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Niedziela Zesłania Ducha Świętego: (Dz 2, 1-11; Ps 104; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23)
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 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 znowu 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».

Zostali napełnieni…
Ludzie są uzdolnieni w rózny sposób. Jedni mają bardzo dużo darów, a inni mają ich mało. Nie
oznacza to, że owe różnice wpływają na sposób naszego spojrzenia na tych ludzi – wywyższenie zdolnych, a poniżenie drugich. Dzieje się tak tylko dlatego, że człowiek jest omylny. Nie
tędy jednak droga. Każdy człowiek winien wypracować w sobie te zdolności, dzięki którym
będzie mógł spełniać więcej dobra dla innych, a nie tylko myśleć o sobie.
Nie o sobie myśleli apostołowie, gdy oczekiwali zesłania Ducha Świętego. Duch wiary podpowiadał im, że otrzymają charyzmaty, które uzdolnią ich do głoszenia Ewangelii całemu światu.
„Nie są inne łaski Ojca, inne Syna i inne Ducha Świętego, bo jest tylko jedno zbawienie,
jedna moc, jedna wiara, jeden Bóg Ojciec, jeden Pan, Jego jednorodzony Syn, jeden Duch Święty - Pocieszyciel” (św. Cyryl Jerozolimski).
Zagadnienie otrzymywania charyzmatów (darów Parakleta) wciąż jest przedmiotem nieustannych studiów biblijnych. Dary Pocieszyciela to nie to samo, co uzdolnienia w ludzkim
rozumieniu.
Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Idźcie i głoście, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s.107.

Zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe w niedzielę, poniedziałek, środę, czwartek, piątek
o godz. 17:30: we wtorek i w sobotę o godz. 7:30.

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Siostry Redemptorystki

Powołane przez Ojca, aby być w dzisiejszym Kościele i świecie żywą pamiątką Odkupiciela
Nasz Zakon, który powstał w uroczej południowej części Włoch 13 maja 1731 roku, w Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego, w małym miasteczku Scala, nosi nazwę: Zakon Najświętszego Odkupiciela.
Potocznie zwany jest Zakonem Sióstr Redemptorystek, bo Redemptor to Odkupiciel. Jesteśmy żeńską
gałęzią Podwójnego Instytutu. Nasi bracia redemptoryści są misjonarzmi i głoszą obfite odkupienie
najbardziej potrzebującym, a my trwamy ciągle w tym samym miejscu, w klauzurze, aby promieniować
na cały świat miłością i modlitwą. Modląc się za cały świat, szczególną cząstkę modlitwy rezerwujemy
właśnie za naszych braci redemptorystów, aby ich życie było podobne do Jezusowego, a głoszenie
Ewangelii miało Jego moc. Chcemy, aby nasza modlitwa była dla nich również naszym wyrazem
wdzięczności za to, że włożyli wiele starań i trudu, aby w Polsce powstał klasztor redemptorystek.
Jesteśmy Zakonem kontemplacyjnym, którego sercem jest miłość stająca się modlitwą, pracą, serdeczną gościnnością, radosną służbą sobie nawzajem, w prostocie życia, jaka zapewne panowała w
Nazarecie. Wszystko, czym żyjemy i co robimy pragniemy uczynić radosnym darem-modlitwą za tych
wszystkich, których Jezus umiłował i my miłujemy.
Tak więc każdego dnia obejmujemy modlitwą cały świat i każdego człowieka na świecie. Tak więc
każdego dnia "siedem razy" bierzemy do ręki Brewiarz, aby w jedności z całym Kościołem śpiewać
naszemu Bogu i wypraszać braciom "obfite odkupienie". Bierzemy do ręki liczne narzędzia pracy, zaczynając od tych najprostszych, jak motyka i miotła poprzez igłę i nożyczki, aż po pióro i komputer - w
zależności od potrzeb i możliwości każdej z nas. W ten sposób chcemy czynić ten świat piękniejszym i
na wszelkie sposoby przekazywać braciom piękno Bożej miłości oraz życia w przyjaźni z Jezusem i w
duchu braterstwa i wzajemnej życzliwości.
Żyjąc blisko Pana, w promieniach Jego obecności, cieszymy się szczęściem jakie płynie z doświadczenia Jego miłości, naszego dziecięctwa, z tego, że każdego dnia bardziej odkrywamy jak wielką wartość
ma wspólnota i życie we wzajemnej miłości. Jesteśmy świadome jak wielki dar Bóg złożył w nasze ręce,
ale nie po to, abyśmy go zatrzymały dla siebie. Dlatego każdemu, kto chce zakosztować jak dobry jest
Pan, kto pragnie chwili ciszy i pokoju, dajemy możliwość takich dni skupienia, wyciszenia, poszukiwania głębi i modlitwy z nami.
Z tymi, którzy chcą dzielimy się naszym doświadczeniem Boga, naszą drogą modlitwy i budowania
wspólnoty. I tak poprzez modlitwę i serdeczną gościnność realizujemy nasze posłanie w Kościele, aby
być redemptorystkami, tzn. takim znakiem, który przypomina, że jest Ktoś, kto nas bezgranicznie kocha,
a tym Kimś jest sam Bóg Ojciec. Dlatego całym naszym życiem: modlitwą i pracą chcemy być miłością,
a każdą chwilę życia uczynić miłością, aby ci, których spotykamy lub dotykamy mocą modlitwy, poczuli się kochani przez Boga, aby nie czuli się sami i smutni. Nasza Matka Założycielka, Maria Celeste
Crostarosa, pozostawiła nam nawet czerwony (bordowy) habit, jako znak miłości i taki nosimy do dziś,
we wszystkich klasztorach naszego Zakonu, a jest ich około 50 na wszystkich kontynentach.
W naszej klasztornej kaplicy wpatrujemy się w ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która jest nieodłączną Towarzyszką każdej redemptorystowskiej wspólnoty. Od Niej uczymy się nieustannie pomagać wszystkim potrzebującym i kierować oczy braci i sióstr na Jezusa: na Tego, który jest Źródłem
wszelkiego dobra. (http://www.redemptorystki.pl/?q=node/3)
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Intencje mszalne:
Poniedziałek 05 VI – Dz 1, 12-14; Ps 87; Łk 1, 26-38
700 1.
800 1.
1800 1.
Wtorek 06 VI – Tb 2, 10-23; Ps 112; Mk 12, 13-17
700 1.
800 1.
1800 1. Int. zbiorowych Nowenny Nieustannej;
Środa 07 VI – Tb 3, 1-11; Ps 25; Mk 12, 18-27
700 1.
800 1.
1800 1.
Czwartek 08 VI – Rdz 22, 9-18; Ps 40; Mt 26, 36-42
700 1.
800 1.
1800 1.

