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NIEDZIELA - 09.06.’19 - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
(Dz 2,1 - 11; 1 Kor 12,3b - 7.12 - 13; J 20,19 - 23)
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

7.00 - Msza św. za † syna Józefa Szczodrok (w języku niemieckim) (grupa 2)
8.30 - Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Elżbiety
i Pawła, z okazji 10 rocznicy ślubu (grupa 3)
10.30 - SUMA Msza święta prymicyjna ks. Michała Ludwiga (grupa 4)
15.00 - Nabożeństwo ku czci Ducha Świętego z udzielaniem błogosławieństwa
prymicyjnego dla zaproszonych gości
16.00 - Msza św. za † Cecylię Łupak, † męża Stanisława, †† z pokrewieństwa
z obydwu stron
(grupa 5)
KOLEKTA:
LEŚNICA - na remonty w naszej parafii
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
PONIEDZIAŁEK - 10.06.’19 - święto NMP, Matki Kościoła
7.00 - Msza św. za † Justynę Proksza - Nowak - intencja od działkowiczów
z ul. 1 Maja
12.00 - (W kościele Wniebowzięcia NMP w Porębie)
Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
mieszkańców Poręby
18.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie, dla Rudolfa,
z okazji urodzin

WTOREK - 11.06.’19 - wspomnienie św. Barnaby, apostoła
7.00 - Msza św. za † Annę Mincer - intencja z Róży Różańcowej
18.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie
ŚRODA - 12.06.’19
7.00 - Msza św. za wszystkich †† z rodzin Musiał, Pozor i Bajer oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
18.00 - Msza św. za †† rodziców Gertrudę i Jana, †† rodziców z obydwu stron oraz
† rodzeństwo
CZWARTEK - 13.06.’19 - święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana
7.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże, zdrowie i nawrócenie
18.00 - (W kościele na cmentarzu) Różaniec
18.30 - Msza św. ku czci Matki Boskiej Fatimskiej
PIĄTEK - 14.06.’19 - wspomnienie błogosławionego Michała Kozala,
biskupa i męczennika
7.00 - Msza św. za †† rodziców, † siostrę, † brata i † ojca
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 - Msza św. za † męża Joachima Jońca, †† rodziców z obydwu stron,
†† szwagrów, † szwagierkę oraz wszystkich †† z tego pokrewieństwa
SOBOTA - 15.06.’19
7.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie, dla Zuzanny,
z okazji 3 rocznicy urodzin i całej rodziny
16.30 - Spowiedź św. przed Uroczystością Odpustu, Uroczystością Bożego Ciała
i na zakończenie roku szkolnego
18.00 - Msza św. za † męża Bronisława Bukartyk, w kolejną rocznicę śmierci,
†† rodziców z obydwu stron i dusze w czyśćcu cierpiące (grupa 6)
NIEDZIELA - 16.06.’19 - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
ODPUST PARAFIALNY
(Prz 8,22-31, Rz 5,1-5; J 16,12-15)
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.

7.00 - Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące (w języku niemieckim) (grupa 1)
8.30 - Msza św. za † Józefa Jońca, w 8 rocznicę śmierci, †† rodziców i teściów,
† rodzeństwo oraz † Annę Rus (grupa 2)

10.30 - SUMA
1. Za żyjących i †† Parafian
2. Za †† rodziców Jerzego i Elżbietę Rybol, †† z rodzin Rybol i Czakaj oraz
† Jana Rieger
3. Za † Łucję Kopa, w 12 rocznicę śmierci, †† Jadwigę i Adolfa Kaczmarczyk
oraz †† z pokrewieństwa (grupa 3)
15.00 - Uroczyste Nieszpory
16.00 - Msza św. za † Edwarda, w 15 rocznicę śmierci, † Urszulę, †† rodziców,
† siostrę Wiesławę i †† z rodzin Olejniczak i Jędrzejak (grupa 4)
KOLEKTA:
LEŚNICA - na potrzeby naszej parafii
PORĘBA - na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 Za posprzątanie kościoła na niedzielę 2 czerwcabr. dziękujemy mieszkańcom
ulicy Księżowiejskiej 26 - 49: Agacie Cyron, Brygidzie Cyron, Barbarze
Galusek, Iwonie Gola, Sabinie Gola, Renacie Gomolla, Małgorzacie Nowak,
Elżbiecie Szala, Marii Wicher.
 W ich intencji i intencji wszystkich naszych dobrodziejów: „Ojcze nasz…”.
 Zmarli: Józef Muszkiet l. 82. Pogrzeb odbył się 5 czerwca. Jan Kielczyk l. 70
Pogrzeb odbył się 6 czerwca br. „Wieczny odpoczynek…”.
 Zapowiedzi ślubne: Tomasz Maik, zam. Leśnica i Ewelina Łojek zam. Nysa
(zap.2); Marcin Serafin, zam. Przyszowa i Jagoda Podgruszecka, zam. Leśnica
(zap.2).
 SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Sobota 15.06.’19: Ul. Brzegowa 1 - 28.
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
Refleksja
Siłę wiatru w miarę precyzyjnie może określić tylko ten, kto podda się jego mocy,
kto szeroko rozwinie żagle. Podobnie o sile i mocy Ducha Świętego może
sensownie mówić tylko ten, kto otworzy się na Jego działanie. Jest to działanie
specyficzne, tajemnicze, ale bardzo skuteczne i – dodajmy – bardzo uwarunkowane
naszym nastawieniem i współpracą. Duch Święty bowiem napełnia „przenikając”
(szatan nie może przenikać i dlatego wchodzi w próżnię). Tak jak łaska buduje na
naturze, tak Duch Święty w swoim działaniu nawiązuje do naturalnych aspiracji
i wysiłków człowieka. Stąd jest wielka różnica pomiędzy np. modlitwą do Ducha
Świętego o „zdanie egzaminu” a modlitwą o dobre przygotowanie się do egzaminu.
Duch Święty nie ma bowiem zwyczaju udzielać światła tym, którzy nie pamiętają
o świeczkach. Nie wypełnia luk, które powstały na skutek naszych zaniedbań, lecz
dopełnia wszystko, co wynika z naszej ludzkiej niedoskonałości lub co przekracza
nasze naturalne możliwości. Nikt na przykład „nie może powiedzieć bez pomocy
Ducha Świętego: ‘Panem jest Jezus’”(1 Kor 12,3). Aby w Jezusie rozpoznać
Chrystusa – Pana i Boga, potrzebna jest nadprzyrodzona łaska wiary. Tu działanie
Ducha Świętego niejako wyprzedza i warunkuje skuteczność naszego ludzkiego

