeszcze przed paschą Jezusa Apostołowie nie rozumieli tego, co im mówił, bo 

Duch nie był im jeszcze dany. Od dzisiaj będą mówić o wszystkim, co Duch Boga będzie 

im objawiał. Pojmą słowa Jezusa, które słyszeli i będą według nich kształtować 

wspólnotę Kościoła.

To dzieje się do dzisiaj. My jesteśmy owocami tego działania, ale 

i odpowiedzialnymi za jego dalszy przekaz.

ks.	Krystian	Wilczyński

PONIEDZIAŁEK	24.05.2021	NAJŚWIĘTSZEJ	MARYI	PANNY	MATKI	KOŚCIOŁA

6:30		 + Jan Dymarski (24)

7:00		 ++ Rodzice: Gertruda i Henryk oraz zmarli z rodziny

7:00		 ++ Ignacy w 40. rocznicę śmierci, Emilia, Wincenty, Józef, Feliks Salmonowicze

7:00		 ++ Stanisław Czerwiński w miesiąc po pogrzebie

7:30		 O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marcina 

i o spokojną śmierć 

7:30		 + Katarzyna Sałata (24) 
18:30  + Mieczysław Król (24) 

18:30		++ Waleska i Bogusław Bujak i rodzeństwo

WTOREK	25.05.2021

6:30  + Mieczysław Król (25)

6:30		 + Jarosław Klepacz w 1 rocznicę śmierci

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Dekalog	-	V	przykazanie

Matka	Czecka	podkreślała	znaczenie	codziennej	modlitwy	

św. Maciej - apostoł 



4. 5.

7:00		 + Anna Muszyńska

7:00		 + Jan Dymarski (25)

7:30		 ++ Stefan, Teresa i zmarli z rodziny

7:30		 + Katarzyna Sałata (25) 

18:30		++ Mamy: Maria Majder i Janina Kupcewicz, i Barbara Zarecka 
18:30		++ Kazimiera i Władysław, Marianna i Franciszek, Bronisław i Kazimierz 

ŚRODA	26.05.2021	ŚWIĘTEGO	FILIPA	NEREUSZA

6:30		 + Katarzyna Sałata (26)

6:30		 ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny

7:00		 + Mieczysław Król (26)

7:00		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Alicji 

 Niebrzydowskiej

7:30		 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mam Sióstr Sera�itek a dla zmarłych 

mam o miłosierdzie Boże i łaskę nieba

7:30		 +	Jan Dymarski (26) 

18:30	 Prośba o potrzebne łaski dla Agnieszki

18:30		++ Zygmunt i Krystyna, Kazimierz i Anna
18:30		+ Ks. Kazimierz Szwabe, który pracował na Przymorzu, proboszcz z para�ii 

Chrystusa Króla

CZWARTEK	27.05.2021	ŚWIĘTO	JEZUSA	CHRYSTUSA	NAJWYŻSZEGO	

I	WIECZNEGO	KAPŁANA

6:30  + Mieczysław Król (27)

6:30		 + Katarzyna Sałata (27) 

7:00		 ++ Jan i Zo�ia w 11. rocznicę śmierci

7:00		 + Irena Strzelecka w miesiąc po pogrzebie

7:30  ++ Danuta i Jerzy Paluszyńscy i dziadkowie z obojga stron

7:30  + Jan Dymarski (27)

18:30		O zdrowie Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla 

Rozalii, Gertrudy i Franciszka
18:30		++ Za duszę śp. Wojciecha w 10. rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron 
 i rodzeństwo

PIĄTEK	28.05.2021

6:30  + Jan Dymarski (28)

6:30		 + Ewelina Gronkiewicz w miesiąc po pogrzebie

7:00  + Władysław w 45. rocznicę śmierci, rodzice i rodzeństwo

7:00  ++ Za zmarłych rodziców z obojga stron, brata Edmunda i Edwarda, bratową

7:00		 + Jadwiga Niewczas w miesiąc po pogrzebie

7:30		 + Katarzyna Sałata (28)

7:30  ++ Cecylia Dłużniewska i zmarli z jej rodziny

18:30		++ Józef Szulc, Kazimierz i Joanna Sendeccy

18:30		+ Mieczysław Król (28)

SOBOTA	29.05.2021	ŚWIĘTEJ	URSZULI	LEDÓCHOWSKIEJ,	DZIEWICY

6:30		 ++ Aleksander i Sabina Iwanowscy

6:30  ++ Marian w 36. rocznicę śmierci i Zo�ia

7:00		 + Mieczysław Król (29)

7:00		 + Jan Dymarski (29)

7:00		 + Łucja Majewska w miesiąc po pogrzebie

7:30		 ++ Urszula, Edward, Teo�il, Franciszka (ona) i zmarli z rodziny

7:30		 + Katarzyna Sałata (29)
18:30		++ Mariola w 15. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny

NIEDZIELA	30.05.2021	UROCZYSTOŚĆ	NAJŚWIĘTSZEJ	TRÓJCY

GO� RNY KOS�CIO� Ł

6:30		 + Katarzyna Sałata (30)

8:00		 Dziękczynna w 5. rocznicę ślubu: Natalia i Łukasz z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

9:30		 ++ Barbara Latopolska i rodzice z obojga stron

11:00		Za para�ian

12:30  + Jan Dymarski (29)

16:00  + Syn Damian
19:00  + Mieczysław Król (30) 

DOLNY KOS�CIO� Ł

8:00		 ++ Maria, Wiktoria i Wiktor Nowak

9:30		 ++ Janina Guz w 2. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny

11:00		Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janiny w dniu 86. urodzin

12:30		++ Urszula w 31. rocznicę śmierci, Bronisława (ona), Franciszek, Anna, Wiktor

 Dlatego Zesłanie Ducha S�więtego jest dopełnieniem Wielkanocy. Ponieważ 

Syn Ojca przyjął nasze człowieczeństwo do Jego światłości, przeto miłość Ojca i Syna 

padła świętym żarem w nasze serca. Ponieważ Syn Człowieczy umarł według ciała, 

przeto od tej chwili człowiek może żyć w Duchu S�więtym życiem Boga Jest tutaj. Z�yje 

w nas. Uświęca nas, umacnia i pociesza.

Oto jest posłanie Zielonych S�wiąt, wspaniałe, radosne posłanie, posłanie 

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole

Intencje Mszalne 18.1. - 24.1.2021

Tajemnica	Zesłania	Ducha	Świętego

1	maja	liturgiczne	wspomnienie	św.	Józefa	Robotnika	

Intencje Mszalne 17-23.5.2021
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