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Modlitwa to miłosne przebywanie z 
tym, który mnie kocha (Św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus).  Adoracja w kaplicy na 
plebani codziennie od 7.30 do 17.15. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

EWANGELIA  WEDŁUG  ŚW. JANA 7, 37-39 

  Do wieczności odeszli: +Stanisław Suchy, 
+Kazimierz Podulka 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie. 
      Rodzinom składamy najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia. 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

JAK MODLITWĄ 
OBUDZIC GŁÓD 
DUCHA – O. Mar-
cin Ciechanowski 
OSPPE 
Ojciec Marcin, pau-
lin, wieloletni egzor-
cysta, znany i cenio-
ny kaznodzieja, au-
tor bestselerowych 
„Rekolekcji aniel-
skich”, tym razem 
zaprasza na Jasną 
Górę, gdzie podczas 
dni skupienia wygło-

sił porywające rekolekcje, podczas których 
poruszył frapujące tema-
ty: Kościół to matka czy ojciec? Czy Boga 
można budzić po północy? Co lepsze w relacji 
z Bogiem – dialog czy monolog? Czy Do-
bry Łotr może być przykładem do naśladowa-
nia? 
KONSEKRA-
CJA ŚW. JÓZE-
FOWI – ks. Do-
nald H. Calloway 
Liczne proroctwa 
ogłaszają niezwy-
kle ważną rolę św. 
Józefa - od obja-
wień w Cotignac, 
przez jego poja-
wienie się u boku 
Jezusa i Maryi w 
Fatimie aż po 
współczesne wi-
zje z Itapirangi. W 
maju 2019 roku 
ks. Donald H. Calloway napisał do papieża 
Franciszka list z propozycją, aby rozważył 
ogłoszenie w Kościele Roku św. Józefa. Ojciec 
święty spełnił tę prośbę. Jako wielki apostoł 
św. Józefa ks. Calloway stwo-
rzył trzydziestotrzydniowy program zawierze-
nia się Opiekunowi Zbawiciela, który swoją 
formą nawiązuje do słynnego aktu ofiarowania 
się Jezusowi przez Maryję według św. Ludwi-
ka de Montfort. Ta konsekracja to potężna 
broń w walce duchowej - skuteczność opieki 
św. Józefa potwierdzają tysiące świadectw 
wiernych. Podejmij wyzwanie i zostań ducho-
wym synem św. Józefa! 



POCZUJ OBECNOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO! 
     Każdego dnia, czyniąc znak krzyża, mówimy: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale czy potrafimy 
sobie wyobrazić tę trzecią Osobę Boską? W ostatniej gazetce mieliśmy wyjaśnienie: „Duch jest wszędzie 
obecny jako transcendentna dusza na dwóch płaszczyznach. Wyraża jedność Ojca i Syna… jest też zasadą 
jedności świata”. Jest to więc osoba metafizyczna, której nie można ani zobaczyć, ani dotknąć, można ją tylko 
odczuć w sobie.      Czesław Miłosz – za twórczość wyróżniony Noblem – napisał wiele wierszy religijnych, 
wśród nich „Veni Creator”. Wiersz oddaje nasze wahania, rozterki a nawet wątpliwości. Trudno w tej chwili 
przytoczyć cały tekst, więc wybiorę fragmenty: 

