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Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego
1. Piêædziesi¹tnica. Uroczystoœæ Zes³a-

nia Ducha Œwiêtego nazywa siê  w jêzy-
ku liturgicznym "Piêædziesi¹tnic¹", po-
niewa¿ dok³adnie piêædziesi¹t dni po
Zmartwychwstaniu Pana Jezusa na zebra-
nych w wieczerniku aposto³ów zst¹pi³
Duch Œwiêty. Dok³adnie tak, jak to On
sam to zapowiedzia³ tu¿ przed  swoim
wniebowst¹pieniem. Grecy mieli na to
w³asne s³owo – Pentecostes, czyli piêæ-
dziesi¹tka. £acina przejê³a to s³owo, u¿y-
waj¹c „Pentecoste”.

2.Sk¹d wziê³a siê alternatywna nazwa
„Zielone œwi¹tki”? Piêædziesi¹tnica
przypada w Polsce w okresie najpiêkniej-
szego, najbujniejszego rozkwitu przyro-
dy. œwiêto to obchodzimy bowiem zwy-
kle na prze³omie maja i czerwca.W za-
le¿noœci od regionu Polski „Zielone
Œwi¹tki” nazywane by³y dawniej równie¿
Sobótkami (po³udniowa Polska) lub Pa-
linockami (Podlasie).

3. Jedna z trzech najwa¿niejszych
uroczystoœci w Roku Liturgicznym.
Bo¿e Narodzenie jest œwiêtem Boga Ojca
– Ojciec Przedwieczny zsy³a Syna swe-
go Jednorodzonego na ziemiê, by
grzeszn¹ ludzkoœæ odkupi³. Wielkanoc
jest œwiêtem Syna Bo¿ego, który po mêce
i œmierci krzy¿owej uwieñczy³ dzie³o
Odkupienia chwalebnym Zmartwych-
wstaniem. Zielone Œwi¹tki wreszcie s¹
œwiêtem trzeciej Osoby boskiej, Ducha
Œwiêtego, którego Ojciec i Syn zsy³aj¹
na œwiat, aby to, co Ojciec stworzy³, a
Syn odkupi³, zosta³o utwierdzone i po-
œwiêcone przez Niego.

4.Przed wojn¹ Uroczystoœæ Zes³ania
Ducha Œwiêtego - podobnie jak Bo¿e

Narodzenie i Wielkanoc - by³y œwiêtami
dwudniowymi. Drugi dzieñ (jako dzieñ
wolny) usunêli komuniœci. Po 1989 r. nie
by³o woli, by do dobrych tradycji powró-
ciæ.

5. W Dzieñ Piêædziesi¹tnicy narodzi³
siê Koœció³. Po zes³aniu na aposto³ów
Ducha Œwiêtego liczba tych, którzy uwie-
rzyli w Chrystusa wzrasta³a z zadziwia-
j¹c¹ prêdkoœci¹. W ka¿dym zak¹tku zna-
nego wówczas cz³owiekowi œwiata, us³y-
szano œwiête imiê Jezusa Chrystusa.
Œwiêty Jan Pawe³ II pisa³, ¿e choæ Ko-
œció³ narodzi³ siê na krzy¿u w Wielki Pi¹-
tek, trwa³ w ukryciu. Swoje narodziny
postanowi³ ujawniæ œwiatu w³aœnie piêæ-
dziesi¹t dni póŸniej. Tego dnia – po ludz-
ku – narodzi³ siê dla ca³ego œwiata.

6.Niech zst¹pi Duch Twój – wo³anie
w wigiliê Zes³ania Ducha Œw. Wielu z
nas doskonale pamiêta s³owa Œwiêtego
Papie¿a Polaka z jego pierwszej piel-
grzymki do ojczyzny, wypowiedziane w
Warszawie. Papie¿ wo³a³ wówczas:
Niech zst¹pi Duch Twój! Niech zst¹pi
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej
Ziemi! Telewizje i portale internetowe
pokazywa³y nam ten moment tysi¹ce
razy, potrafimy nawet zaintonowaæ go,
tak jak Ojciec Œwiêty. Ale czy pamiêta-
my, ¿e s³owa te – które z pewnoœci¹
znacznie przyczyni³y siê do zmiany pol-
skiej rzeczywistoœci - wypowiedziane
by³y w wigiliê Piêædziesi¹tnicy?

