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…Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego
moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Dz 1,8
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„Dar Ducha Świętego”

Strona

Maj
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Strona

Napełnieni Duchem Świętym

Strona

MARYJA OCIENIONA DUCHEM
Bez wątpienia Maryja i Józef od dzieciństwa, podobnie jak wszyscy Żydzi, modlili
się o przyjście Mesjasza, który wybawi Izraela. Ale podobnie jak reszta ludu,
również oni nie wiedzieli kiedy i jak to się stanie. Dlatego anioł przypomniał
proroctwo Izajasza: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię
Emmanuel” (Mt 1,22-23; Iz 7,14). Mesjasz miał przyjść w najbardziej osobisty
i bezpośredni ze wszystkich możliwych sposobów. Anioł Gabriel zapowiedział
Maryi, że Duch Święty tchnie w Nią Boże życie i sam Bóg stanie się ciałem w Jej
łonie. Będąc dziewicą pocznie Jezusa, który będzie Synem Najwyższego – Synem
Bożym (Łk 1,32.35). I tak się stało. Stwórcze tchnienie Ducha (w oryginale greckim
pneuma, co jest odpowiednikiem hebrajskiego ruah) ogarnęło Maryję i okryło Ją
cieniem, i natychmiast w Jej ciele począł się Syn Boży. Jakże niepojęte i pokorne
jest to, że Bóg przyjął nasze słabe, ułomne człowieczeństwo! W ten sposób jednak
spełniło się pragnienie, które było w Bogu od początku – Stwórca zamieszkał ze
swoim stworzeniem. Poddając się działaniu Ducha Świętego i ufając słowu Boga
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Przy całej wspaniałości działania
Ducha Świętego w Starym Testamencie,
plan Boży sięgał jeszcze dalej. Wszystkie
starotestamentalne wylania Ducha brały
się z Bożego pragnienia, aby dać życie
swojemu ludowi – nie tylko życie
biologiczne, lecz także duchowe. Bóg
pragnął mieć lud, który będzie z Nim
w relacji miłości i posłuszeństwa, tak
blisko, jak dziecko z ukochanym Ojcem. Aby tak się stało, Izraelici − naród
o twardym karku − potrzebowali „serc nowych i ducha nowego” (Ez 36,26). Musieli
zostać odnowieni i tylko Bóg mógł tego dokonać. Prorok Izajasz zapowiedział
przyjście Mesjasza, na którym spocznie „Duch Pański, duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11,2). Namaszczenie to nie
będzie czasowe ani cząstkowe, jak namaszczenia dawnych królów i proroków;
Duch zstąpi bowiem na Mesjasza w całej pełni swoich darów. Mesjasz, czyli
„Namaszczony”, wybawi Izraela z grzechów, a następnie namaści go tym samym
Duchem, którym sam został namaszczony – i namaści nie tylko lud izraelski, ale
„wszelkie ciało” (Jl 3,1) – wszystkie ludy na ziemi. Całe to wspaniałe, dynamiczne
dzieło Boga rozpoczęło się w skromny i ukryty sposób, a mianowicie w łonie Maryi.

Strona

WIDZIEĆ NIEWIDZIALNEGO BOGA
Duch, choć ukryty, oświecił Elżbietę, krewną Maryi, aby mogła w Niej rozpoznać
obecność Mesjasza. Najpierw Jan Chrzciciel poruszył się z radości w łonie matki
czując tę obecność (Łk 1,41), a następnie sama Elżbieta została napełniona
Duchem Świętym i wydała okrzyk rozpoznając w Maryi „Matkę mojego Pana”. W
nadprzyrodzonym uniesieniu błogosławiła Tę, która uwierzyła Bogu, iż dzięki Niej
spełni się Jego pradawna obietnica (Łk 1,42-45). Tak więc Duch Święty objawiał
ludziom obecność Boga już wtedy, gdy był On ukryty w łonie swej Matki. Duch
Święty także nam pomaga rozpoznawać obecność Jezusa. Kiedy czujemy się
zalęknieni i niespokojni, przynagla nas do szukania Jezusa na modlitwie. Kiedy
przyjmujemy Komunię świętą, uświadamia nam, że Jezus jest tak blisko, jak to
tylko możliwe, i że pragnie, byśmy wypowiedzieli przed Nim wszystko, co nosimy
w sercach. Duch może też pomóc nam rozpoznać obecność Jezusa choćby
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przyniesionemu przez anioła, Maryja stała
się naczyniem Bożego życia. Ale poczęcie
Jezusa nie było jedynie wypełnieniem
obietnicy mesjańskiej. To ukryte działanie
Ducha w Maryi zapowiadało czas, w którym
wszyscy wierzący napełnieni Duchem
Świętym staną się „nosicielami Boga”. Bóg
wzywa nas do przyjęcia tego samego Ducha,
który zstąpił na Maryję. Możemy, jak
Maryja, otworzyć serca i poddać Bogu naszą
wolę. Możemy przez swoje „tak” pozwolić
Duchowi przemieniać nas w ten sposób, aby
żył w nas Chrystus (Ga 2,20). Nie zawsze
łatwo jest zaufać Bożemu działaniu,
zwłaszcza gdy wydaje nam się ono niejasne
czy trudne. Jednak krok po kroku
zaczynamy coraz bardziej uświadamiać
sobie miłującą obecność Ducha w nas. Jednocześnie stajemy się coraz bardziej
otwarci na Boże działanie i bardziej na nie podatni. Kiedy podążając za
natchnieniami Ducha Świętego uczymy się wyrzekać samolubnych pragnień
i troszczyć się o to, co jest miłe Bogu, coraz pełniej żyjemy Bożym życiem.
Współpracując z Duchem Świętym coraz bardziej upodabniamy się do Boga
w naszym myśleniu i postępowaniu, uczymy się kochać tak, jak On kocha. Możemy
już nieść światło i miłość Boga innym ludziom i stawać się Jego świadkami
w świecie.

w prostej życzliwości sąsiadki, która
zainteresowała się tym, jak sobie radzimy,
umacniając w nas przekonanie, że jest
Emmanuelem, Bogiem z nami. A kiedy, jak
Maryja i Elżbieta, rozpoznajemy Go przy
sobie, Duch wzbudza w nas pragnienie
dziękczynienia i uwielbienia.

