
INTENCJE  MSZALNE   29  V  -  4  VI  2017 
 

 Poniedziałek  5  VI 

  7.00  + Zofia Zając w 1 r. śmierci 

  9.00  + Zofia Maciaś- Ciura / od syna Sławomira 

17.00  ++ Anna i Marian Leszko. Ryszard Bąk 

18.30  ++ Zofia Chłopek w 6 r. śmierci. Zdzisław Chłopek w 21 r. śmierci 
 

Wtorek   6  VI 
  7.00  ++ Antoni, Wiktoria, Zofia 

  7.30  O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i siłę dla kapłanów odwiedzających 

        i przynoszących Komunię św. na naszym osiedlu chorym, słabym i starszym, aby  

        mogli  godnie służyć swemu powołaniu. 

18.30  Dziękczynna w 70 r. urodzin Janusza, prośbą o Boże Błogosławieństwo  
 

Środa  7  VI 

  7.00  + Zofia Bożek w 1 r. śmierci 

  7.30  + Krystyna Chmielowska od SP ZOZ w Osieku 

18.30  Intencja Radia Maryja 
              

Czwartek  8  VI 

  7.00  ++ Michał i Helena      

  7.30  O Boże Błogosławieństwo dla pań modlących się w Róży V i o wieczne zbawienie  

          dla zmarłych 

18.30  O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty i Krzysztofa 
 

Piątek  9  VI 

  7.00  1)  W intencji Panu Bogu wiadomej 

           2)  + Irena 

  7.30  + Andrzej Bury 

18.30  + Zofia Maciaś-Ciura / od rodz. Gutów 
 

Sobota   10  VI 

  7.00  1)  O świętość życia w rodzinie 

           2)  W intencji Panu Bogu wiadomej 

  7.30  ++ Janina i Kazimierz 

18.30  ++ Irena, Melania, Stefan, Marcjanna, Tadeusz, Helena 
       

Niedziela  11  VI 

  7.30  + Lucjan Klamra 

  9.00  ++ Stanisław Ziomek i zmarli z rodziny 

10.30  ++ Zofia, Józef, Władysław Jakubas / intencja od córki  

12.00  O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla O. Adama – Franciszkanina, dla Zuzanny 

         i Moniki oraz dla Tomka z rodzinami 

13.15  Za Parafian  

17.00  ++ Stanisława, Anna, Karol 

18.30  ++ Andrzej Bartkiewicz w 38 r. śmierci i córka Violetta 

20.00  O Boże Błogosławieństwo dla członków Róży rodziców i dzieci, za które się modlą  

           członkowie 

                                                                   04 czerwca  2017    23/2017/138 
 

WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / J 7, 37 -39  /                   

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym 

głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak 

rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, 

którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ 

Jezus nie został jeszcze uwielbiony. 

 

REFLEKSJA     

Kiedy robimy znak krzyża – na słowa …i Ducha Świętego … dotykamy naszych ramion. 

Ten gest jest między innymi, przypomnieniem  siły i mocy Ducha Świętego. Często w życiu 

doświadczamy naszej słabości, a nawet odczuwamy bezsilność w wielu sytuacjach. A 

dlaczego nie korzystamy z pomocy Ducha Świętego?  

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim na zebranych w wieczerniku apostołów 

zstąpił Duch Święty. Dokładnie tak, jak zapowiedział to Pan Jezus tuż przed 

Wniebowstąpieniem.  W języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się z 

tego powodu "Pięćdziesiątnicą". Grecy mieli na to własne słowo – Pentecostes, czyli 

pięćdziesiątka. Łacina przejęła to słowo, używając „Pentecoste”.  Pozostaje to nie bez 

znaczenia dla współczesnych katolików – cały anglosaski świat obchodzi bowiem święto 

zwane w tym języku Pentecost, choć po angielsku oczywiście nie oznacza to tego samego, 

co „pięćdziesiąt”. Włosi obchodzą zaś święto Pentecoste – nie zmienili łacińskiego 

pierwowzoru. My mamy „Pięćdziesiątnicę”. A skąd się wzięła nazwa – Zielone Świątki? 

Pięćdziesiątnica przypada w Polsce w okresie najpiękniejszego, najbujniejszego rozkwitu 

przyrody – święto to obchodzimy bowiem zwykle na przełomie maja i czerwca. Różne 

regiony Polski dopracowały się nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale 

wszystkie łączyło uwypuklenie radości z długo oczekiwanego, „zielonego” okresu w roku. 

