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„PrzyjdŸ, Duchu œwiêty, oœwieæ nasze serca
œwiat³em samego Boga.
Niech Twój p³omieñ oczyœci nas z grzechu
i ogrzeje nasze nieczu³e serca.
Niech Twój wiatr wymiecie z nas dawne ¿ycie
i tchnie w nas Bo¿¹ obecnoœæ.
Niech Twój deszcz obmyje nas
i o¿ywi nasze dusze.
PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty objaw chwa³ê Jezusa
ca³emu ludowi Bo¿emu”.

Œwiêto Piêædziesi¹tnicy
Duch Œwiêty kieruje do ka¿dego z nas, dzieci Bo¿ych, szczególne
zaproszenie. Jesteœmy wezwani, by otwieraæ siê na Jego dzia³anie
w naszych sercach i w ca³ym otaczaj¹cym nas œwiecie. Przyzywajmy Go
zatem, aby doœwiadczyæ dzia³ania Tego, który jest obecnoœci¹ samego
Boga wœród nas.
On mieszka w naszych sercach i pragnie do nas mówiæ; On spotyka nas
w Eucharystii; On jest z nami, gdy gromadzimy siê w Imiê Jezusa; On
przemawia do nas w Piœmie Œwiêtym; On przychodzi do nas w biednych,
chorych, opuszczonych.
Duch Œwiêty czeka ka¿dego dnia na nasze wezwanie. Mo¿emy Go
przyzywaæ na ka¿dym kroku i prosiæ, by uœwiêca³ ka¿d¹ chwilê, ka¿d¹
rozmowê, ka¿de wydarzenie, i to trudne, i to radosne. W Nim wype³nia siê
obietnica Jezusa: „Nie zostawiê was sierotami” (J14,8).
Ka¿dego wieczoru, zanim po³o¿ysz siê spaæ, poœwiêæ kilka minut
na rozmowê z Duchem Œwiêtym; proœ Go aby obdarzy³
ciê Chrystusowym pokojem, aby ochrania³ ciebie
i twoich bliskich.
Podziêkuj Mu za Jego dzia³anie w minionym dniu
i proœ, aby nazajutrz jeszcze bardziej przemienia³
twoje serce, pozwalaj¹c ci poznaæ Boga w nowy,
g³êbszy sposób.
ks. Dariusz
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Akt poœwiêcenia siê Duchowi Œwiêtemu
Duchu Œwiêty, Boski Duchu œwiat³a i mi³oœci, Tobie poœwiêcam mój
rozum, serce, wolê i ca³¹ moj¹ istotê, teraz i na zawsze. Spraw, aby mój
rozum by³ zawsze pos³uszny Twoim natchnieniom i by odkrywa³ Twoj¹
obecnoœæ w Koœciele, który Ty nieomylnie prowadzisz. Niech moje serce
zawsze p³onie mi³oœci¹ Boga i bliŸniego, a moja wola niech bêdzie zgodna
z wol¹ Bo¿¹, aby ca³e moje ¿ycie mog³o staæ siê wiernym naœladowaniem
¿ycia i cnót naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, któremu niech
bêdzie czeœæ i chwa³a wraz z Ojcem i Tob¹ na wieki. Amen.
Ojcze nasz i Chwa³a Ojcu (7 razy) na uproszenie 7 darów Ducha Œwiêtego
W. Zeœlij Ducha Twego, a powstanie ¿ycie,
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy siê:
Duchu Œwiêty, który nape³niasz okr¹g ziemi i przenikasz tajniki naszych
serc, odnów nas sw¹ o¿ywcz¹ ³ask¹ i spraw, abyœmy byli wiernymi
œwiadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagaæ
nasz¹ s³aboœæ, zeœlij ogieñ Twej Bo¿ej mocy, aby oczyœci³ nas, umocni³
i obudzi³ têsknotê za now¹ ziemi¹ i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
* * * * * * * * * * * *
Modlitwa o siedem darów Ducha Œwiêtego
Duchu Przenajœwiêtszy,
racz mi udzieliæ daru m¹droœci, abym zawsze umiejêtnie rozró¿nia³ dobro od z³a
i nigdy dóbr tego œwiata nie przedk³ada³ nad dobro wieczne;
daj mi dar rozumu, abym pozna³ prawdy objawione na ile tylko jest to mo¿liwe
dla nieudolnoœci ludzkiej;
daj mi dar umiejêtnoœci, abym wszystko odnosi³ do Boga, a gardzi³ marnoœciami
tego œwiata;
daj mi dar rady, abym ostro¿nie postêpowa³ wœród niebezpieczeñstw ¿ycia
doczesnego i spe³nia³ wolê Bo¿¹;
daj mi dar mêstwa, abym przezwyciê¿a³ pokusy nieprzyjaciela i znosi³
przeœladowania, na które móg³bym byæ wystawiony;
daj mi dar pobo¿noœci, abym siê rozmi³owa³ w rozmyœlaniu, w modlitwie i w tym
wszystkim, co siê odnosi do s³u¿by Bo¿ej;
daj mi dar bojaŸni Bo¿ej, abym ba³ siê Ciebie obraziæ jedynie dla mi³oœci Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Œwiêty
dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje op³akiwa³, i dar umartwienia, abym
zadoœæuczyni³ Boskiej sprawiedliwoœci. Nape³nij Duchu Œwiêty serce moje Bosk¹
mi³oœci¹ i ³ask¹ wytrwania, abym ¿y³ po chrzeœcijañsku i umar³ œmierci¹
œwi¹tobliw¹. Amen.