Niech Duch Œwiêty umacnia nas, by-
œmy w codziennoœci -przez swoje czyny
i s³owa wyznawali nasz¹ wiarê oraz
przynale¿noœæ do Chrystusa i Koœcio³a.

Agata

one dostêpne na naszej stronie internetowej (zak³adka-AKTUALNOŒCI).
12.Zachêcamy wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Nie-

dzieli Najœwiêtszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pe³ne-
go uczestnictwa we Mszy œw., tzn. z przyjêciem Komunii œw. Jest to wymóg przyka-
zania koœcielnego. Mo¿na go wype³niæ, uczestnicz¹c we Mszy œw. równie¿ w dni
powszednie, do czego usilnie zachêcamy parafian. Okazja do spowiedzi œw. w nie-
dziele - pó³ godziny przed Msz¹ œw. a w tygodniu - od godz. 17.00 - 18.00.

13.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywanie fi-
nansowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na konto parafii. Takie solidarne dzia³-
anie pozwoli naszej parafii przetrwaæ ten trudny dla wszystkich okres. Nr konta Parafii
Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:
42 1050 1214 1000 0023 1548 9068 tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”

14.W dzisiejsz¹, ostatni¹ niedzielê maja, ok. godz. 20.30, zapraszamy przed kom-
putery na „Parafialny ró¿aniec online”.

15.Kandydatów do bierzmowania, zapraszamy na obowi¹zkowe spotkanie w czwartek
(4.06) o 18.40. w koœciele. Brak obecnoœci na tym spotkaniu, zwi¹zany jest z odroczeniem
tego sakramentu do przysz³ego roku. Szczegó³y organizacyjne i termin bierzmowania
zostanie podany na spotkaniu.

15.W czerwcowe niedziele po Mszy œw. o godz.17.00 bêdziemy odmawiaæ Litaniê do NSPJ.
16.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Bóg zap³aæ za zrozumie-

nie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.

Dary Ducha Œw. w praktyce
Darami Ducha Œwiêtego w szczególny

sposób zostajemy obdarowani w sakra-
mencie bierzmowania. Jesteœmy zobo-
wi¹zani do ich rozwijania. One nie za-
pewniaj¹ automatycznego skutku. Ka¿-
dy musi je przyj¹æ i zaanga¿owaæ siê w
ich rozwój.

Dar m¹droœci - uzdalnia chrzeœcijani-
na do koncentracji na Bogu. Prawdziwie
m¹dry cz³owiek zawsze stawia Boga na
pierwszym miejscu hierarchii wartoœci.
Taka m¹droœæ zapewnia szczêœliwe ¿ycie
doczesne i wieczne.

Dar rozumu - jest darem rozumienia
spraw Bo¿ych, przekazanych w Objawie-
niu. Pozwala zrozumieæ wszystko to, co
Bóg powiedzia³ sam o sobie i o œwiecie.

Dar umiejêtnoœci - w tym darze nie
chodzi tu o umiejêtnoœci doczesne, ale
dotycz¹ce ¿ycia nadprzyrodzonego. Dar
ten pozwala dostrzegaæ dobro i z³o, od-
ró¿niæ je i nazwaæ po imieniu. Pozwala
te¿ uznaæ, ¿e jesteœmy grzeszni, i w kon-
sekwencji - sk³ania do pokuty.

Dar rady - z jednej strony, daje mo¿li-

woœæ szybkiego rozwi¹zywania trudnych
problemów, pozwala w³aœciwie wybie-
raæ. Z drugiej strony, uzdalnia do dziele-
nia siê z innymi w³asn¹ m¹droœci¹ i do-
brym s³owem.

Dar mêstwa - dotyczy wytrwa³oœci w
przeciwnoœciach, które przerastaj¹ ludz-
kie si³y. Chodzi tu przede wszystkim o
zdolnoœæ dawania œwiadectwa wiary tym,
którzy nie uwierzyli w Jezusa. Doskona-
³ym przyk³adem realizacji tego daru s¹
mêczennicy, którzy dla wiary w Chrystu-
sa oddali w³asne ¿ycie.

Dar pobo¿noœci - daje moc, ¿eby spe³-
niaæ obowi¹zki i praktyki religijne z za-
anga¿owaniem oraz wewnêtrzn¹ rado-
œci¹. Uzdalnia cz³owieka do modlitwy,
rozwa¿ania s³owa Bo¿ego i wype³niania
go, do udzia³u w ¿yciu sakramentalnym
i okazywania szacunku wobec wszystkie-
go, co œwiête.

