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MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

ROK B 20 V 2018 R. NR 383
PIERWSZE CZYTANIE
(Dz 2, 1-11) Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
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 Świętym, i zaczęli
mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem
pobożni Żydzi 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 Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu,
Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych
językach wielkie dzieła Boże». Oto słowo Boże.
PSALM 104
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
DRUGIE CZYTANIE
(Ga 5, 16-25) Owoce Ducha
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. Oto słowo
Boże.
SEKWENCJA
Przybądź, Duchu Święty,
Bez Twojego tchnienia
Ześlij z nieba wzięty
Cóż jest wśród stworzenia?
Światła Twego strumień.
Jeno cierń i nędze.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
ALLELUJA
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.
EWANGELIA
(J 15, 26-27; 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
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». Oto słowo Pańskie.

OGŁOSZENIA
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Zapraszamy do pobożnego uczestnictwa w Nabożeństwach Majowych ku czci NMP, które od dziś
będą sprawowane w niedziele o g. 1730, a w dni powszednie po wieczornej Mszy Świętej .
Zachęcamy też do wspólnej modlitwy przy kapliczkach.
ZBIÓRKA NA OPERACJĘ DLA MAŁEGO FILIPA
W czasie zbiórki na operację serca dwuletniego Filipa Bala zebraliśmy 4700 zł. Serdeczne Bóg
zapłać wszystkim ofiarodawcom.

ODPUST ZUPEŁNY W NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Kościół dziś udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy w kościele będą pobożnie uczestniczyć w
uroczystym śpiewie albo recytacji hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź. Pozostałe warunki
odpustu to: bycie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach
Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
SPOWIEDŹ WIELKANOCNA
Dziś kończy się Okres Wielkanocy. Przypominamy o obowiązku odprawienia Spowiedzi
Wielkanocnej, wynikającego z drugiego przykazania kościelnego.
ŚWIĘTO MATKI KOŚCIOŁA I JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO KAPŁANA
Jutro będziemy obchodzić Święto NMP, Matki Kościoła, w czwartek Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego Kapłana, a w najbliższą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
BIAŁY TYDZIEŃ
Zapraszamy dzieci, które wczoraj przyjęły I Komunię Świętą do uczestnictwa w ich Białym
Tygodniu. Dziś w niedzielę 20 maja - GRUPA I – MSZA ŚWIĘTA g. 1000 GRUPA II – MSZA
ŚWIĘTA g. 1200. Od poniedziałku do piątku zapraszamy obie grupy razem na Mszę Świętą o g.
1800 i Nabożeństwo Majowe po Mszy Świętej.
TERMINY ZWIĄZANE Z ROCZNICĄ I KOMUNII ŚWIĘTEJ W ROKU 2018
21 maja - I próba o g. 1630 - zapraszamy także rodziców (tu ze względów organizacyjnych została
zmieniona godzina próby!!! Pierwotnie miała być po Mszy Świętej, a obecnie będzie o g. 16 30) 24
maja - II próba – g. 1600 25 maja - Spowiedź Święta dla dzieci i rodziców od g. 1630 27 maja - g.
1100 - Msza Święta dla dzieci obchodzących Rocznicę I Komunii Świętej
I KOMUNIA ŚWIĘTA W ROKU 2019
Karty zgłoszeniowe dla dzieci, które będą przygotowywały się do I Komunii Świętej w przyszłym
roku szkolnym są wyłożone w kruchcie kościoła. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka przynosimy
do zakrystii do ks. Przemka lub do pań katechetek, do niedzieli 27 maja 2018 r. Spotkanie
organizacyjne dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej w roku 2019
odbędzie się w niedzielę 10 czerwca 2018 r. w Sali Teatralnej.
BOŻE CIAŁO
Zapraszamy parafian do udziału w przygotowaniach procesji Bożego Ciała. W tym roku
uroczystość ta przypada 31 maja, a procesja do Czterech Ołtarzy Eucharystycznych odbędzie się po
Mszy Świętej o g. 1200. O ustawienie 1 ołtarza przy Krzyżu z Wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej na
ul. Konopnickiej prosimy mieszkańców ul. Konopnickiej. O ustawienie 2 ołtarza na ul. Olszowej
prosimy mieszkańców Krzewiny. O ustawienie 3 ołtarza na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i
Okuniewskiej prosimy mieszkańców ul. Jana Pawła II. O ustawienie 4 ołtarza przy kościele prosimy
Wspólnotę Adoramus.
ZGŁOSZENIA DO NOWEJ GRUPY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Karty zgłoszeniowe do nowych grup do Sakramentu Bierzmowania (dla klas VII Szkoły
Podstawowej - oddzielana karta i dla klas II Gimnazjum - oddzielna karta) są wyłożone w kruchcie
Kościoła. Wypełnione karty przynosimy do ks. Przemka, do niedzieli 3 czerwca. Spotkanie
organizacyjne dla nowych grup odbędzie się w sobotę, 16 czerwca na Sali Teatralnej. Dla grupy z
klas VII Szkoły Podstawowej o g. 1700, a dla grupy z klas II Gimnazjum po Mszy Świętej
wieczornej i Nabożeństwie Czerwcowym.
DAR OŁTARZA DZIECI KOMUNIJNYCH
Jako dar ołtarza rodzice dzieci komunijnych ofiarowali 2 nowe pulpity ołtarzowe pod Mszał.
VIII PIKNIK CARITAS
PZC zaprasza w dzisiejszą niedzielę naszych parafian wraz z rodzinami i dziećmi na VIII Rodzinny
Piknik Caritas. Niech ta niedziela będzie radosną, a Miłość (Caritas) niech połączy nas w jedną
wielką rodzinę niosącą pomoc potrzebującym. Szczegółowy plan pikniku jest dostępny w gablocie
przed kościołem.

