Wieczorem w dniu zmartwychwstania,
tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi
były zamknięte z obawy przed Żydami.
Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do
nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy,
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znów

rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
J 20, 19-23

Dotarliśmy już do Niedzieli Zesłania
Ducha Św. To wyjątkowe święto, w które
wpisuje się tajemnica Ducha Świętego jest
jakby dopełnieniem i zwieńczeniem całego
dzieła odkupienia. Można by postawić pytanie dlaczego? Otóż, gdyby nie Duch
Święty cała historia związana z życiem Jezusa zakończyłaby się na fakcie Jego odejścia do nieba a nasza wiara byłaby tylko jakimś intelektualnym przeżyciem. Owszem
wiedzielibyśmy, że 2000 lat temu chodził
sobie po ziemi pewien Pan o imieniu Jezus,
który czynił cuda, umarł i cudownie zmartwychwstał, mielibyśmy świadomość, że
był to człowiek bardzo znaczący i popularny jak na tamte czasy, ale to wszystko
miało by się zupełnie nijak do naszego
obecnego życia i przeżywania wiary. Chrystus bez Ducha Świętego byłby tylko jakąś
Figurą wspomnień z zamierzchłych czasów, o której informowałaby nas tylko historia i kalendarz rocznicowych wydarzeń.
Często jest tak, że w naszej religijnej pobożności myśli, modlitwy podążają w stronę
Boga zwłaszcza przez pośrednictwo Maryi,

którą nierzadko stawiamy na najwyższym piedestale hierarchii, czyniąc Ją niemal najwyższym Autorytetem w drodze
do zbawienia. Ile razy w naszym życiu,
kiedy natrafimy na jakieś kłopotliwe sytuacje czy problemy spadające jak grom z jasnego nieba mówimy automatycznie „O
Matko Boska” albo „Jezus Maria”? Ile
razy doświadczaliśmy potężnej zawieruchy? Ile było takich chwil, że wiatr życia
powywracał nasze plany do góry nogami?
Ile mieliśmy takich sytuacji niezadowolenia i przykrego samopoczucia, bo coś nie
poszło tak jak miało pójść, albo gdy dopadł nas stan niespodziewanej frustracji?
Czy prosiliśmy wówczas o pomoc Ducha
Świętego? Duch Św. ma nas doprowadzić
do prawdy, dlatego trzeba być posłusznym Jego ingerencjom, dostrzegając w
nich palec Boży. Duchowi Św. musimy
być ulegli, zwłaszcza w obliczu tych sytuacji, na które nie mamy wpływu. W naszym życiu nic nie jest dziełem przypadku, co najwyżej świeckim imieniem
Ducha Świętego.
Ks. Wojciech
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu.
PYTANIE: Jak miała na imię Kobieta, która była z uczniami w trakcie Zesłania Ducha Św.?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

Każda budowla sakralna jest kosmiczna,
zbudowana na podobieństwo świata. Na murach, kolumnach i sklepieniu świątyni przedstawiane są ziemia i niebo, zwierzęta, rośliny, historia naturalna i historia święta. Jest to tylko zewnętrzny aspekt symboliki. Świątynia jest jednak
przede wszystkim obrazem strukturalnym, odtwarzającym wewnętrzną, matematyczną strukturę świata.
Każdy projekt tradycyjnej budowli sakralnej
sprowadzał się w istocie do operacji "kwadratury
koła słonecznego", czyli przekształcenia koła w
kwadrat. Na środku placu wybranego pod budowę świątyni ustawiano słup, wokół którego,
za pomocą przywiązanego doń sznura, wyznaczano wielkie koło. Następnie obserwowano cień
rzucany przez ów słup na obwód koła. Największy odstęp między cieniem porannym a wieczornym wyznaczał oś wschód i zachód. Następnie
rysowana dwa koła o średnicy koła pierwotnego,
których środki znajdowały się w punktach przecięć wyznaczonej osi z obwodem koła. Punkty
przecięć dwu kół na odwodzie koła pierwotnego
wyznaczały cztery kąty kwadratu, który nazywano kwadraturą koła słonecznego. Koło i kwadrat są symbolami pierwotnymi. Koło jest nie
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tylko najprostszą ale i najdoskonalszą figurą.
Łączy najwyższy spokój z najbardziej napiętą
siłą i dlatego jest obrazem pełni i doskonałości.
To samo odnosi się do kuli. Jest ona symbolem
wszechobecności i wszechsprawczości Boga.
Koło i kulę uważano za symbol wieczności
Boga. Kwadrat związany jest z liczbą cztery,
symbolizującą cały wszechświat, składający
się z czterech elementów: wody, powietrza,
ognia i ziemi. Stosunek koła do kwadratu albo
kuli do sześcianu stanowi kluczowy element
architektury sakralnej. jest to punkt wyjścia zarówno idei świątyni jak i jej realizacji. Operacja
„kwadratury koła słonecznego" stanowi fundamentalną symbolikę świątyni - połączenia
nieba i ziemi.

Ks. Adam

1. Codziennie o godz. 17:30 zapraszamy nabożeństwa czerwcowe
ku czci NSPJ.

Najświętszego Sakramentu i półgodzinna adoracja połączona z
Koronką do Bożego Miłosierdzia
• W szczególności zapraszamy
członków Grupy Miłosierdzia.
• Dla chorych i ich rodzin w sobotę (10 VI) o godz. 10.00.