     Wiersz pokazuje dramat ludzkiej egzystencji. Człowiek tęskni za Bogiem, za dobrem, ale nie umie w pełni 
zaufać i wierzyć bez dowodów. (W tej materii nie zmieniło się nic od czasów „niewiernego” Tomasza). Nie 
wierzy też w siebie a także wątpi, czy na świecie znajdzie się choć jeden taki ideał. Niestety Bóg milczy, a 
człowiek nadal cierpi. Pozostaje pytanie, czy musi się tak zadręczać? 
    Kiedy sięgniemy po Biblię, okaże się, że Pismo Św. wiele nam wyjaśnia. Posługa Jezusa zaczyna się od 
namaszczenia Ducha. „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie…” (Łk. 4,18). 
To właśnie mocą Ducha Jezus naucza, uzdrawia i wypędza demony. W Ewangelii św. Łukasza jest tzw. 
„Kazanie na równinie” (6,17-43), które jest esencją nauczania Jezusa: czyń dobrze i z miłością. Zemsta jest 
zawsze drogą tchórza, zaś człowiek odważny nie używa przemocy i kieruje się uczuciami pozytywnymi. Tak 
więc powinniśmy wyjść poza nasze uprzedzenia i spełnić wymagania Królestwa Bożego. Kiedy zaś ocenia-
my, musimy przejść na stronę drugiego i popatrzeć z jego perspektywy, a wtedy zobaczymy swoje błędy. Bóg 
domaga się od swoich uczniów czystego serca, dlatego powinniśmy analizować własne postępowanie, by 
zobaczyć swoje winy i w odpowiedniej chwili się ich pozbyć. Równocześnie jako ludzie chcielibyśmy do-
strzec wybaczającą miłość Boga na co dzień. I tutaj należy przypomnieć słowa Chrystusa, który obiecał nam 
Ducha – Pocieszyciela. Ów Duch zaczyna istnieć wraz ze śmiercią Jezusa, jest sposobem istnienia Ducha w 
wierzących. Innymi słowy Duch Święty może być obecny w każdym człowieku na świecie, a Duch- Pocie-
szyciel może istnieć wyłącznie w tych, którzy wierzą w Jezusa, ponieważ to jest Jego Duch. 
     Dlatego też wierzący w Jezusa mają obowiązek świadczyć o tym, że Bóg jest Miłością i mają to robić tu i 
teraz. Są też wezwani do jedności tzn. mają być „jedno w wierze”, lecz zachowywać i przeżywać swoją indy-
widualność, jednocześnie szanując drugiego człowieka. 
     Pozostaje pytanie czy potrafimy być tak odważni i empatyczni, czy ciągle będziemy domagać się widomych 
znaków, czy wreszcie przestanie nam przeszkadzać sprzeczność między wiarą w dobroć i wszechmoc Boga a 
istnieniem zła. A przecież dzisiaj, wzywając Ducha Świętego, zaśpiewamy z ufnością :  

Równocześnie życzmy sobie, by ta ufność nie pozostała w kościele, lecz towarzyszyła nam na co dzień.         
                                                                                                                                                                     Barbara 

Daj Twoim wierzącym, 
W Tobie ufającym 

Siedmiorakie dary! 
Daj zasługę męstwa, 

Daj wieniec zwycięstwa, 
Daj szczęście bez miary! 

 BÓG                             ZAPŁAĆ 

  Serdeczne Bóg zapłać 
składamy kilku Oso-

bom, które regularnie       
       wspierają ubogich,          

wpłacając ofiary  
na konto naszej  

Parafii. 

We środę 26 maja naszą modlitwą ota-
czamy wszystkie mamy. Wraz z powsta-
jącym chórem, zapraszamy na majówkę 
i uroczystą Mszę Świętą. Osoby, które 
mają walory głosowe i chciałyby upięk-
szać uroczystości swoim śpiewem, przy 
czujnym uchu Magdaleny Lipczyńskiej 
Gąsior, prosimy o kontakt z ks. Pawłem 
Serwańskim.   

„Przyjdź Duchu Święty zginając (albo nie zginając) trawy, 
ukazując się (albo nie) nad głową językiem płomienia (…) 
Jestem człowiek tylko, więc potrzebuję 
widzialnych znaków, (…) 
Prosiłem nie raz, wiesz sam, żeby figura w kościele 
podniosła na mnie rękę, raz jeden, jedyny (…) 
Zbudź więc jednego człowieka gdziekolwiek na ziemi 
(nie mnie, bo jednak znam, co przyzwoitość) 
i pozwól, abym patrząc na niego, podziwiać mógł Ciebie.” 


