
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1.Bóg zapłać sprzątającym nasz kościół. Na kolejny tydzień troskę o porządek 

i piękno w kościele powierzamy rodzinom: Haliny i Stanisława Kot, Jadwigi 
i Kazimierza Hofman, Stanisławy i Henryka Słupek. 

2.Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Katarzyna 
i Grzegorz Stachyra 240 zł („20-tki”), P. Teresa i Władysław Bielech 240 zł. 

3. Jutro Święto NMP Matki Kościoła (drugi dzień „Zielonych Świąt”). Msze św. będą 
o godz. 800 i 1800. We czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana. Modlimy się za kapłanów i o nowe powołania do życia kapłańskiego. 

4.Msze św. w tygodniu o godz. 1800 a po nich nabożeństwa majowe. W środę 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. W niedzielę 
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – kończy się okres Komunii świętej 
wielkanocnej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 15, 26–27; 16, 12–15) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie 
Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, 
który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy 
też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. 
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść 
nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, 
doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie 
wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy 
Chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, 
jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Dziś odczytujemy z Ewangelii ważkie słowa Jezusowej obietnicy: „Gdy 
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”. Kim ON jest? 
Ten Ktoś, kogo Jezus nazywa Pocieszycielem i Duchem Prawdy? W tym 
pytaniu już jest cząstka odpowiedzi: to jest Ktoś. Osoba. Ten Ktoś zjawia się 
poprzez znaki dnia Pięćdziesiątnicy – opowiada o tym św. Łukasz w pierwszym 
czytaniu: wicher, szum, ogień. Wszystko opatrzone wiele mówiącym 
zastrzeżeniem: jakby. Nie ma w słowniku określeń na to, co się działo. Dlatego 
to „jakby”. Po chwili znaki schodzą na drugi plan. Ów Ktoś – choć dostrzegalny 
tylko poprzez znaki, oddziałuje, wywiera wpływ na ludzi. Lękliwie zamknięci 
w wieczerniku Apostołowie wychodzą do ludzi. Piotr, prosty galilejski rybak, 
przemawia do tysięcy. Ci zaś, nie tylko słuchają, ale na znak, że uwierzyli 
i mówcy, i Komuś jeszcze, przyjmują chrzest. Taka była (i jest) prawda tamtego 
dnia: jest Ktoś, kto ma moc przemieniać człowieka, kto potrafi ludzkie serce 
otworzyć na niepojęte, kto potrafi uzdolnić do przyjęcia prawdy. Za Jezusem 
chrześcijanie nazywają tego Kogoś Duchem Świętym. I są przekonani,  
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W 
N 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU: 

Dzień tyg.: 24.V – 30.V 2021 

poniedziałek + Helena Dec (Msza św. gregoriańska) 

wtorek + Helena Dec (Msza św. gregoriańska – koniec) 

środa + Helena, + Edward Grad, ofiaruje córka 

czwartek + Lucyna, + Stanisław Lenar 

piątek O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Frania 

sobota + Maria Kuźniar, + Kazimiera, + Tadeusz Łoś 

niedziela + Maria, + Bronisława, + Jan Kuźniar; + Stanisława, + Jan Pelc 

 

bł. Mariam 
– Mała Arabka 

„Duchu Święty, natchnij mnie. 
Miłości Boża, pochłoń mnie. 

Po prawdziwej drodze prowadź mnie. 
Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie. 

Z Jezusem błogosław mnie, 
Od wszelkiego zła, Od wszelkiego złudzenia, 

Od wszelkiego niebezpieczeństwa 
zachowaj mnie!” 

DUCHU ŚWIĘTY  
 

 
 
 

PRZYJDŹ 