Karmel godz. 730 -

Karmel godz. 730 -

Karmel godz. 730 -

Karmel godz. 730 -

Karmel godz. 730 –
Piątek 09 VI – Tb 11, 5-17; Ps 146; Mk 12, 35-37
00
1.
7
800 1.
1800 1.
Karmel godz. 730 Sobota 10 VI – Tb 12, 1. 5-15. 20; Ps Tb 13, 2.6.7; Mk 12, 38-44
00
1.
7
800 1.
1100 1.
1800 1.

Niedziela 11 VI – Wj 34, 4b-6. 8-9; Ps: Dn 3, 52-56; 2 Kor 13, 11-13;

Karmel godz. 730 -

J 3, 16-18

700 1.
830 1.
1000 1.
1130 1.
1300 1.
1630 1.
1830 1.
Intencje mszy św. Można zamówić w kancelarii parafialnej, w zakrystii i przy furcie klasztornej.

Kancelaria Parafialna czynna: wtorek, środę, czwartek w godz. 1000 – 1200 i 1600 – 1730,
w sobotę od godz. 900 do 1030. Sprawy związane z pogrzebem można zgłaszać w każdym dniu.
Dziękujemy wszystkim Rodzinom za składane dodatkowe ofiary
na opłatę wykonanych prac w naszym kościoła! Bóg zapłać!
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Ogłoszenia: Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 04 VI 2017 r.
1. Niedziela 04 czerwca: (Niedziela Zesłania Ducha Świętego)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8:00 do 16:00.
- O godz. 13:00 jubileusz 25-lecia sakramentu kapłaństwa O. Ryszarda hajduka CSsR
- godz. 15:30 spotkanie I dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- Składka przeznaczona na prace wykonywane w naszej świątyni parafialnej.

2. W poniedziałek 05 czerwca: (Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła)
- godz. 17:30 – nabożeństwo czerwcowe i modlitwa za zmarłych.

17:15 zmiana
tajemnic
różańcowych.
3.- godz.
We wtorek
06 czerwca:
(Dzień powszedni)

Dzień imienin O. Waldemara Michalskiego, do wspólnej modlitwy z Solenizantem zapraszamy na Mszę
- godz. 7:30 nabożeństwo czerwcowe
św. o godz. 18:00
- godz. 17:15 zmiana tajemnic różancowych
- godz. 17:30 nabożeństwo Nowenny Nieustannej. Prosimy o składanie do skarbony pod chórem próśb i
podziękowań, które zostaną odczytane w czasie nabożeństwa.

INTENCJE MODLITWY RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH CZERWIEC 2017
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.
15
Zmiana tajemnic różańcowych: wtorek 6 czerwca 2017 r. o godz. 17 .

4. W środę 07 czerwca: (Dzień powszedni)
- godz. 17:30 nabożeństwo czerwcowe i ku czci Św. Michała Archanioła.
5. W czwartek 08 czerwca: (Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana)
- o godz. 17:30 nabożeństwo czerwcowe

6. W piątek 09 czerwca: (Dzień powszedni)
- Msza św. godz. 7:00, 8:00, 16:30 (dzieci), 18:00.
- Spowiedź od godz. 7:00 do 10:00 i od 15:00 do 18:30 oraz od 19:00 do 20:45.
- godz. 15:00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
- godz. 17:30 nabożeństwo czerwcowe.
- godz. 20:45 modlitwa na zakończenie dnia - kompleta.

7. W sobotę 10 czerwca: (Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:00, 11:00, 18:00.
- Po Mszy św. o godz. 7:30 nabożeństwo czerwcowe.
- Po Mszy św. o godz. 11:00 nabożeństwo maryjne.
- godz. 18:00 - Wieczorna Msza Wigilijna z Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Po Mszy św. nabożeństwo z modlitwą o dary Ducha Świętego.

8. W niedzielę 11 czerwca: (Niedziela Najświętszej Trójcy)
- Msze św. sprawujemy o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30, 18:30.
- godz. 15:30 spotkanie II dla rodziców przygotowujących się do chrztu dzieci.
- Przed kościołem będziemy mogli złożyć ofiary do puszek na potrzeby zorganizowania grupy pielgrzymkowej na Jasną Górę.
O. Piotr Wiśniewski CSsR – Proboszcz
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