Strona

OWOCE DUCHA
Kiedy drzewo pochyla się na silnym wietrze, nie widzimy samego wiatru, a jedynie
skutki jego działania. Podobnie Duch Boży w Jezusie, choć ukryty przed ludzkim
wzrokiem, powodował widzialne skutki. To właśnie owoce Jego działania
pozwoliły uczniom oraz wielu innym rozpoznawać w Jezusie Boga mieszkającego
pośród nich. W życiu Jezusa widzimy to, co Duch pragnie czynić we wszystkich
Bożych dzieciach – objawiać nam Ojca. Gdy Duch tchnie w nas Boże życie,
doświadczamy bliskości Boga Ojca, męstwa, odwagi, a także mocy i radości, które
pochodzą od Ducha. Wtedy również przez nas może się objawiać Jego obecność i
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JEZUS NAPEŁNIONY DUCHEM
W Jezusie Duch nie tylko objawiał
obecność Boga, ale przenikał każdy czyn,
każdy aspekt Jego istoty. Jezus pokazał
nam swoim życiem, jak wygląda i jak działa
człowiek pełen Bożego Ducha. Jako dziecko
uczył się iść za prowadzeniem Ducha
wzrastając w mądrości „u Boga i u ludzi”
(Łk 2,52). Duch natchnął Jezusa, by szukał
bliskości Ojca niebieskiego w świątyni, ale także by żył w posłuszeństwie wobec
ziemskich rodziców, gdy dorastał w Nazarecie (Łk 2,49.51). Przy chrzcie Jezusa w
rzece Jordan Duch zstąpił „jak gołębica”, aby Go namaścić, a Ojciec zaświadczył,
że Jezus to Jego „Syn umiłowany” (Mt 3,17). Następnie Duch „wyprowadził Jezusa
na pustynię, aby był kuszony przez diabła” (Mt 4,1). Tam Syn uczył się zaufania do
Ojca, odpierania pokus i trzymania się prawdy Pisma Świętego także w trudnych
chwilach. Powrócił z pustyni umocniony i wypróbowany w ogniu przeciwności.
Napełniony i umocniony Duchem Jezus objawiał oblicze Boga każdym swoim
słowem i czynem. Ukazywał Boże miłosierdzie, gdy dzielił posiłek z grzesznikami i
celnikami lub gdy uzdrawiał chorych i wskrzeszał zmarłych. Objawiał mądrość i
władzę Boga, gdy wygłaszał Kazanie na Górze, wyjaśniał sens Prawa i wyrzucał złe
duchy. Objawiał świętą, bezinteresowną miłość Boga, kiedy bez słowa skargi znosił
upokorzenia i tortury, a następnie oddał życie na krzyżu, aby nas zbawić.
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DUCHU ŚWIĘTY, SPRAW, ABYM WIDZIAŁ!
Działanie Ducha Świętego nie zawsze jest łatwe do rozpoznania – a jeszcze trudniej
jest mu się poddać i wydać owoce Ducha. Jak powiedział Jezus do Nikodema:
„Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi
i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” (J 3,8). Wiele
z naszego życia wiary jest po prostu tajemnicą. Podobnie jak Jezus otworzył oczy
niewidomego Bartymeusza (Mk 10,46-52), a Bóg otworzył oczy Apostołów, kiedy
narodzili się z Ducha w Wieczerniku, tak Duch pomaga nam zobaczyć Chrystusa
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działanie na świadectwo innym. Duch żyjący w każdym z nas rodzi w nas owoce,
których sami nie osiągnęlibyśmy nawet największym wysiłkiem. Może zauważasz,
że potrafisz zachować spokój nawet wtedy, gdy twoja rodzina przeżywa problemy
finansowe lub zmaga się z chorobą. Jest to owoc pokoju! Może masz w sobie
więcej cierpliwości dla trudnego członka rodziny. Jest to owoc miłości! Może
odkrywasz w sobie pociąg do przebywania z Jezusem na adoracji. Jest to owoc
szacunku i czci! Są to widzialne znaki obecności niewidzialnego Ducha, który działa
w nas i przez nas.

działającego w nas i w naszym otoczeniu. Wydarzenie zesłania Ducha Świętego
zmieniło Apostołów dogłębnie – i w nas także może wiele zmienić.
„Słowo wśród nas”

Krótkie medytacje
V Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
2 maja 2021 r.
J (15,1-8). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,
a Ojciec mój jest tym, który go upraw Każdą
latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu,
odcina, a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już
jesteście czyści dzięki słowu, które
wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a
Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie
może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie
trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli
we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją
zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was,
to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że
owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.
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Nasza obecność na Eucharystii nie dowodzi sama przez się, że żyjemy
w łączności z Jezusem Chrystusem, ale jest okazją do tego, by mogło się to
w naszym życiu realizować. W chwili chrztu dokonało się nasze wszczepienie
w winorośl, którą jest Chrystus. Samo wszczepienie jednak nie wystarczy – chodzi
o to, by trwając w Chrystusie, przynieść dojrzały owoc życia wiary, nadziei i miłości.
Wezwanie Chrystusa „Trwajcie we Mnie” zakłada, że nie może się to dziać bez
naszej woli i bez naszego trudu. Warto pamiętać, że wszczepienie w Chrystusa nie
jest dla nas czymś oczywistym i naturalnym. Odwołując się do pokrewnego obrazu
oliwki i wszczepionej w nią dziczki, użytego przez św. Pawła w Liście do Rzymian
(Rz 11,17-24), warto też pamiętać, że – jako poganie z urodzenia – jesteśmy
wszczepieni w Chrystusa poniekąd wbrew własnej naturze. Cały czas
doświadczamy w sobie napięcia między niejako wrodzoną i naturalną dla nas
postawą poganina a nową naturą dziecka Bożego, podarowaną nam w chrzcie.
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Prawdziwe życie to Jezus

