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Duchu Œwiêty,
ni z tego ni z owego,
tchnij na nas, chuchnij na ca³ego.
Amen.

ks. Jan Twardowski
(fragment utworu „Wiersz do Ducha Œwiêtego”)

Raniero Cantalamessa, kaznodzieja domu papieskiego, powiedzia³: „Ktoœ
móg³by zapytaæ, czym w³aœciwie by³ przewrót Kopernikañski? Przed Kopernikiem
– w XVI wieku ludzie wierzyli, ¿e ziemia stanowi centrum wszechœwiata,
i ¿e s³oñce kr¹¿y wokó³ niej. Ale Kopernik (a po nim wielu innych) twierdzi³, ¿e rzecz
wygl¹da zgo³a inaczej. S³oñce stoi nieruchomo w œrodku wszechœwiata, a ziemia
kr¹¿y wokó³ niego, poniewa¿ potrzebuje jego œwiat³a i ciep³a.
W œwiecie duchowym przewrót kopernikañski jest czymœ, co ma siê dopiero
dokonaæ. Ka¿dy z nas podœwiadomie ¿yje w przeœwiadczeniu, ¿e sam jest
œrodkiem œwiata. To ja jestem w centrum; wszyscy i wszystko s¹ tylko po to, by mi
s³u¿yæ. Nawet Syn Bo¿y, nawet sam Bóg. To w³aœnie jest egocentryzm. Wszyscy,
w mniejszym lub wiêkszym stopniu, znajdujemy siê jeszcze w tym
przedkopernikañskim stadium ¿ycia. Jesteœmy egocentrykami. Ka¿dy z nas
uwa¿a siebie samego za oœ, wokó³ której krêci siê ca³y œwiat. Przewrót
kopernikañski, który dokona³ siê podczas Piêædziesi¹tnicy, polega³ na tym,
¿e ludzie zapomnieli o sobie i zostali ca³kowicie ogarniêci myœl¹ o Synu Bo¿ym.
Stali siê Bogocentryczni, Chrystocentryczni. Tego w³aœnie mo¿e dokonaæ
Piêædziesi¹tnica w naszym ¿yciu.
Mówi¹c o Piêædziesi¹tnicy nie mówimy o abstrakcyjnym pojêciu. Mówimy
o czymœ tak konkretnym jak otwarcie okna. Wszyscy pragniemy tego
wszechogarniaj¹cego ognia mi³oœci. W ka¿dej sferze ¿ycia
– w ma³¿eñstwie, pracy zawodowej, w przyjaŸni,
we wszystkich przedsiêwziêciach – pragniemy mi³oœci.
Ka¿dy z nas pragnie mi³oœci przekraczaj¹cej wszelkie
ludzkie doœwiadczenia, ¿adna bowiem z form mi³oœci, jakich
mo¿emy doœwiadczyæ w tym ¿yciu, nie jest w stanie
zaspokoiæ naszych serc.”
PrzyjdŸ Duchu Œwiêty i rozpal nas ogniem Twojej
mi³oœci!
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Jana (20,19-23)
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie,
gdy drzwi by³y zamkniête z obawy przed ¯ydami, przyszed³ Jezus, stan¹³
poœrodku i rzek³ do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokaza³ im rêce
i bok. Uradowali siê zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzek³
do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was posy³am. Po tych
s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: WeŸmijcie Ducha Œwiêtego! Którym
odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im
zatrzymane.
* * * * * * * * * * * *
PRAWDA
W uroczystoœæ Piêædziesi¹tnicy spotykamy w
Ewangelii (J15,26-27; 16,12-15) dwie spoœród piêciu
obietnic Ducha Œwiêtego, jakie Jezus z³o¿y³ w ostatni
wieczór swego ziemskiego ¿ycia w czasie mów
wyg³oszonych w Wieczerniku. Jednym z okreœleñ
Ducha – oprócz Parakleta-Pocieszyciela – jest
„Duch Prawdy” powtórzone w dzisiejszym urywku dwukrotnie i wyjaœnione
w nastêpuj¹cy sposób: „On doprowadzi was do ca³ej prawdy”. Greckim s³owem
na okreœlenie „prawdy” jest tu aletheia, co dos³ownie znaczy „to, co nie jest ju¿
ukryte”. Termin ten mia³ donios³e znaczenie w greckich poszukiwaniach
filozoficznych, odnosi³ siê do odkrycia g³êbokiej istoty wpisanej w rzeczywistoœæ.