Dar bojaŸni Bo¿ej - pomaga przestrze-
gaæ Bo¿e prawa, ale nie ze strachu, lecz
z mi³oœci. Cz³owiek, który ten dar otrzy-
ma³, bêdzie stara³ siê ¿yæ wed³ug Bo¿ych
przykazañ. Agata



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (01 - 07 CZERWIEC 2020)
Wszystkie Msze œw. - online

PONIEDZIA£EK (01.06.2020 r.) - ŒWIÊTO NMP MATKI KOŒCIO£A
   7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/za + ¿onê Mariê, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza
18.00 1/za ++ Stefaniê i Józefa B³otko

2/za + mê¿a Leonarda Radwin w 5 r. œm. i ++ z rodziny Kania
WTOREK (02.06.2020 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za++rodz:Annê i Stanis³awa Mierzwiñskich,++teœc::Janinê i Romana Knapków

2/za ++ Annê i Jakuba Skrzek
18.00 1/za ++ rodziców: Helenê i Zenona, Stanis³awê i Józefa

2/za + mamê Helenê w 30 r.œm., ++ Czes³awê z mê¿em i Eugeniusza z ¿on¹
3/za + Teresê Nogaj w 6 m-cy po œm., + Krzysztofa Kowaluka oraz

++ z rodziny: Nogaj i Orlikowski, z proœb¹ o ¿ycie wieczne
ŒRODA (03.06.2020 r.) - Wspom. œwiêtych mêczenników Karola Lwangi i Tow.
  7.00 1/za + matkê Mariannê w 19 r. œm., + ojca Stanis³awa, ++ teœciów: Katarzynê

i Boles³awa, + mê¿a Mariana oraz ++ z rodziny: Szczygielskich i ¯y³ka
2/za + Irenê Marzec-Sablik w 6 r. œm., z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

18.00 1/za + ojca Gustawa, jego ++ rodziców i rodzeñstwo
2/za + ¿onê Zofiê Czenczek, z proœb¹ o ¿ycie wieczne
3/za + Barbarê Czucze³o w 1 r. œm.

CZWARTEK (04.06.2020 r.) - ŒWIÊTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWY¯SZE-
        GO I WIECZNEGO KAP£ANA  

  7.00 - do Jez.Chr. Najw. Kap³. w int. ks. Romana i ks. Daniela oraz kap³anów z naszej p
arafii o uœwiêcenie pos³ugi, potrzebne dary i charyzmaty, zdrowie oraz opiekê MKP

  7.30 - 18.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
12.00 - o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii
18.00 1/w intencji s³u¿by liturgicznej i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin

2/za + mê¿a Horsta Selka we wspomnienie urodzin, ++ teœciów oraz + Janu-
sza Niedba³ê, + ojca Ewalda Królik i + bratanka Grzegorza Królik

3/za + Krystynê Weresê w 2 r. œm., oraz + ojca Henryka Weresê i + babciê
Mariannê £azowsk¹ w kol. r. œm. z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

PI¥TEK (05.06.2020 r.) - Wspomnienie œw. Bonifacego, bpa i mêcz.
  7.00 1/za ++ Irenê i Wac³awa oraz ++ z rodziny

2/za + Annê Kapicê (od ¯ywego Ró¿añca)
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/w int.Janiny Dró¿d¿ prosz¹c o Bo¿e b³og. i zdrowie za wstaw. MB Uzdr.Chor.
3/za + Bronis³awê Rumiñsk¹ w kol. r.œm.

Homilia: Chrzeœcijanie modl¹ siê podczas Eucharystii: „PrzyjdŸ Panie”
SOBOTA (06.06.2020 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny

2/wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i ca³ego œwiata
17.00  - 18.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 
18.00 1/w intencji Jana Radoñ w dniu przyjêcia sakr.chrztu œw. i z ok. jego I urodzin

2/za+ojca Czes³awa Ogórka w 15 r. œm., + mamê Wandê i ++ rodzic. i rodz z obu stron
3/za + ¿onê Krystynê Matysik, ++ rodziców z obu stron i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

NIEDZIELA (07.06.2020 r.) - UROCZYSTOŒÆ NAJŒWIÊTSZEJ TRÓJCY
          Po ka¿dej eucharystii odœpiewamy suplikacje