Wciąż powracając do słuchania słowa Chrystusa i karmiąc się w Eucharystii Jego
Ciałem, uczymy się dostosowywać własne życie do Niego i do Jego słowa,
zwłaszcza do przykazania miłości według Jego miary. Oremus

Uroczystość NMP Królowej Polski –
03 maja 2021 r.
J (19,25-27). Obok krzyża Jezusowego stały:
Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona
Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc
Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:
„Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do
ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny
uczeń wziął Ją do siebie.
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Król Jan Kazimierz nie był
pierwszym władcą obierającym Maryję jako szczególną patronkę rządzonego
przez siebie państwa. Przed nim uczynił to hiszpański gubernator Florydy
(1512) i, z inicjatywy kard. Richelieu, król francuski Ludwik XIII (1638), ojciec
chrzestny królowej Ludwiki Marii, żony Władysława IV i Jana Kazimierza.
Dlaczego jednak Jan Kazimierz ogłosił Maryję nie tylko szczególną Patronką,
ale wręcz Królową Polski? Może być to dla nas zaskakujące, ale decydującą
rolę w rozpropagowaniu takiego właśnie tytułu Maryi odegrał włoski jezuita
o. Giulio Mancinelli (1537-1618), który w 1608 roku ujrzał w wizji Maryję
i klęczącego przy niej swego zakonnego współbrata, św. Stanisława Kostkę.
Maryja w tej wizji nazwała siebie Królową Polski i Polaków. O. Mancinelli kilka
lat później udał się do Polski, gdzie rozgłaszał wiadomość o otrzymanej wizji.
Tak zrodził się ruch na rzecz ogłoszenia Maryi Królową Polski, co znalazło
wyraz w ślubach lwowskich Jana Kazimierza (1656), a swój liturgiczny wyraz
uzyskało w 1924 roku wraz ze zgodą Stolicy Apostolskiej na obchodzenie
uroczystości Maryi Królowej Polski pod datą 3 maja. Jest prawem Boga
wyznaczać w swej Opatrzności szczególne zadania do spełnienia nie tylko
poszczególnym osobom, ale także narodom i państwom. Naszą sprawą nie
jest pytać, dlaczego w planie Bożym staliśmy się jako naród szczególną
własnością Maryi, tylko przyjąć ten dar i żyć na miarę otrzymanego wezwania.
Oremus
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Nasza Królowa

VI Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego –
09 maja 2021 r.
J (15,9-17). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Trwajcie w miłości
mojej! Jeśli będziecie zachowywać
moje przykazania, będziecie trwać
w miłości mojej, tak jak Ja
zachowałem przykazania Ojca mego
i trwam w Jego miłości. To wam
powiedziałem, aby radość moja w
was była i aby radość wasza była
pełna. To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie
wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli
i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko,
o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję,
abyście się wzajemnie miłowali”.

Strona

Łaska Boża przychodzi darmo, czyli bez naszych uprzednich zasług.
Ważne jest jednocześnie, żeby nie była przez nas przyjęta darmo w znaczeniu
bezowocności. Gdzie ja jestem wobec tej miłości? Czy jestem nią
zainteresowany? Jaką reakcję, jaką odpowiedź ona we mnie wzbudza?
„Trwajcie w miłości mojej!” – mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Nie chodzi
o to, żeby jednorazowo przyjąć dar miłości Boga; rzecz w tym, by w niej trwać
i na niej opierać własne życie. Wówczas stajemy się zdolni do tego, by kochać
Boga całym sercem oraz innych ludzi według miary wyznaczonej nam dziś
przez Jezusa, czyli tak, jak On sam ukochał nas. Miłość Boga całym sercem
oznacza postawienie Boga ponad własnym życiem, zaangażowanie się całym
sobą w rozeznawanie i przyjmowanie tego, czego On ode mnie oczekuje.
Jesteśmy dziś w kościele nie dlatego, że sami tak wybraliśmy, czyniąc niejako
uprzejmość Jezusowi. Jesteśmy dlatego, że to On nas wybrał oraz zamierzył,
że w nas i poprzez nas będzie dokonywał swojego dzieła. Nie pytajmy Go,
dlaczego nas wybrał, ale w prostocie to przyjmijmy. Miłość innych ludzi
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Najpotężniejsza Miłość

w wymiarze miłości samego Jezusa oznacza gotowość dawania za innych
swojego życia i to nie tylko za osoby dla nas miłe i sympatyczne. Po ludzku
wielokrotnie oznacza to poniesienie straty, ale owoc jest nieporównywalny z
niczym. Jak zapewnia św. Jan w dzisiejszym drugim czytaniu, ten, kto kocha,
zna Boga. Zna, czyli jest z Nim zjednoczony. Warto tego pragnąć jako
najważniejszej sprawy naszego życia. Oremus