Istnia³a zatem pokusa odczytania w sensie „greckim” i filozoficznym tak¿e tej
deklaracji Jezusa oraz Jego s³ynnego stwierdzenia wyg³oszonego w czasie
rozmowy z Samarytank¹: „Prawdziwi czciciele bêd¹ oddawaæ czeœæ Ojcu
w Duchu i prawdzie” (J 4,23). Ale nie nale¿y zapominaæ, ¿e Ewangeliœci u¿ywaj¹
wprawdzie jêzyka greckiego, lecz zawsze odwo³uj¹ siê do Ÿróde³ biblijnych,
zaœ w jêzyku Starego Testamentu „prawda” jest znacznie mniej ideologiczna,
a bardziej egzystencjalna. Oznacza ona wiernoœæ, mi³oœæ Boga, Jego przymierze,
Jego zbawienie. W takim znaczeniu powinniœmy rozumieæ funkcjê Ducha
Œwiêtego jako „Ducha Prawdy”. „Prawd¹” Jezusa jest Jego s³owo, Jego
Ewangelia, Jego dzie³o zbawienia, Jego osoba. Rola Ducha Œwiêtego w Koœciele
polega zatem na wyjaœnieniu w pe³ni objawienia Jezusa i uczynieniu go
skutecznym. Chrystus bowiem mówi: „Z mojego weŸmie i wam objawi”. […]
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *
Jeœli ktoœ lub coœ ka¿e ci s¹dziæ, ¿e jesteœ ju¿ u kresu, nie wierz w to!
Jeœli znasz odwieczn¹ Mi³oœæ, która Ciê stworzy³a,
to wiesz tak¿e, ¿e w Twoim wnêtrzu mieszka dusza nieœmiertelna.
Ró¿ne s¹ w ¿yciu" pory roku": jeœli czujesz akurat, ¿e zbli¿a siê zima,
chcia³bym abyœ wiedzia³, ¿e nie jest to pora ostatnia,
bo ostatni¹ por¹ Twego ¿ycia bêdzie wiosna: wiosna zmartwychwstania.
Ca³oœæ twojego ¿ycia siêga nieskoñczenie dalej ni¿ jego granice
ziemskie: Czeka ciê niebo.
Jan Pawe³ II
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm...
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii
Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana Jezusa, byæ blisko
Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
Pan Jezus Wybiera Aposto³ów
Po chrzcie w Jordanie Pan Jezus poszed³ na pustyniê. Tam modli³
siê i poœci³ przez czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy.
Po powrocie z pustyni zacz¹³ Pan Jezus gromadziæ wokó³ siebie
uczniów. Spoœród wszystkich wybra³ dwunastu i nazwa³ ich
Aposto³ami. Przez trzy lata Aposto³owie przebywali razem
z Jezusem, a póŸniej mieli nauczaæ ludzi. Pan Jezus mówi³ im
o Bogu, który jest najlepszym Ojcem i kocha wszystkich. Uczy³ ludzi
jak maj¹ ¿yæ, aby dostaæ siê do nieba. Pan Jezus naucza³ te¿,
¿e trzeba zachowywaæ wszystkie przykazania Bo¿e, a zw³aszcza najwiêksze
przykazanie: mi³oœci Boga i bliŸniego.

Sakrament bierzmowania
Czym jest modlitwa Chrzeœcijanina?
Modlitwa chrzeœcijanina jest zwi¹zkiem przymierza
miêdzy Bogiem i cz³owiekiem w Jezusie Chrystusie. Jest
dzia³aniem Boga i cz³owieka; wyp³ywa z Ducha Œwiêtego
i z nas, jest skierowana ca³kowicie ku Ojcu, w zjednoczeniu
z ludzk¹ wol¹ Syna Bo¿ego, który sta³ siê cz³owiekiem. ¯ycie
modlitwy polega na sta³ym trwaniu w obecnoœci Boga
w Trójcy Przenajœwiêtszej. Modlitwa jest „wzniesieniem
serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem
wdziêcznoœci i mi³oœci zarówno w cierpieniu jak i radoœci”
(œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus).
Jakie istniej¹ formy modlitwy?
B³ogos³awieñstwo i adoracja jest postaw¹ modlitewn¹, w której nastêpuje
wymiana darów miêdzy Stwórc¹ a stworzeniem. Bóg obficie udziela swego
b³ogos³awieñstwa poczynaniom cz³owieka, a cz³owiek œwiadomy tego czuje siê
zobowi¹zany odpowiedzieæ na ten dar wys³awianiem Bo¿ego mi³osierdzia.