* * * * * * * * * * * *

Duchu Œwiêty przyjdŸ!...
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Duch rozœmieszyciel
W chrzeœcijañskiej teologii Bóg Ojciec jest Stworzycielem, Syn Bo¿y Odkupicielem, a Duch Œwiêty uœwiêca cz³owieka. Brzmi to niezwykle donioœle,
ale codzienne ¿ycie z Duchem Œwiêtym u boku wcale nie potrzebuje patosu.
"Uœwiêcanie" to nic innego, jak uzdalnianie do czynienia mi³oœci, tak zwyczajnie,
na co dzieñ, wobec ka¿dego. A poniewa¿ to nieraz bardzo trudne, potrzebna jest
pomoc Ducha Œwiêtego, który formuje nasze serca tak, byœmy umieli wybaczaæ,
wspó³czuæ i pomagaæ bezinteresownie - czyli po prostu kochaæ. Nie³atwe to
zadanie. Ale Œwiêtemu Wykonawcy nie brak pomys³owoœci, a nawet... poczucia
humoru!
Jedna z takich interwencji Ducha Œwiêtego rozbawi³a mnie do ³ez. Zuzia mia³a
wtedy niespe³na szeœæ lat, a Marysia oko³o trzech. A dzia³o siê to pewnego
szczególnie "k³ótliwego" dnia. W³aœciwie od rana zanosi³o siê na domow¹ burzê.
Czarne chmury nadci¹ga³y t³umnie i z uporem gromadzi³y siê w pokoju moich
córek. Nawa³nica rozpêta³a siê ostatecznie przy wspólnym kolorowaniu
ksi¹¿eczek. Wszelkimi sposobami próbowa³am godziæ zwaœnione strony,
ale nie zosta³am nawet dostrze¿ona. Na dodatek sama by³am ju¿ tak wœciek³a,
¿e pozosta³o mi tylko jedno - ratunkowe ko³o modlitwy. Wszystkim mamom radzê
mieæ je stale przy sobie - bez niego ju¿ dawno utonê³abym w niespokojnych
wodach macierzyñstwa. Zobligowa³am Ducha Œwiêtego do mo¿liwie szybkiej
interwencji.
Pomoc przysz³a niemal natychmiast. Zuzia z³ama³a kredkê i wykrzyknê³a: Masz ci los! A Marysia odpowiedzia³a: - Coœ ty, ja nie mam ¿adnego cilosa!
Dusz¹c siê ze œmiechu, pad³am na ³ó¿ko, a moje dziewczyny przybieg³y
sprawdziæ, co siê sta³o. Widz¹c mnie wij¹c¹ siê w szalonym chichocie, do³¹czy³y
do mnie i rozpoczê³o siê wspólne ³askotanie. A nie ma nic lepszego na pojednanie
ni¿ radosne przytulanie! I niech mi ktoœ spróbuje powiedzieæ, ¿e Duch Œwiêty
nie ma poczucia humoru!
Monika Staniszewska
Tekst pochodzi z Tygodnika "idziemy" (31 maja 2009)

* * * * * * * * * * * *
Pana mego kocham...
Dobrego, mi³osiernego
mojego,naszego
Pana Boga
Przedwiecznego - Kocham najwiêcej...
Choæ mo¿e za ma³o?
Za to Jego
ukrzy¿owane Cia³o,
za Hostyjê bia³¹,
za Zmartwychwstanie,
za nas umi³owanie...
za ci¹g³e grzechów przebaczanie...

Za niebo z chmurkami i têcz¹,
za ziemiê przebogat¹, pokryt¹ piêkn¹
szat¹,
za gór widoki,
za górskie, rw¹ce potoki,
za doliny zielone,
za polskie kwiaty bia³o-czerwone...
Za mêkê samotnoœci
i niezrozumienia...
Bo¿e Mi³osierny
œwiat i mnie
na lepsze
zmieniaj!

Marianna Jankowska (£om¿a,04listopad 2008r.)
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

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
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. W dzisiejsz¹ uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego, nazywan¹ w Polsce Zielonymi
Œwi¹tkami, koñczy siê okres Wielkanocy. Koœció³ modli siê: „Panie, nasz Bo¿e,
spraw, aby zgodnie z obietnic¹ Twojego Syna Duch Œwiêty da³ nam g³êbiej
zrozumieæ tajemnice Eucharystii i doprowadzi³ nas do ca³ej prawdy”. On 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, 13 czerwca (tradycyjnie drugi dzieñ Zielonych Œwi¹t),
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. W czerwcu codziennie o godz. 1800 w naszym koœciele celebrujemy nabo¿eñstwo
do Serca Pana Jezusa. Przypatrzmy siê, czy nasze serca nie s¹ nazbyt oziêb³e,
obojêtne, nieczu³e, gdy¿ za ma³o wpatruj¹ siê w otwarte Serce Zbawiciela? Proœmy
jak najczêœciej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyñ serca nasze wed³ug Serca Twego”
i nie zrywajmy naszej przyjaŸni z Panem Bogiem!
4. W przysz³¹ niedzielê, 19 czerwca, bêdziemy obchodzili uroczystoœæ Najœwiêtszej
Trójcy. Na Mszy œw. o godz. 1100 - I Komunia œw. dzieci z naszej parafii.
Wasz Proboszcz
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