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego –
16 maja 2021 r.
Mk (16,15-20). Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie
chrzest, będzie zbawiony; a kto
nie uwierzy, będzie potępiony.
Te zaś znaki towarzyszyć będą tym,
którzy uwierzą: w imię moje złe
duchy będą wyrzucać, nowymi
językami mówić będą; węże brać
będą do rąk, i jeśliby co zatrutego
wypili, nie będzie im szkodzić.
Na chorych ręce kłaść będą, a ci
odzyskają zdrowie”. Po rozmowie
z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili
Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę
znakami, które jej towarzyszyły.
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Wniebowstąpienie zakończyło okres 40 dni, podczas których
zmartwychwstały Jezus ukazywał się swoim uczniom. Uniesienie się Jezusa
w obecności uczniów w górę i zakrycie Go przez obłok było znakiem Jego
wejścia do chwały Ojca; tak też zostało to odczytane przez apostołów. Ale
dzisiejsza uroczystość nie mówi nam tylko o triumfalnym zakończeniu misji
Jezusa na ziemi. Wszystko to wydarzyło się ze względu na Jego uczniów i ze
względu na nas. Uroczyście obchodzimy misterium wniebowstąpienia
dlatego, że dokonuje się w nim coś niezwykle ważnego dla nas. W modlitwie
kolekty usłyszeliśmy, że wniebowstąpienie Chrystusa jest wywyższeniem
ludzkiej natury. W Chrystusie ludzkość już zaczęła wchodzić do nieba.
Wniebowstąpienie jest więc gwarancją i zaczątkiem wejścia do nieba dla
każdego, kto uwierzy i przyjmie zaofiarowaną przez sakramenty łaskę
odkupienia. „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” – zapewnia
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Testament Jezusa

Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Wzmiankę o chrzcie słyszymy także u św. Pawła
i przypomina nam to pewną bardzo istotną sprawę. Wniebowstąpienie
Jezusa zakończyło Jego dotychczasowy sposób obecności i działania na ziemi,
ale nie oznaczało pozostawienia uczniów samym sobie. Po zesłaniu Ducha
Świętego rozpocznie się nowy sposób obecności i działania Jezusa w Kościele,
a uprzywilejowanym miejscem spotkania z Nim będą właśnie sakramenty.
„To, co było dotąd widzialne w naszym Zbawicielu, teraz jest dostępne
w sakramentach” – powiedział św. Leon Wielki w homilii na
wniebowstąpienie. Nie jesteśmy w gorszej sytuacji, niż byli bezpośredni
uczniowie Jezusa. Cały czas jest dla nas otwarta przestrzeń spotkania z Nim.
Oremus

Niedziela Zesłania Ducha Świętego –
23 maja 2021 r.
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”

Strona

Usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jak Jezus zapowiada przyjście
Ducha Świętego jako Parakleta. W starszym liturgicznym przekładzie Pisma
Świętego słyszeliśmy o Pocieszycielu i może dziwi nas dokonana zmiana
językowa. Dlaczego używać obco brzmiącego słowa, które wymaga
objaśnienia, by stało się zrozumiałe? A jednak ta zmiana jest dobra.
Pocieszyciel to tylko jedno ze znaczeń słowa „parakletos”, i to nie
najważniejsze. Paraklet to rzecznik, obrońca, orędownik, wspomożyciel,
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pocieszyciel. Dlatego lepiej zostawić słowo „Paraklet” bez tłumaczenia
i dokonać wyjaśnienia jego pełnego znaczenia. O wiele lepiej pozwala to
zrozumieć naturę działania Ducha Świętego w nas i dla nas. Choć może to
zabrzmieć bardzo dziwnie, Duch Święty jest w pewnym sensie także
Rzecznikiem i Obrońcą Boga wobec nas. Grzech zrodził się na świecie
z podszeptu szatana, który oskarżył Boga wobec pierwszych rodziców a oni
uwierzyli w jego oskarżenie, uznali Boga za niegodnego zaufania i zerwali
z Nim relację. Nosimy w sobie konsekwencje pierwszego grzechu i najbardziej
podstawową pokusą, z jaką się ustawicznie borykamy, jest pokusa nieufności
względem Boga. Duch Święty przekonuje nas wewnętrznie o miłości Ojca,
wskazuje na Syna Bożego jako naszego Zbawiciela i pomaga przyjąć
ofiarowane nam w Chrystusie usprawiedliwienie. Pozwala usłyszeć Pismo
Święte jako słowo Boże i orędzie zbawienia, pozwala też rozpoznać
sakramenty jako miejsce spotkania z żywym Chrystusem i doświadczenia
zbawiającej łaski. Pozwala też dostrzec innych ludzi jako naszych braci
i siostry, dzieci tego samego Ojca, odkupionych tą samą Krwią Chrystusa.
Duch Święty wprowadza nas zatem w jedność z Bogiem i z innymi ludźmi.
Wołajmy „Przybądź, Duchu Święty” nie tylko dzisiaj. Pomocy Parakleta
potrzebujemy każdego dnia. Oremus

Niedziela Trójcy Przenajświętszej –
30 maja 2021 r.
Mt (28,16-20). Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na
górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali
Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus
podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata”.

Strona

Można czasem usłyszeć opinię, że to w sumie
nieważne, jak się określa Boga, w jednej religii jest tak, w drugiej inaczej, i to w
gruncie rzeczy wszystko jedno – najważniejsze jest być dobrym człowiekiem.
Niektórzy mówią tak w dobrej wierze, w niewiedzy i nie ma co mieć o to pretensji,
ale to, co mówią, nie jest prawdą. Inni z kolei rozumują w ten sposób, że w
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Prawdziwy Bóg w Trzech Osobach

Strona
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dogmacie o Trójcy Świętej chodzi o to, iż Jeden Bóg objawił się na trzy różne
sposoby: najpierw jako Ojciec, potem jako Syn, a potem jako Duch Święty, jakby
aktor wchodzący na scenę za każdym razem w innym kostiumie. Niestety, taki
pogląd jest herezją modalizmu, odrzuconą przez Kościół jeszcze w starożytności.
Z jednej strony wypada nam pokornie zgodzić się na to, że prawda o Bogu Jedynym
w Trzech Osobach przekracza nasz rozum, z drugiej zaś należy przyjąć, że jest ona
fundamentalnie ważna. Prawda o Bogu jest nieodłączna od prawdy o nas. Jak
mówi Boże objawienie w Księdze Rodzaju, zostaliśmy stworzeni na obraz Boży.
A Bóg to nie jedna Osoba, ale Trójca: Ojciec i Syn, i Duch Święty. Życie Boże to krąg
miłości udzielanej i przyjmowanej, miłości, która niejako „wylała się” na zewnątrz
w akcie stworzenia wszechświata i człowieka. Stworzeni na obraz Boga jesteśmy
powołani do tego, by spełniać się w relacjach z innymi, w relacji miłości
przyjmowanej i udzielanej. Grzech zawsze oznacza podział, zamknięcie, brak
miłości lub miłość wypaczoną egoizmem. Zbawiająca interwencja Boga na nowo
przywraca autentyczną wspólnotę miłości. W dzisiejszą uroczystość możemy na
nowo przyjąć z ręki Boga samych siebie i odnowić nasze powołanie. Oremus
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03.05.2021
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Maryjny
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Niedziela
09.05.2021

