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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał
się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, 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 Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów
szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy,
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. 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.
(Dz 2,1-11)

Zesłanie Ducha Świętego
Ostatnia, ósma niedziela okresu wielkanocnego – to tzw. Niedziela
Zesłania Ducha Świętego. Przypada ona na pięćdziesiąty dzień po
zmartwychwstaniu Chrystusa, stąd nazywa się ją dniem Pięćdziesiątnicy.
W języku greckim „pięćdziesiąt” oznacza „pentekost”, stąd też można
spotkać się z jej inną nazwą: Niedziela Pentekostalna. Specyfikę
chrześcijańską tej niedzieli widać lepiej na tle jej żydowskich korzeni,
z której się ona zrodziła, przyjmując dodatkową nazwę Zielonych
Świątek. Istotna treść tego chrześcijańskiego święta wyraża się
w znaczeniu Ducha Świętego, jakie się Mu przydaje w związku z Jego
zesłaniem.

Chrześcijański sens święta
Według św. Jana w pierwszym dniu po szabacie Zmartwychwstały Chrystus ukazał się uczniom
i tchnął na nich Ducha Świętego. Pokrywa się więc on z dniem składania pierwocin ze żniw jęczmiennych.
Nie przeczy to wzmiance Łukasza z Dziejów Apostolskich, który umieszcza zesłanie Ducha Świętego
w dniu pięćdziesiątnicy, która jest także dniem dziękczynienia za plony. Obie wersje podkreślają więc ten
sam czas, który jest składaniem Bogu pierwocin, a dar Ducha Świętego jest pierwszym darem
Chrystusowego żniwa. Analogia jest tu bardzo widoczna: Żydzi przynosili w okresie Paschy pierwsze
kłosy, a dopełnieniem tego był obrzęd w pięćdziesiątym dniu (Szavuot); chrześcijanie w czasie Paschy
wspominają ofiarę Chrystusa, która otrzymuje jakby ukoronowanie w zesłaniu Ducha Świętego,
w dniu Pięćdziesiątnicy. Z racji przynoszenia zielonych kłosów pierwocin samo święto nazywano również
Zielonymi Świątkami. Znawcy problematyki zauważają jeszcze inne paralele warte odnotowania.
Porównuje się wejście Mojżesza na górę Synaj z wejściem Jezusa do nieba po czterdziestu dniach,
po to by dziesięć dni później ten pierwszy zszedł z tablicami dekalogu do Izraela, a Jezus mógł wraz ze
swoim Ojcem zesłać dar Ducha Świętego. Jezus, drugi Mojżesz, posyła Kościołowi, który jest nowym
Izraelem, nowego Ducha, mającego moc poruszyć skamieniałe serca ludzkie, w myśl słów proroka
Ezechiela: „Dam wam nowe serce i nowego Ducha tchnę do waszego wnętrza” (por. Ez 36,26). Kamienne
przykazania Izraela dopiero w Duchu Chrystusa będą prawdziwie przestrzegane, bo to już nie dwie

kamienne tablice niesione przez Mojżesza i złożone w namiocie spotkania, ale Osoba żywa, Duch Święty,
trzecia Osoba Trójcy Świętej posłana od Ojca i Syna, która zaczyna mieszkać w naszych sercach. Ludzkie
serca stają się od teraz świątynią Ducha Świętego. Tak Chrystus wypełnia doskonale to, co zapowiadał
Mojżesz.

Duch Święty – sprawca Boskiego działania
W świetle powyższych rozważań widać wyraźnie znaczenie uroczystości zesłania Ducha Świętego.
Duch Święty jest Boskim darem dla Kościoła i świata, który wprowadza pierwotny porządek Boży:
pozwala zachowywać Boże przykazania w Duchu miłości Boga i bliźniego. Jest to porządek przywrócony
przez Chrystusa na krzyżu i wdrażany po Jego śmierci i zmartwychwstaniu w Duchu wzajemnej miłości
Ojca i Syna zlanego na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy. To właśnie ten Duch Święty sprawia, że od dnia
Jego zesłania aż po dziś dzień aktualizuje się na wszystkich pokoleniach ludzkich dzieło zbawcze Jezusa
Chrystusa realizowane w Kościele, w sposób sakramentalny. Duch ten jest wdrażany zarodkowo
w sakramencie chrztu świętego i rozwijany stopniowo w sercu człowieka otwartym na działanie Boże,
stając się tym samym źródłem uświęcenia. To właśnie w Nim są skuteczne nasze modlitwy, dociera do nas
żywe słowo Pisma świętego, a wszelkie wydarzenia naszego życia w wierze są odbierane jako przejaw
działania Bożego. Jest On obecny we wszystkich sakramentach Kościoła, szczególnie Eucharystii,
sprawiając i aktualizując dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. W ten sposób, poprzez nawrócone serca
ludzkie i sakramentalne celebracje misterów zbawczych Chrystusa, zmienia się oblicze tej ziemi i zaczyna
królować prawdziwy pokój i miłość.