Wieńce w ten dzień zdobiły głowy dziewcząt, ludność wiejska w święto to urządzała też 

liczne zabawy, oczywiście na zielonym łonie przyrody. W zależności od regionu Polski 

„Zielone Świątki” nazywane były dawniej również Sobótkami (południowa Polska) lub 

Palinockami (Podlasie). Co ciekawe, tradycja Zielonych Świątek przetrwała również w 

Dolnej Saksonii (Pfingstbaumpflanzen) oraz na zachodniej Ukrainie. 

 



Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy 

Przenajświętszej: Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa Bożego – 

Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość 

odkupił. Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył 

dzieło Odkupienia chwalebnym Zmartwychwstaniem. Zielone Świątki wreszcie są świętem 

trzeciej Osoby boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na świat, aby to, co 

Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało utwierdzone i poświęcone przez Niego. Przed wojną 

Zielone Świątki - podobnie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc - były świętami 

dwudniowymi. Drugi dzień (jako dzień wolny) usunęli komuniści. Po 1989 r. nie było woli, 

by do dobrych tradycji powrócić. Dla przypomnienia, w Dziejach Apostolskich czytamy: 

Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru 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. Do zebranych ludzi wyszedł święty Piotr 

i pod wpływem jego nauczania, trzy tysiące ludzi uwierzyło i przyjęło chrzest. Według 

wielu pisarzy katolickich Pięćdziesiątnica jest niczym innym jak dniem narodzin Kościoła. 

Wspomniane trzy tysiące nawróconych rozmnożyły się z zadziwiającą prędkością. Nie 

musiało minąć pięćdziesiąt lat od dnia pięćdziesiątnicy, by w każdym zakątku znanego 

wówczas człowiekowi świata, usłyszano święte imię Jezusa Chrystusa. Święty Jan Paweł II 

pisał, że choć Kościół narodził się na krzyżu w Wielki Piątek, trwał w ukryciu. Swoje 

narodziny postanowił ujawnić światu właśnie pięćdziesiąt dni później. Tego dnia narodził 

się dla całego świata.   

Maryja – Matka Kościoła. Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po 

uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza 

liturgicznego 4 maja 1971 r. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego 

było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie 

Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy "trwali 

jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego"  

Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania 

poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha 

Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, 

towarzyszy Kościołowi w świecie. Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce 

Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła. Prymas Polski, kard. Stefan 

Wyszyński, w imieniu biskupów polskich w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej 

sesji soborowej, w czasie obrad Soboru Watykańskiego, wygłosił przemówienie, 

uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na 

doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych 

dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem.  W 1968 r. 

Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo 

Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: 

"Matko Kościoła, módl się za nami". Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby 

wezwanie to znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież 

ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego.  21 listopada 

1964 r. papież Paweł VI w obecności wszystkich Ojców Soborowych i przy ich gorącym 

aplauzie ogłosił Maryję Matką Kościoła.        /ks.B/ 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  UROCZYSTOŚĆ 

ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO   04.06.2017 

 

 
1. Dziś przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Po Mszy świętej 

adoracja Najświętszego Sakramentu. Dziękujemy tym, którzy wczoraj przygotowali, 

prowadzili i uczestniczyli w wigilijnym czuwaniu modlitewnym. Jutro drugi dzień 

Uroczystości Zielonych Świąt – Święto NMP Matki Kościoła.  Msze święte w 

górnym kościele o godz:  7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Kancelaria w poniedziałek 

nieczynna. 

 

2. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: w czwartek Święto Jezusa Chrystusa 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana, a w sobotę wspomnienie bł. Bogumiła – 

biskupa. W przyszłą niedziele Uroczystość Najświętszej Trójcy – kończy się wtedy 

okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Nabożeństwa czerwcowe codziennie 

po Mszy św. wieczornej, a w niedziele o godz. 18.00. W środę po mszy św. 

wieczornej spotkanie Koła Radia Maryja, a w czwartek o godz. 20.15 spotkanie 

Kręgu Biblijnego.  

 

3. W przyszłą niedzielę po Mszach św. przed naszym kościołem do puszek będą 

kwestować Siostry Sercanki, prowadzące w Krakowie bursę dla studiujących 

dziewcząt. Bursa, by mogła służyć, musi zostać gruntownie wyremontowana. 

Siostry można wesprzeć ofiarą lub przez zakup książek-cegiełek, a także ikon z 

wizerunkiem bł. Klary Szczęsnej. Siostry bardzo liczą na nasze wsparcie i z góry 

dziękująca każdy gest dobrej woli. 

 

4. W najbliższą sobotę wyjazd integracyjny w Beskid Sądecki. Autokar wyjeżdża o 

godz. 6.30 z parkingu pod kościołem. 

 

5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. + Stanisławę Suchan.  …wieczny 

odpoczynek racz Jej dać Panie…. 

 

 

 

                  