9.00

11.00

† Ludwika Bies (P)
† Maria i Stanisław Majda z córkami i synem
V Niedziela Wielkanocna
† Maria Zając od III Róży Jadwigi Chowaniec
1. † Józef Handzlik w 3 r. śm.
2. † Genowefa i Kazimierz Malarz
I Komunia święta klasy 3a
I Komunia święta klasy 3b
W int. beatyfikacji ks. Franciszka Blachnickiego
† Bronisław Szemik
Uroczystość NMP Królowej Polski
† Bronisława Żmuda (P)
1. † Robert Kuchta (P)
2. † Andrzej Wołoszyn (P)
1. Za Parafian
2. † Aniela i Ludwik Pudełko (P)
3. † Małgorzata Stwora z rodzicami
† Antonina Szemik
† Wiesława Jędrzejko (P)
† Ludwika Bies (P)
† Michalina Wołoszyn (P)
1. Dziękczynna z prośbą o Boże błog. w rodzinie
2. † Kazimiera Adamus (P)
3.
† Józef Zeman (P)
1. † Władysław Gibas (P)
2. † Helena Dyczkowska (P)
† Janusz Wawak (P)
1. † Antoni Handzlik (P)
2. † Bronisław Pudełko (P)
1. † Maria Pierzchała (P)
2. † Stanisław Baścik (P)
† Stanisław Handzlik
VI Niedziela Wielkanocna
† Helena Młynarska z mężem
1. W int. Strażaków i ich rodzin o potrzebne
łaski. Boże błog i opiekę św. Floriana
2. Za zmarłych † Strażaków z naszej Parafii
1. † Eugeniusz Dźwigoń (P)
2. W int. Zofii Plewniak z ok. 91 r. Urodzin o Boże
błog. i opiekę Matki Bożej
3. Za Parafian
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I Sobota
01.05.2021
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7.00
18.00
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Niedziela
16.05.2021

9.00
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17.05.2021
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18.05.2021

Środa
19.05.2021

Czwartek
20.05.2021
Piątek
21.05.2021

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00

15

Środa
12.05.2021

† Zbigniew Stuglik w 2 r. śm.
† Janina Ligęza (P)
† Jan Dyrduła (P)
† Kazimiera Adamus (P)
† Robert Kuchta (P)
† Krzysztof Gołek (P)
1.† Czesław Kubik (P)
2 † Renata Stawowczyk (P)
3.† Zofia Pałosz z mężem Bronisławem
† Emilia Adamus (P)
1. † Stanisław Trzcionka z bratem i rodzicami
2 W int. Członkiń z II Róży Kobiet Marii Kaleka
i ich rodzin o zdrowie i Boże błog.
† Józef Zeman (P)
1. † Jan i Helena Majka z synem
2. † Ludwika Bies (P)
† Kazimierz Komędera (P)
† Jan Wójcik z żoną Brygidą
Uroczystość Wniebowstąpienia Jezusa
W int. Członków z I Róży Mężów Jana Fabii
i ich rodzin o zdrowie i Boże błog.
1. † Helena Stanclik (P)
2. † Maria Zając
1. Za Parafian
2. † Janina Ligęza (P)
3. † Franciszek Jędrzejko w 15 r. śm.
W int. Heleny z ok. 70 r. Urodzin o zdrowie, Boże
błog. i opiekę Matki Bożej
† Antoni Handzlik (P)
† Andrzej Wołoszyn (P)
† Zofia Lachendro od pracowników Przedszkola
† Bronisława Żmuda (P)
† Robert Kuchta (P)
1. † ks. Gustaw Paranycz w 5 r. śm. od IV Róży
Kobiet Marii Drożdż
2. † Włodzimierz i Józefa Drożdż z synem
Marianem
3. † Barbara Handy
† Helena Borak (P)
† Kazimiera Adamus (P)
† Jan Dyrduła (P)
1. † Józefa Maruszczak (P)
2. † Eugeniusz Dźwigoń (P)
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Poniedziałek
10.05.2021
Wtorek
11.05.2021