Niedziela, 20.05. UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
700
W intencji dusz polecanych w Wypominkach Parafialnych
00
10
++Helenę, Edwarda, Kamila Majszczyk
00
12
W intencji Katechetek naszej parafii: Ewy Szulim, Magdaleny Bieńkowskiej, Marii
Lipiec, Hanny Kuleszy, Joanny Gójskiej, o Boże błogosławieństwo, wszelkie
potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Stolicy Mądrości
00
18
++Edwarda Jarosza (12 rocznica) i zmarłych rodziców
Poniedziałek, 21.05.ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA
700
++Irenę, Jerzego Kamińskich, Jerzego i Jadwigę Kuśnierzów
00
18
++Zofię Łysik (7 rocznica), Aleksandra Łysik, Zygmunta Ludwiniaka
Wtorek, 22.05.
700
1800
+Zdzisława Lechowskiego
Środa, 23.05.
700
1800
NOWENNA: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże
błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Ewy; O Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski dla Jolanty - mamy i córki Laury w 8 rocznicę urodzin; +Marcina
Skrzecza; ++Zofię Cała; +Halinę Świderską (intencja urodzinowa); ++Mariana Drosio
(9 rocznica), Franciszka Rosę;
Czwartek, 24.05. ŚWIĘTO, JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO
KAPŁANA
700
+Anielę Niegowską
00
18
+Bożenę Tararuj (5 rocznica)
Piątek, 25.05.
700
1800
NOWENNA: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże błogosławieństwo i
łaskę zdrowia dla Ewy; Dziękczynno – błagalna w 33 rocznicę urodzin Bernadetty, o Boże
błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski oraz o łaskę nawrócenia dla niej i Krzysztofa;
+Marcina Skrzecza; +Zofię Cała; +Józefa Ludwiniaka (30 dzień po pogrzebie); ++Helenę
Ptaszyńską (12 rocznica), Henryka Ptaszyńskiego (50 rocznica), Zofię Gniado; ++Genowefę,
Czesława, Mariana Kuśmierowskich; ++Janinę Jeżak, Mariannę Gos (intencja z okazji dnia
Matki); +Wiesława Skrzecza (11 rocznica); ++Tadeusza (7 rocznica), Pawła, Stanisławę,
Romana Gomulskich;

Sobota, 26.05.
700
Rez. p. Traczyk
00
18
+Hannę Owczarczyk (intencja z okazji urodzin i Dnia Matki)
Niedziela, 27.05. UROCZYSTOŚĆ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
700
++Anielę, Eugeniusza, Zbigniewa Semeniuk
00
10
+Grzegorza Oleśkiewicz (1 rocznica)
00
11
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY I KOMUNII ŚWIĘTEJ
00
12
++Franciszkę, Stanisława Świtkowskich, Zofię, Bolesława, Władysława, Hannę
Pękala
00
18
Dziękczynno – błagalna w 29 rocznicę ślubu Hanny i Sławomira, o Boże
błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla nich ich dzieci i wnuczki oraz o Boże
błogosławieństwo w 28 rocznicę urodzin dla syna Piotra i jego rodziny