Papież Franciszek o znaczeniu
Ducha Świętego w życiu chrześcijanina
Papież Franciszek podczas audiencji generalnej zaznaczył, że uroczystość
Pięćdziesiątnicy, kiedy Kościół ponownie przeżywa zesłanie Ducha Świętego na
Maryją i Apostołów zgromadzonych na modlitwie w Wieczerniku stanowi
zwieńczenie okresu wielkanocnego. Zaznaczył, że Duch Święty jest naprawdę
Bogiem, tak jak nim są Ojciec i Syn, jest trzecią Osobą Trójcy Świętej.
"Jest wielkim darem Zmartwychwstałego Chrystusa, który otwiera nasze umysły
i serca na wiarę w Jezusa jako Syna posłanego przez Ojca i prowadzącym nas do
przyjaźni, do komunii z Bogiem" - stwierdził.
Podkreślił, iż Duch Święty jest niewyczerpanym źródłem życia Bożego w nas, jest "wodą żywą",
aby "nasze życie było prowadzone przez Boga, ożywiane przez Boga, karmione przez Boga" - zaznaczył.
Wskazał, że od naszego posłuszeństwa Duchowi Świętemu zależy, czy rzeczywiście możemy być
nazywani ludźmi duchowymi. To właśnie On, trzecia Osoba Trójcy Świętej wprowadza nas w życie Boże
jako „synów w Synu Jednorodzonym”. "Duch Święty uczy nas spoglądać oczyma Chrystusa, przeżywania
życia tak, jak przeżywał je Chrystus, pojmowania życia tak, jak je pojmował Chrystus. Właśnie dlatego
woda żywa, którą jest Duch Święty zaspokaja pragnienie naszego życia, ponieważ mówi nam, że jesteśmy
kochani przez Boga, jako dzieci, że możemy kochać Boga jako Jego dzieci, i za Jego łaską możemy żyć
jako dzieci Boże, tak jak Jezus. Słuchajmy Ducha Świętego, który nam mówi: Bóg cię kocha, miłuje
ciebie. Czy naprawdę kochamy prawdziwie Boga i innych jak Jezus? Czy dajemy się prowadzić Duchowi
Świętemu? Czy pozwalamy, by przemawiał On do naszego serca? A mówi On, że Bóg jest miłością,
że zawsze na nas oczekuje, że jest Ojcem, kocha nas jak prawdziwy ojciec, kocha nas naprawdę.
To właśnie mówi jedynie naszemu sercu Duch Święty. Słuchajmy Ducha Świętego i idźmy naprzód tą
drogą miłości, miłosierdzia i przebaczenia" - powiedział Ojciec Święty.

BOŻE CIAŁO
Wkrótce 30 maja w wielu polskich miastach i wsiach ruszą procesje z okazji Bożego Ciała. Jaki jest
rodowód tego święta? Skąd wzięło się święto Bożego Ciała i towarzyszące mu procesje wiernych?
Święto to znane dawniej także pod nazwą Najświętszego Sakramentu, przypada na pierwszy
czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. Pierwszy raz uroczyste procesje w dzień Bożego Ciała odbyły się
w 1246 roku w Liege. Od 1264 roku nakazem papieża Urbana IV święto to stało się obowiązujące w całym
Kościele. Od tej pory uroczyste procesje odbywały się w każdym mieście i wiosce. Najświętszy Sakrament
niesiony przez kapłana, przemierzał ulice miast, miasteczek i wsi. Za orszakiem duchownych postępowała
cała lokalna społeczność, oczywiście w odpowiednim układzie hierarchicznym: rycerstwo i możni,
mieszczanie i chłopi.

Poprzez to święto Kościół podkreślał rolę Eucharystii i znaczenie komunii świętej (do tej pory
ludzie przyjmowali ją bardzo rzadko, raz, dwa razy do roku). Od tej pory Ciało Chrystusa było
pokazywane ogółowi wiernych publicznie. Mogli zobaczyć je wszyscy, nie tylko ci, którzy przyjmowali go
w komunii. Miało to także inne znaczenie. Kościół rzymski utrwalając kult i organizując liturgię,
opowiedział się za otwartością, ostentacją. Odrzucił w ten sposób tajemnicę w swej liturgii. Odważył się
wyjść z Najświętszym Sakramentem do ludzi, na zewnątrz kościoła.