2. W tym tygodniu będziemy obchodzić wspomnienia:
• W poniedziałek (5 VI) – NMP
Matki Kościoła;
• W czwartek (8 VI) – Jezusa 4. Zapraszamy dzieci na wyjazd
Chrystusa Najwyższego i
letni do Międzybrodzia BialWiecznego Kapłana;
skiego od 01.07 do 8.07. Więcej in• W sobotę (10 VI) – bł. Boguformacji i zapisy tylko do dzisiaj u
miła.
ks. Adama.
3. Msze Święte w tym tygodniu:
5. Po Mszy Świętej będziemy zbie• W intencji dobroczyńców, porali ofiary do puszek na Świątydopiecznych i wolontariuszy Panie Opatrzności Bożej w Warszarafialnego Zespołu Caritas - w
wie.
poniedziałek (5 VI) o godz. 18.00. 6. Polecamy uwadze prasę katolicką:
Po Mszy Świętej spotkanie w sali
Gość Niedzielnego, Niedzielę i biuleparafialnej. Zapraszamy szczetyn parafialny Ave Maria za dogólnie osoby chętne do włączenia
wolną ofiarę.
się do pomocy w Caritas na rzecz
7. Polećmy Miłosierdziu Bożemu
potrzebującego bliźniego;
drogich nam zmarłych: ks. Je• Msza Święta zbiorowa za
rzego, budowniczych, dobrodziezmarłych w czwartek (8 VI) o
jów naszego kościoła, śp. Marię
godz. 18.00. Intencje można skłaTworek (l. 93) mamę Księdza Prodać w zakrystii.
boszcza, Elżbietę Miernik (l. 90) z
• O wiarę, nadzieję i miłość dla
ul. Sztormowej, które pożegnaliczcicieli Bożego Miłosierdzia w
śmy w minionym tygodniu. Dopiątek (9 VI) o godz. 19.00. Po
bry Jezu, a nasz Panie…
Mszy
Świętej
wystawienie
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PONIEDZIAŁEK, 5 CZERWCA 2017 R. – NMP MATKI KOŚCIOŁA
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MBF dla siostry Beaty ze zgromadzenia Sióstr
Karmelitanek
† Ireneusz Jurkiewicz w miesiąc po śmierci
1) W intencji dobroczyńców, podopiecznych i wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas
2) † Henryk w 30. rocznicę śmierci
† Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska)
WTOREK, 6 CZERWCA 2017 R.
† Zmarli z rodziny z obojga stron oraz Bogdan i Edmund
† Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska)
1) † Bazyli Twardochleb, ciocia Mania Ładońska w 23. rocznicę śmierci
2) † Elżbieta Antosik w 20. rocznicę śmierci
1) † Leokadia
2) † Ludwika Cichowska w 6. rocznicę śmierci
ŚRODA, 7 CZERWCA 2017 R.
† Rodzice: Monika i Bazyli oraz bracia i siostry
† Marek Cichy w 6. miesiąc po śmierci (intencja od kolegów i koleżanek z pracy)
† Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska)
† Czesław Anczakowski
CZWARTEK, 8 CZERWCA 2017 R. – JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
† Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska)
1) † Grzegorz Elwardt w 34. rocznicę śmierci
2) O zdrowie dla Janiny Lewczuk
1) † Zbiorowa za zmarłych
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i potrzebne łaski dla członków grupy Sempre Fidelis
Dziękczynno-błagalna z okazji 15. rocznicy ślubu Andrzeja i Agnieszki z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MBF dla nich i dla całej rodziny
PIĄTEK, 9 CZERWCA 2017 R. –
O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, radość i umocnienie w kapłańskiej posłudze oraz wszelkie
potrzebne łaski dla ks. Mateusza Tarczyńskiego i jego „Margaretek”
Dziękczynna w 49. rocznicę ślubu Łucji i Alfreda z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
MBF dla całej rodziny
1) † Walewska i Emeryk Otomiński
2) † Halina i rodzina z obojga stron
1) † Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska)
2) O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia
SOBOTA, 10 CZERWCA 2017 R. – ŚW. BOGUMIŁA
† Ewa i Janina
† Antoni oraz rodzice: Marianna i Stanisław
1) † Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska)
2) † Zofia Pawłowska w 11. rocznicę śmierci, rodzice i dziadkowie z obojga stron
† Krystyna w 17. rocznicę śmierci, rodzice: Adam i Rozalia oraz rodzeństwo: Kazimierz i Maria
NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ, 11 CZERWCA 2017 R.
† Maria w 3. rocznicę śmierci, Karl (m), oraz zmarli rodzice
O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej dla biskupów naszej diecezji,
kapłanów pracujących w tej parafii i z niej pochodzących oraz o liczne i święte powołania kapłańskie i
zakonne
† Rodzice: Marianna i Jan Bogusz
O Boże błogosławieństwo i opiekę MBF dla Antoniego z okazji 13. rocznicy urodzin i imienin
1) Za Parafię
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Jadwigi i Mieczysława z
okazji 55. rocznicy ślubu
† Józefa (k), Czesław, Józef, Mirosław
† Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska)
† Danuta i Franciszek Kiedrowicz