wysiłku docierania do Prawdy. Z tego wysiłku jednak nie zwalnia. Wręcz
przeciwnie: uświadamia nam konieczność ustawicznego zgłębiania prawd
objawionych na drodze naukowej. Dotyczy to również nauki o Duchu Świętym.
Chrześcijaństwo nie jest tylko przyjęciem określonej doktryny, ale jest przede
wszystkim przyjęciem Ducha i mocy. Ducha, który jest Duszą Kościoła i „Boskim
mieszkańcem” duszy człowieka. Tak, jak dla najpiękniej nawet urządzonego
mieszkania czy warsztatu istnieje problem konieczności podłączenia się do sieci,
aby zapewnić stały dostęp do energii elektrycznej, tak samo istnieje ściśle
praktyczny problem przyjęcia Daru Ducha Świętego jako warunku umożliwiającego
„dystrybucję” i przyjmowanie wszystkich innych darów nadprzyrodzonych. Aby
więc umożliwić szerokie rozdzielnictwo nadprzyrodzonego daru przebaczenia
i odpuszczenia grzechów, Chrystus nieprzypadkowo mówi do Apostołów:
„Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22).
ks. Antoni Dunajski
Złota myśl tygodnia
Ludzka siła wyrasta ze słabości (Ralph W. Emerson).
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
„Odpuszczenie naszych grzechów nie jest czymś, czego możemy udzielić sobie
sami. Nie mogę powiedzieć: przebaczam sobie grzechy. O przebaczenie się prosi,
prosi się kogoś innego, i w spowiedzi prosimy o przebaczenie Jezusa. Przebaczenie
nie jest owocem naszych wysiłków, lecz jest prezentem, jest darem Ducha Świętego,
który nas napełnia obmywającym strumieniem miłosierdzia i łaski, który nieustannie
wypływa z otwartego serca Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego”
(Franciszek).
Opowiadanie
Za królem
Podróżował po pustyni pewien potężny monarcha, a w ślad za nim postępowała
długa karawana przewożąca należące do niego niezliczone skrzynie pełne złota
i drogocennych kamieni. W połowie drogi jeden z wielbłądów, oślepiony
rozżarzonym piaskiem, runął z westchnieniem na kolana i więcej się już nie
podniósł. Skrzynie, które dźwigał, zsunęły się z jego boków na ziemię, roztrzaskując
się, a perły i drogocenne kamienie zmieszały się z piaskiem. Król nie zatrzymał
pochodu, bowiem nie miał już więcej skrzyń, a wszystkie wielbłądy były i tak
przeciążone. Z gestem wyrażającym tyleż żalu, co i wielkoduszności, zezwolił
swym paziom i giermkom pozbierać te cenne kamienie, które zdołają odszukać.
Podczas gdy oni poszukiwali chciwie łupu i przetrząsali mozolnie piach, król
kontynuował swą podróż po pustyni. Spostrzegł jednak, że ktoś postępuje
nieustannie jego śladem. Odwrócił się i zobaczył, że biegnie za nim spocony
i zdyszany jeden z jego paziów. – A ty – zapytał go monarcha – nie zatrzymałeś się,
by pozbierać bogactwa? Młodzieniec odpowiedział mu z radością i dumą: – Ja idę
za moim królem.