17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

18.00
7.00

Niedziela
23.05.2021

9.00
11.00
17.00

Poniedziałek
24.05.2021

7.00
17.00
18.00

Wtorek
25.05.2021
Środa
26.05.2021

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

Czwartek
27.05.2021

17.00
19.00
7.00

Piątek
28.05.2021

18.00

Sobota
29.05.2021

7.00
18.00
7.00

Niedziela
30.05.2021

9.00
11.00
17.00

1. † Ludwika Bies (P)
2. Helena Dyczkowska (P)
† Franciszek Malarz (P)
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
† Karolina i Władysław Gawęda
1. † Kazimierz Komędera (P)
2. † Helena Stanclik z mężem i synem Tadeuszem
1. † Michalina Wołoszyn (P)
2. † Teresa Sosna w 4 r. śm.
3. Za Parafian
W int. Członkiń z III Róży Kobiet Jadwigi
Chowaniec i ich rodzin o zdrowie i Boże błog.
Święto NMP Matki Kościoła
† Kazimiera Adamus (P)
† Antonina Skudrzyk z mężem, synem i wnukami
1. † Robert Kuchta (P)
2. † Józef Handzlik w r. śm.
† Anna Soja (P)
† Krzysztof Gołek (P)
† Tomasz Gabryś (P)
1. W int. Matek o zdrowie, Boże błog. i opiekę
Matki Bożej
2. † Ludwika Bies (P)
3. † Czesław Kubik (P)
† Halina Graś (P)
Bierzmowanie młodzieży klas I szkół
ponadpodstawowych
Bierzmowanie młodzieży klas II szkół
ponadpodstawowych
† Kazimierz Komędera (P)
1. † Zofia Ziaja
2. † Eugeniusz Dźwigoń (P)
† Janina Ligęza (P)
† Lucyna Orlicka i zmarli z rodziny Janikowskich
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
† Aniela Handzlik (P)
1. † Stanisław i Aniela Jarnot
2. † Maria Pierzchała (P)
3. Za Parafian
1. † Helena Borak (P)
2. † Ernestyna Mydlarz
3. † Tomasz Mydlarz
† Alicja i Franciszek Pochopień
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Sobota
22.05.2021

Czwartek
03.06.2021

I Piątek
04.06.2021
I Sobota
05.06.2021

Niedziela
06.06.2021
Odpust
Parafialny
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Środa
02.06.2021

† Leon i Janina Furtak
† Dominik Tatoń (P)
† Kazimierz Komędera (P)
† Stanisław i Emilia Jędrzejko
† Antoni Handzlik (P)
1. † Jan Dyrduła (P)
18.00
2. † Krystyna Karkoszka (P)
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa
† Krystyna Gajdosz w 6 r. śm.
7.00
1. † Kazimierz Gasidło (P)
9.00
2. † Józefa Maruszczak (P)
1. W int. Dzieci z klas IV SP w rocznicę I Komunii
świętej
11.00
2. † Wiesława Jędrzejko w 4 r. śm.
3. † Helena Jędrzejko w 9 r. śm.
† Helena Dyczkowska (P)
7.00
1. † Michalina Wołoszyn (P)
18.00
2. † Krzysztof Gołek (P)
1. † Kazimiera Adamus (P)
7.00
† Edward Chochór (P)
18.00
X Niedziela Zwykła
† Anna i Jan Kasolik z dziećmi
7.00
1. † Robert Kuchta (P)
9.00
2. † Barbara Handy (P)
1. Za Parafian
11.00
2. † Stefan i Stanisława Oczko
3. † Władysław Majka z rodzicami
1. † Jerzy Pochopień
17.00
2. W int. Stefanii z ok. 85 r, Urodzin o zdrowie,
Boże błog. i opiekę Matki Bożej
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
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Poniedziałek
31.05.2021
Wtorek
01.06.2021
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Duch Święty, Trzecia Osoba Boża,
jest pierwszym i największym darem
Boga dla człowieka. To sam Bóg, który
daje się z miłości człowiekowi.
Najpierw w swoim Synu namaszczonym
Duchem Świętym, dzięki któremu stał
się człowiekiem i przez którego złożył
ofiarę przebłagalną za grzechy świata.
A potem w Duchu Świętym, którego
Ojciec i Syn posyłają ludziom, aby w ten
sposób zawsze być w nich i prowadzić
ich przez życie. Duch Święty obecny
w człowieku od chwili Chrztu i jeszcze
bardziej poprzez Bierzmowanie i inne
Sakramenty, działa w nim i ubogaca go
swymi darami. Tradycyjnie wymienia
się ich siedem: mądrości, rozumu, rady,
męstwa, umiejętności, pobożności
i bojaźni Bożej. Przytoczona lista
pochodzi z Iz 11,2–3, gdzie prorok mówi
o przyszłym Mesjaszu, że spocznie na
Nim „Duch Pański, duch mądrości
i rozumu, duch rady i męstwa, duch
wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba
sobie w bojaźni Pańskiej” (Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2002). W tekście
tym, będącym tłumaczeniem wersji hebrajskiej, wymienia się sześć
dyspozycji, z których ostatnia, bojaźń Boża, jest powtórzona. W tłumaczenie
greckim Starego Testamentu z III–II wieku przed Chrystusem (tzw.
Septuagincie) wyrażenie „bojaźń Pańska” przetłumaczono jako „pobożność”,
prawdopodobnie po to, aby uniknąć powtórzenia. Wersja grecka została
przejęta przez tłumaczenie łacińskie Biblii św. Hieronima z IV–V wieku po
Chrystusie (tzw. Wulgatę). Stąd wzięła się liczba siedem, która oznacza pełnię,
doskonałość. Przyszły Mesjasz miał być całkowicie napełniony Duchem