Modlitwa proœby jest œwiadectwem wiary cz³owieka w moc Boga, w ca³kowit¹
od niego zale¿noœæ oraz Bo¿¹ opatrznoœæ. Przedmiotem modlitwy proœby mo¿e
byæ ka¿de dobro tak duchowe jak i materialne, proœba o przebaczenie win i ka¿da
potrzeba ludzka, która nie sprzeciwia siê woli Bo¿ej.
Modlitwa wstawiennicza jest modlitw¹ proœby za innych.
Modlitwa dziêkczynienia jest odpowiedzi¹ cz³owieka na udzielone Bo¿e dary.
Wzbogaca serce cz³owieka cnot¹ wdziêcznoœci.
Modlitwa uwielbienia jest bezinteresowna, wys³awia Boga dla Niego samego,
dlatego ¿e On jest i kocha nas.
Wszystkie powy¿sze formy modlitwy zawiera i wyra¿a Eucharystia, która jest
„œwiêt¹ ofiar¹ uwielbienia”.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (na Cmentarzu), 1800;
w dni powszednie: 700 , 1800
Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa

Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia
o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹
niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez
Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci)
co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 1800. Opiekun Ks. Piotr O.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
Wczoraj tj. 18 maja br. na mszy œw. o godz. 1800 Ks. Bp Tadeusz Bronakowski udzieli³ sakramentu
bierzmowania m³odzie¿y z naszej parafii. Módlmy siê w intencjach naszej m³odzie¿y,
aby œwiadectwem swojego ¿ycia potwierdzali to, ¿e Duch Œwiêty ich umocni³.
Natomiast dziœ tj. 19 maja na Mszy œw. o godz. 1100 - I grupa dzieci z naszej parafii przyst¹pi
do I Komunii Œwiêtej. Niech Eucharystia - ¯ywy Bóg rozpala serca mi³oœci¹ tych dzieci i ich rodziców.
1. W Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego koñczy siê okres Wielkanocy. Duch Œwiêty umacnia to,
co s³abe, prostuje to, co b³êdne, rozgrzewa oziêb³e i przynosi b³ogos³awieñstwo pokoju. A my, poddaj¹c
siê Jego œwiat³u i Jego ciep³u, jak uczniowie zgromadzeni wokó³ Maryi w Wieczerniku, mo¿emy o tym
zaœwiadczyæ w codziennym ¿yciu. Nie lêkajmy siê, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy siê
na Jego œwiat³o i pamiêtajmy, ¿e ka¿da Eucharystia jest wci¹¿ dokonuj¹c¹ siê Piêædziesi¹tnic¹.
2. Jutro, w poniedzia³ek, obchodzimy œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Koœcio³a. Podczas
Soboru Watykañskiego II biskupi polscy z³o¿yli w Stolicy Apostolskiej proœbê o og³oszenie
Najœwiêtszej Maryi Panny Matk¹ Koœcio³a i oddanie ca³ej ludzkoœci Jej Macierzyñskiemu Sercu.
Zamykaj¹c drug¹ sesjê soborow¹, papie¿ Pawe³ VI og³osi³ Maryjê Matk¹ Koœcio³a. Poniedzia³kowe
œwiêto podkreœla rolê, jak¹ Maryja pe³ni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa –
Koœciele.
3. Równie¿ w tym tygodniu, w pi¹tek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy siê
do Maryi – jako Wspomo¿ycielki wiernych. Do Niej Koœció³ ucieka³ siê od pocz¹tku we wszystkich
potrzebach i troskach. I dziœ wierzymy, ¿e jest Szafark¹ Bo¿ych ³ask i dba o swoje dzieci. Nasz naród
nie tylko wyró¿nia siê wœród innych narodów wielkim nabo¿eñstwem do Maryi, mo¿emy wymieniæ
wiele dat, kiedy doznaliœmy Jej wyraŸnej opieki.
4. W przysz³¹ niedzielê, 26 maja, bêdziemy prze¿ywali uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy. Tego dnia
obchodzimy te¿ Dzieñ Matki. Niech nie zabraknie wdziêcznej pamiêci o naszych mamach, tych
¿yj¹cych i tych, które Pan Bóg przywo³a³ ju¿ do siebie.
Na Mszy Œw. o godz. 1100 II grupa dzieci z naszej parafii przyst¹pi do I Komunii Œw.,
Natomiast na Mszy œw. o godz. 1300 – wyst¹pi chór ze Szko³y Muzycznej w £om¿y.
Wasz Proboszcz
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