Benedykt XVI
o znaczeniu Uroczystości Bożego Ciała
Procesja Bożego Ciała jest symboliczną odpowiedzią na
polecenie Zmartwychwstałego: udaję się przed wami do Galilei.
Idźcie na krańce świata, nieście Ewangelię światu. To prawda,
w perspektywie wiary Eucharystia jest tajemnicą zażyłości. Chrystus
ustanowił ten Sakrament w Wieczerniku, w gronie swojej nowej
rodziny, dwunastu apostołów, którzy byli zapowiedzią i antycypacją
Kościoła wszystkich czasów. Dlatego w starożytnym Kościele
komunię św. zapowiadano słowami: Sancta sanctis – święty dar jest
przeznaczony dla tych, którzy są uświęceni. W ten sposób
odpowiadano na napomnienie św. Pawła skierowane do Koryntian: Niech przeto człowiek baczy na siebie
samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha (1 Kor 11, 28). Niemniej z tej zażyłości, która jest
niezwykle osobistym darem Chrystusa, moc sakramentu Eucharystii promieniuje poza mury naszych
kościołów. W tym sakramencie Chrystus zawsze idzie drogą wiodącą do świata. Ten powszechny aspekt
obecności eucharystycznej jest widoczny w procesji obchodzonego przez nas święta. Niesiemy Chrystusa,
obecnego pod postacią chleba, ulicami naszych miast. Zawierzamy te ulice, te domy – nasze życie
codzienne – Jego dobroci. Nasze drogi niech będą drogami Jezusa! Nasze domy niech będą domami dla
Niego i z Nim! Nasze codzienne życie niech będzie przeniknięte Jego obecnością. W tym akcie
przedstawiamy Mu cierpienia chorych, samotność młodych i starych, pokusy, lęki – całe nasze życie.
Ta procesja ma być wielkim publicznym błogosławieństwem dla naszej miejscowości.
Osoba Chrystusa jest Bożym błogosławieństwem dla świata – niech więc promień Jego
błogosławieństwa dosięgnie każdego z nas! Jak powiedzieliśmy, w procesji Bożego Ciała towarzyszymy
Zmartwychwstałemu, który idzie drogą wiodącą do całego świata. A gdy to czynimy, odpowiadamy także
na Jego polecenie: Bierzcie i jedzcie. Pijcie z niego wszyscy» (Mt 26,26). Nie można «spożywać»
Zmartwychwstałego, obecnego pod postacią chleba, tak jak się je kawałek zwykłego chleba. Spożywać ten
chleb znaczy łączyć się, wchodzić w komunię z Osobą żywego Chrystusa. Ta komunia,
ten akt «spożywania» jest prawdziwym spotkaniem dwóch osób, jest przyzwoleniem, aby przeniknęło
mnie życie Tego, który jest Panem, który jest moim Stwórcą i Odkupicielem. Celem tej komunii,
tego «spożywania», jest włączenie mojego życia w Jego życie, moja przemiana i upodobnienie do Tego,
który jest żywą miłością. Komunia ta zakłada zatem adorację, wolę naśladowania Chrystusa, pójścia
śladem Tego, który idzie przed nami. Maryja, Matka Chrystusa, uczy nas, co znaczy wejść w komunię
z Chrystusem: Módlmy się do Niej, aby pomagała nam otwierać coraz bardziej całe nasze życie na
obecność Chrystusa; aby pomagała nam iść wiernie za Nim, dzień po dniu, drogami naszego życia.
Benedykt XVI – papież
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 19.05.2013.
1. Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha św., która kończy Okres Wielkanocny. Za pobożne, publiczne
odmówienie hymnu „ O Stworzycielu Duchu przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Jutro drugi
dzień Zielonych świąt- święto NMP Matki Kościoła. Msze św. w naszej parafii o godz. 7.00 i 18.00.
2. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.00, 33 dzieci po raz pierwszy w pełni będzie uczestniczyć we Mszy św.
przyjmując Jezusa Eucharystycznego do swego serca. Módlmy się za nich, by Pan Jezus zawsze miał je
w swojej opiece, a ich bliscy pomagali im wzrastać w łasce Bożej. Od jutra do niedzieli dzieci
przeżywają tzw. Biały Tydzień, uczestnicząc w nabożeństwie majowym i wieczornej Eucharystii.
Na zakończenie białego tygodnia w sobotę wyjeżdżamy na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej
i Wadowic. Wyjazd o g. 6.30 rano, z Łęgu, z pod kościoła i szkoły.
3. W czwartek, 23 maja, modlimy się za przyczyną św. Ojca Pio z ucałowaniem Jego relikwii. Okazja do
modlitwy już od 17.30.

4. Dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za posprzątanie kościoła. W przyszłą sobotę
o sprzątanie kościoła prosimy mieszkańców z ul. Koniówki i Sielec.
5. W przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się okres spowiedzi i Komunii św.
wielkanocnej. To także dzień Matki. Módlmy się w intencji wszystkich matek, a szczególnie tych,
które oczekują potomstwa.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej Wspólnoty + Kazimierza Domiańskiego
z ul. Wielki Dół. Prośmy Boga o niebo dla niego.
INTENCJE MSZALNE 20.05- 26.05.2013R.
Poniedziałek 20.05.13.
7.00 + Kazimierz Banasik- od rodziny Wilkosz
18.00 1) + Marianna Lipka 4r.śm.- od męża z rodziną
2) + Anna Knapik- od córki Józefy
Wtorek 21.05.13.
7.00 1) + Marek Florek- od brata Tadeusza z rodziną
2) + Jan Mąsior- od zakł. Pogrzebowego Orfeusz
18.00 W 18ur. Marty Grabskiej
Środa 22.05.13
7.00 1) + Bronisław Surma- od Pauliny i Rafała Gróbarczyk z dziećmi
2) + Mieczysław Noszczyński, Bronisława i Teodor Perończyk
18.00 1) + Kazimiera i Eugeniusz Dubiel- od córki i wnuków z rodziną
2) + Włodzimierz Kędzierski- od żony i córek z rodzinami
Czwartek 23.05.13
7.00 + Zuzanna Hibner- od sąs. z Lipinki i Koniówki
18.00 1) W 87 ur. Janiny
2) + Marek Florek- od rodziny Jóźkiewicz
Piątek 24.05.13
7.00 + Jan Mąsior- od córki Edyty z rodziną
18.00 1) + Jan, Anna i Stanisław Palka- od syna z żoną i wnuka Krzysztofa z rodziną
2) + Bronisław Surma- od Pauliny i Józefa Kondys z Podwilka
Sobota 25.05.13.
7.00 1) + Stanisław Deszcz- od sąs. z ul. Ks. Sulińskiego i Sielec
2) + Stefan, Józef i Wiktoria Parszywka, Józef i Józefa Banasik
15.00 Msza ślubna Marta Opitek- Krzysztof Proksa
18.00 1) + Wojciech Szałach- od wnuczki z mężem
2) + Wiktoria Banasik- od rodziny
Niedziela 26.05.13
7.00 1) + Józefa i Andrzej Pieczara- od córek z rodzinami
2) + Wanda Braska - od dzieci z rodzinami
9.00 Z Róży MB Wspomożenie Wiernych
11.00 + Władysław Dyląg 10r.śm.- od zony z rodziną
15.00 + Helena Wilkosz
18.00 W 90 ur. Józefy- od synowej, wnuka Tomka, wnuczki Iwony z rodziną
INTENCJE MSZALNE 27.05.-02.06.2013R.
Poniedziałek 27.05.13.
7.00 + Marek Florek- od Edyty i Piotra Kotara ze Słopnic
18.00 1) + Zenon Łyp, Halina Nowak, Emilia Mozler
2) + Helena i Franciszek Karweta i syn Ludwik
Wtorek 28.05.13.
7.00 + Bronisław Surma- od Barbary i Bogusława Ryś z Podwilka
18.00 1) + Klotylda Żyga- od rodziny
2) + Irena Rudzka- od rodziny Żurawików
Środa 29.05.13.
7.00 1) + Zuzanna Hibner- od chrześniaka Jana Wilkosz
2) + Jan Mąsior- od ucz. pogrzebu
18.00 W 90ur. Józefy – od dzieci
Czwartek 30.05.13.
7.00 + Zbigniew Kowacz- od mamy z rodziną
9.00 Za Parafian
Ok. 11.30 + Antoni i Józefa Krupa i syn Wit
18.00 + Jan i Karolina Hyrlik i rodzice z obu stron
Piątek 31.05.13.
7.00 + Marek Florek- od Lucyny i Bogdana Papież z Limanowej
18.00 1) + Zdzisław Chmielewski 2r.śm. i rodzice z obu stron- od zony i dzieci
2) + Bronisław Surma- od Barbary i Edwarda Chowaniec z Piekielnika
Sobota 01.06.13.
7.00 Z Róży Niepokalanego Serca NMP
18.00 1) + Jan Mąsior- od córki Zuzanny z mężem
2) + Irena Rudzka- od wnuczki Marzeny z mężem
Niedziela 02.06.13.
7.00 + Kazimierz Banasik- od siostry z rodziną
9.00 + Alfred Papuga 12r.śm., rodzice i teściowie- od żony z rodziną
11.00 Rocznica I Kom. Św.
15.00 1) Chrzty
2) Roczek Zuzanny Adamczyk
18.00 + Halina Wojtaszak- od syna Adriana z żoną