Bożym, obdarowany pełnią Jego darów. Jezus potwierdził, że to proroctwo
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Siedem darów Ducha Świętego
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Izajasza rzeczywiście na Nim się spełniło: „Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie” (Łk 4,18). Odkupiony człowiek zostaje
również namaszczony Duchem Świętym i cieszy się pełnią Jego darów. Dary
te są dyspozycjami, które czynią człowieka uległym wobec natchnień Bo-żych,
otwierają go na obecność i działanie Boże. Co bliżej oznaczają te dary, do
czego się odnoszą?
Dar mądrości (hebr. hohma, gr. sofia, łac. sapientia) pozwala dostrzegać Boga
i widzieć wszystko w Jego świetle, Jego oczami. Mądrość Boża przeciwstawia
się mądrości czysto ludzkiej, ograniczonej do horyzontu doczesnego, do
ludzkich tylko kryteriów i dążeń. Dzięki temu darowi człowiek ma spójną wizję
świata i życia, w której wszystko ma swoje miejsce i czas, nie gubi
ostatecznego powołania i przeznaczenia w Bogu.
Dar rozumu (hebr. bina, gr. synesis, łac. intellectus) umożliwia zrozumieć
Boga i czło-wieka, rzeczy i wydarzenia, pojąć ich istotę i znaczenie, a nie tylko
ślizgać się po powierzchni, zatrzymywać się na pozorach. Dzięki rozumowi
człowiek poznaje rzeczywistość taką, jaka jest, ma wgląd w jej tajemnicę,
rozumie jej złożone mechanizmy, powiązania przyczynowo-skutkowe, jej
dobre i złe strony.
Dar rady (hebr. eca, gr. bule, łac. consilium) pomaga dokonywać słusznego
wyboru w sytuacjach skomplikowanych i niejasnych, rozróżniać, co jest
rzeczywistym dobrem, a co złem, co jest większym dobrem, a co mniejszym
dla siebie i dla innych. Dzięki temu darowi człowiek nie gubi się w szczegółach,
nie waha się bez końca, ale umie podejmować mądre, jednoznaczne decyzje
w sprawach wielkich i małych, tak by sensownie przeżywać swoje życie i
uczestniczyć coraz bardziej w wiecznym życiu Boga.
Dar męstwa (hebr. gewura, gr. ischys, łac. fortitudo) daje duchową siłę do
odważnego wyznawania swoich przekonań i zgodnego z nimi postępowania,
nie lękając się zagrożeń i przykrych konsekwencji. Dzięki niemu człowiek
może przezwyciężać wewnętrzne opory i zewnętrzne prześladowania aż do
oddania życia w imię najwyższych wartości, w imię Chrystusa, tak jak On
oddał życie za nas. Może przeciwstawiać się złu, nie uciekając się do przemocy, i trwać do końca w dobrym, nie poddając się zmęczeniu i znużeniu.
Dar umiejętności (hebr. daat, gr. gnosis, łac. scientia) to szczegółowa wiedza,
która umożliwia wprowadzać w czyn podstawowe prawdy wiary i zasady
moralne, posługiwać się dostępnymi środkami, by osiągać wytyczone sobie
cele na drodze do Boga. Dzięki temu da-rowi człowiek jest praktyczny i
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„Duchu Święty, proszę Cię o dar Mądrości do lepszego
poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar Rozumu
do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar
Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją
zawsze znajdował, o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy
ziemskie nie mogły mnie od Ciebie ode-rwać, o dar Pobożności,
abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże,
obraża”.
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skuteczny w działaniu, radzi sobie w konkretnych sprawach, umie je
wykorzystać dla prawdziwego dobra.
Dar pobożności (gr. eusebeia, łac.
pietas) pomaga człowiekowi nawiązać
relację z Bogiem i wyrażać ją w aktach
kultu, ćwiczeniach duchownych i w
dobrych uczynkach. Dzięki pobożności
całe życie człowieka jest przeżywane w
komunii z Bogiem i staje się pieśnią na
Jego chwałę, osiągając w ten sposób
szczyty świętości.
Dar bojaźni Bożej (hebr. jirat Elohim,
gr. fobos Theu, łac. timor Dei) nie
oznacza nie-wolniczego strachu przed
Bogiem, ale szacunek, respekt,
posłuszeństwo wobec Niego, lęk, by
Go nie utracić, gdyż jest najwyższą
Wartością i Bogactwem, Osobą godną
miłości ponad wszystko i tylko
w komunii z Nim człowiek może
znaleźć prawdziwy pokój i spełnienie. Dary Ducha Świętego ubogacają
i usprawniają człowieka, jego podstawowe władze: ro-zum, wolę i uczucia.
Wlewają w serce światło, moc i pokój. Są one potrzebne każdemu, bo bez
nich człowiek nie odczyta i nie zrealizuje swego powołania życiowego zgodnie
z zamysłem Bożym. Dlatego potrzebna jest nieustanna modlitwa o te dary.
Jej przykład dał nam bł. Jan Paweł II, który od dziecka modlił się do Ducha
Świętego, zachęcony do tego przez ojca w wieku 10–12 lat. Śladem tej
modlitwy jest tekst, który napisał własnoręcznie.