  7.30 - za + Henryka Wilka we wspomnienie urodzin oraz ++ rodziców z obu stron
  9.30 - w 1 r. ur. Bart³omieja, w 4 r. ur. Lidii i w 37 r. ur. Aleksandra
11.00 - za + Jana T¹ta w 5 r. œm. (od córki z rodzin¹)
12.30 - w intencji Szymona z ok. 18 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski z proœb¹

o Bo¿e b³og. i dary Ducha œw.
17.00 - za + mamê Ewê Wójcik, ++ dziadków: Annê i Wojciecha Wójcików, + An-

drzeja Lewandowskiego, ++ z rodziny i dusze w czyœæcu cierpi¹ce
po Mszy œw. odmówimy: Litaniê do NSPJ

20.00 - za + Remigiusza WoŸniaka w 11 r. œm.

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (31 maja 2020)

  1.Dzisiaj obchodzimy Uroczystoœæ Zes³ania Ducha œw. zaœ w poniedzia³ek ob-
chodzimy Œwiêto NMP Matki Koœcio³a

  2.Wszystkie Msze œw - online. Link na transmisjê z naszego koœcio³a znajdziemy na
stronie internetowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD. Nasz ko-
œció³ przez ca³y dzieñ jest otwarty. W czerwcowe czwartki przez ca³y dzieñ a w
soboty od godz. 17.00 - 18.00 odbêdzie siê Adoracja Najswiêtszego Sakramentu.

  2.Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Archidiecezji. Bóg zap³aæ!
  3.W tym tygodniu przypadaj¹ I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca.
  4.W czwartek obchodzimy œwiêto Jez.Chryst., Najwy¿. i Wiecznego Kap³ana. Przez ca³y

dzieñ bêdzie wystawiony Najœw. Sakr. O godz. 12.00 odprawimy Mszê œw. w intencji
nowych powo³añ kap³añskich i zakonnych z naszej parafii. Zaœ o godz. 18.00 Msza
œw. w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organi-
stów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin.

    5. W I pi¹tek o godz. 18.00 Msza œw. I-pi¹tkowa do NSPJ w int. wszystkich rodzin.
Homilia: Chrzeœcijanie modl¹ siê podczas Eucharystii: „PrzyjdŸ Panie”.

  6.W I sobotê Msza œw. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego Serca
Najœwiêtszej Maryi Panny, któr¹ odprawimy o godz. 7.00.

  7.Istnieje mo¿liwoœæ uczestniczenia w Eucharystii - 1 osoba na 10 m2. W naszym ko-
œciele siadamy w miejscach oznaczonych bia³ymi kartkami, przestrzegaj¹c obowi¹zku
noszenia maseczek. Miejsc jest 250. Komunia œw. bêdzie rozdawana na rêkê. Prosi-
my o przyjêcie godnej postawy i zachowanie odpowiedniej odleg³oœci 1,5 m od sie-
bie. Przypominamy, ¿e dyspensa od obowi¹zku uczestnictwa w niedzielnej Mszy œw.
wci¹¿ obowi¹zuje a¿ do odwo³ania dlatego, w trosce o zdrowie nas wszystkich,
w dalszym ci¹gu zachêcamy do prze¿ywania Mszy œw. online (strona parafialna
i facebook) i  przyjêcia Komunii Duchowej.

  8. W czerwcu, w lipcu i sierpniu s¹ jeszcze wolne intencje mszalne. Intencje
przyjmujem w Kancelarii Parafialnej. Równie¿ przyjmujemy intencje mszal-
ne, które kap³ani odprawi¹ w czasie urlopu w lipcu i sierpniu.

  9.Ze wzglêdu na pandemiê nie odbêdzie siê piesza pielgrzymka na Jasn¹ Górê,
procesja Bo¿ego Cia³a oraz nasz Festyn Parafialny.

10.Pragniemy w³¹czyæ siê w modlitwê ca³ego Koœcio³a o powstrzymanie koro-
nawirusa i o ochronê naszych rodzin. O godz. 20.30 w rodzinach odmawiajmy
jedn¹ czêœæ ró¿añca œw. Przypomnieniem do wspólnej modlitwy jest g³os dzwo-
nów codziennie o godz. 20.15.

11. Wszystkich parafian „ma³ych i du¿ych”, zapraszamy na Katechezy Domowe. S¹
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