Wytrwała modlitwa Papieża o dary Ducha Świętego przyniosła obfite owoce
w jego życiu. Przyniesie także i w naszym, jeśli tak jak on pozostaniemy jej wierni.
W tej modlitwie możemy wzywać wstawiennictwa Maryi, Matki Boga i ludzi,
Oblubienicy Ducha Świętego, korzystając choćby z wezwań Litanii loretańskiej,
z których wiele od-nosi się do Ducha Świętego i Jego darów. Przybytku Ducha
Świętego, Stolico mądrości, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Wieżo
Dawidowa, Panno roztropna, Przybytku sławny pobożności, Matko łaski Bożej –
módl się za nami.
https://kanoniczki.pl/siedem-darow-ducha-swietego/
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Krzyżówka dla dorosłych 05/2021 r.
Rozwiązaniem krzyżówki dla
dorosłych z gazetki nr
04/2021 jest hasło: „Pan
zmartwychwstał
i jest z nami.”
Nagrodę wylosowały osoby:,
Maria Kucharczyk
i Mirosław Koczur
Gratulujemy!
Hasło z krzyżówki
nr 05/2021 proszę nadsyłać
do 17.05.2021

na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do
zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Święty Jan Paweł

Strona

POZIOMO: 1. Greckie określenie Ducha Świętego jako obrońcy; 5. Grecki odpowiednik słowa
Mesjasz; 10. Kolejowy albo siglum trzeciego zakonu franciszkańskiego; 12. Skrót
Anonimowych Alkoholików; 13. … i krew; 15. Mediolański z 313 roku; 16. … Przenajświętsza;
17. Wysoka …, inaczej Sanhedryn; 19. … szczęka stała się bronią w ręku Samsona (Sdz 15,15);
20. „Chwalcie … umajone”; 22. „Przyjdzie Ten, który ma …” (Hbr 10, 37); 23. Przaśne pieczywo
spożywane podczas Paschy; 25. „Słodkie jest moje jarzmo, a moje … lekkie” (Mt 11,30); 27.
Jeden z owoców Ducha Świętego (Ga 5,22); 31. „Kto skąpo …, ten i skąpo zbiera” (2 Kor 9,6);
32. Miasto pierników i Radia Maryja; 35. Rodacy Jezusa; 37. W kościele bywa ozdobione
witrażem; 39. Zimowy gwiazdozbiór; 40. Brzmi w trzcinie; 41. W ręku króla; 42. Drobna
moneta w czasach Jezusa; 44. Anioł zwiastujący Maryi; 48. Stworzona na początku; 51. Raj;
53. Nie zabiły Daniela; 54. Jeden z owoców Ducha Świętego (Ga 5,22); 55. Schronienie; 56.
Inaczej Eucharystia
PIONOWO: 1. „Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej ...” (Mt 1,20); 2. Duch Święty po hebr.;
3. Wewnątrz świecy; 4. Skrót Księgi Tytusa; 5. Siglum zmartwychwstańców;
6. Jeden z owoców Ducha Świętego (Ga 5,22); 7. Siedem widzialnych znaków niewidzialnej
łaski; 8. Ojciec zdrobniale; 9. Bł. Aniela, krakowska służąca; 11. Nasz jest w niebie; 14. Kalwaria
albo Tabor; 18. Skrót Księgi Micheasza; 19. „Gdzież jest, o śmierci, twój … (1 Kor 15,55); 21.
Rzymski setnik, przyjął chrzest z rąk Piotra; 24. Sędzia Izraela (Sdz 6-8); 26. „Wszystko w Nim
ma …” (Kol 1,17); 28. „Sam zaś … się w pobożności” (1 Tm 4,7); 29. Był w stajence i zawiózł
Jezusa do Jerozolimy; 30. Miasto chaldejskie; 33. Skrót słowa „ojcowie” przy nazwie zakonu;
34. Do słuchania albo igielne; 36. „Oto … otwarte w niebie” (Ap 4,1); 38. Nowe imię patriarchy
Jakuba; 40. Pobierane przez celnika; 43. Góra, z której Mojżesz oglądał Ziemię Obiecaną; 45.
Miasto papieża; 46. Instrument muzyczny znany w Izraelu (Ps 49,5); 47. Niejeden zdziałał
Jezus; 49. Matka Jabala i Jubala (Rdz 4,20-21); 50. Józef umiał je tłumaczyć; 52. Skrót Księgi
Ezechiela
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II – 100 wskazań dla Polaków”.
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych. Ks. Wacław
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Hasło: …………………………………………………………………………………..

Krzyżówka dla Dzieci 05/2021
Rozwiązaniem krzyżówki
nr 04/2021 jest hasło:
„Kto wierzy we mnie nawet
jeśliby umarł będzie żył.”
Nagrodę otrzymuje

Hubert Kościółek
i Anna Ślósarczyk.
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Rozwiązanie krzyżówki
nr 05/2021 proszę nadsyłać
do 17 maja 2021 na
adres mailowy:
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii.
Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.:
„Święty Jan Paweł II – 100 wskazań dla Polaków”.
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław
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Czas na wspomnienia
W Wielki Czwartek podczas Liturgii Ostatniej Wieczerzy trzej chłopcy po
kilkumiesięcznym przygotowaniu zostali przyjęci do Służby Ołtarza jako
Ministranci. Na zdjęciu: Konrad, Jakub i Aleksander.
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Zdjęcie wykonano w dniu Zmartwychwstania Pańskiego
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Leśne Dziadki mocują litery i cyfry na Krzyżu Misyjnym
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Wielki Tydzień – przygotowanie dekoracji na Triduum Paschalne.
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Zamyślenia
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Kącik humoru
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Bierzmowanie
naszej młodzieży
W czwartek, 27 maja 2021 r.
Jego Ekscelencja ksiądz Biskup
Piotr Greger udzieli sakramentu
bierzmowania młodzieży naszej
Parafii. Na Mszy świętej o godz.
17.00 bierzmowanie przyjmą
kandydaci klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych,
a kandydaci klas drugich na
Mszy św. o godz. 19.00.
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Spotkania i próby przed bierzmowaniem odbędą się
w następujących terminach:
6 maja – czwartek - godz. 18.40 - klasy I szkół ponadpodstawowych
7 maja – piątek - godz. 18.40 - klasy II szkół ponadpodstawowych
12 maja – środa - godz. 18.40 - klasy I szkół ponadpodstawowych
14 maja – piątek - godz. 18.40 - klasy II szkół ponadpodstawowych
19 maja – środa - godz. 18.40 - klasy I szkół ponadpodstawowych
21 maja – piątek - godz. 18.40 - klasy II szkół ponadpodstawowych
Triduum Ducha Świętego ze Słowem Bożym dla kandydatów - 24, 25
i 26 maja 2021 r.
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w niedziele po Mszy św.
o godz. 11.00,
a w tygodniu o godz. 17.45.

Strona internetowa Parafii: www.ketypodlesie.pl
Nr konta bankowego Parafii - Bank Spółdzielczy Silesia oddział Kęty:
24 84370002 0014 0722 9661 0001
W czasie trwania pandemii koronawirusa kancelaria parafialna
będzie nieczynna. Dyżury telefoniczne będą pełnione przez
księży o następujących porach:

Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Wtorek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Środa – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45
Czwartek – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45
Piątek – ks. Wacław – tel.: 797279788

od 19.00 do 19.30
od 8.00 do 8.30
od 19.00 do 19.30
od 8.00 do 8.30
od 19.00 do 19.30

W nagłych sytuacjach wszelkie informacje można uzyskać codziennie
dzwoniąc na telefon komórkowy 797279788

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana
Naszego Jezusa Chrystusa,
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Tel.: 33 / 841 05 45; Tel. kom.: 797279788
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ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;

