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SZÓSTA
NIEDZIELA 

WIELKANOCNA

TAJEMNCA DUCHA BOŻEGO
„Nie mogę przestać o tobie myśleć” – powtarzają zakochani. O tych, 

których kochamy, myślimy najczęściej. Pojawiają się w naszych rozmowach,
wspomnieniach, w opowieściach przywołujemy to, co nas łączy. Skoro 
ludzka miłość potrafi z dwojga serc uczynić jedno, to jakże wielka musi być 
siła Boskiej miłości? 

Jezus nie może mówić o sobie, nie mówiąc jednocześnie o Ojcu. To, kim 
jest, najgłębiej wyraża się w Jego synowskiej relacji z Ojcem. Dlatego wskazuje 
na Niego i przez swoje słowa oraz czyny objawia Jego miłość. W mowie 
pożegnalnej podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus mówi najpierw o Ojcu, a 
następnie o Duchu Świętym, który jest Tchnieniem niosącym Słowo, jest mową 
Boga – Ogniem wzajemnej miłości Ojca i Syna. 

Ewangelista Jan mówi tak często o tajemnicy wewnętrznego życia Bożego,
gdyż sam, jako „umiłowany uczeń”, poznał już to, co ona dla nas oznacza. Pan 
Jezus zapowiada: „W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we 
Mnie i Ja w was” (Ewangelia). Dla uczniów „dzień poznania” nadszedł po 
Chrystusowym zmartwychwstaniu, a podczas zesłania Ducha Świętego otrzymali
Jego dar. 

Również nas Duch Święty prowadzi do poznania tajemnicy Chrystusa. Bez
światła Trzeciej Osoby Boskiej nie zdołalibyśmy rozpoznać Chrystusa i zbliżyć 
się do Niego. Duch jest tak blisko serc wierzących, że staje się Źródłem naszego 
życia duchowego i Twórcą przyjaźni z Bogiem. On modli się w nas, mówi w 
naszym imieniu i uczy rozpoznawać głos Pana. Przez Chrystusa prośmy dziś 
Ojca, by dał nam Ducha Świętego.

===============================================================================================================================================================================

GDY PRZYCHODZĄ WĄTPLIWOŚCI…
Wraz z apostołami udajemy się na górę, aby być świadkami 

wniebowstąpienia Jezusa. Nie jest to scena jedynie historyczna. Obietnica, 
jaka tam została złożona, i misja, jaką otrzymali uczniowie, trwają do dziś 
w życiu wspólnoty Kościoła oraz każdego chrześcijanina.

Wniebowstąpienie jest ostatnim wydarzeniem z ziemskiego życia 
Jezusa. W istnieniu wspólnoty apostolskiej zamyka jeden etap, a otwiera nowy,
który nastąpi wraz z zesłaniem Ducha Świętego. Ten rodzący się do życia 
Kościół wciąż jest jeszcze bardzo słaby. Wielu spośród uczniów nadal wątpi w 
zmartwychwstanie. Nie dowierzają, że ten, który im się ukazuje, to Jezus z 
Nazaretu, za którym pewnego dnia zdecydowali się pójść i na którego śmierć 
patrzyli. 

Odchodzący do domu Ojca Jezus pozostawia im zadanie: mają nauczać
wszystkie narody i udzielać im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Otrzymują też władzę rozgrzeszania. Ich trwająca wciąż niepewność zostanie 
rozwiana za dziesięć dni, kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymają w 
wieczerniku Ducha Świętego. Syn Boży obiecuje uczniom, że pozostanie z 
nimi przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zapewnienie to trwa po dziś
dzień i rozciąga się na wciąż doświadczalną Jego obecność w życiu Kościoła i 
każdego człowieka. 

Jeśli czasem mamy wątpliwości i zastanawiamy się nad tym, czy aby 
Bóg nas nie opuścił, warto przypominać sobie słowa obietnicy złożone 
uczniom Pańskim w dniu wniebowstąpienia: „A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Czy jest możliwe, aby Bóg nie 
dotrzymał obietnicy?

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA

PAŃSKIEGO 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 17 do 24 maja 2020 roku.

Niedziela           17.05                   SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
7.30 Za †† matkę Elżbietę Cebula z ok. ur., ojca Józefa, szwagra Jerzego i bratową Reginę, dziadków 

z obu stron, z pokrewieństwa Cebula Stotko i Resel. 
9.15 Grabczok Za † Kazimierza Murziak w 30 dzień po śmierci
10.30 Za †† męża i ojca Gerharda w rocz. śm., rodziców z obu stron, siostrę, szwagrów, szwagierki i 

z pokrewieństwa. 
15.00 Nabożeństwo Majowe.

Poniedziałek 18.05 Dni Krzyżowe. 100-tna rocz. ur. św. Jana Pawła II.
7.00 Za † Teresę Cossbau od róży różańcowej Jezusa Miłosiernego – przełożona p. Bernadeta Sówka. 
18.00 W intencji rolników i bł. Boże w pracy, dobre urodzaje oraz potrzebne łaski.

Wtorek 19.05 Dni Krzyżowe.
7.00 Do Trójcy Przenajświętszej i MB z podziękowaniem za opiekę i bł. z ok. 50 rocz. sakramentu 

małżeństwa, z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie Edeltraudy i Henryka oraz ich dzieci z rodzinami.
18.00 W intencji rzemieślników i pracodawców oraz wszystkich pracujących o bł. Boże oraz dobre urodzaje.

Środa 20.05  Dni Krzyżowe.
7.00 W 30 dzień śm. Teresy Cossbau. 
18.00 Grabczok W intencji rolników i rzemieślników o urodzaje i bł. w pracy.

Czwartek 21.05 Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
18.00 Za † ojca, teścia i dziadka Ryszarda Kasperek w I-szą rocz. śm. Nabożeństwo majowe.

Piątek 22.05 . 
7.00 W podziękowaniu Bogu za otrzymane łaski za wstawiennictwem św. Rity z prośbą o dalsze bł. i 

opiekę Boże w rodzinie Miękina. 
17.00 Grabczok Do Boskiej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 35-tej  rocz. 

sakramentu małżeństwa pp. Klaudii i Wiktora Kandzia, z prośbą o dalsze zdrowie i 
bł. Boże w rodzinie oraz rodzinach dzieci.

18.00 Nabożeństwo majowe.
Sobota 23.05

15.00 Grabczok Do Anioła Stróża za roczne dziecko Kacpra Kiwus, jego rodziców i rodziców chrzestnych 
o bł. Boże i zdrowie. 

18.00 Za †† żonę, matkę Mariannę Wodarz, jej rodziców i z pokrewieństwa. Nabożeństwo majowe.

Niedziela        24.05                 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
7.30 Za †† matkę Albinę, ojca Jana, wujka Józefa, ciotkę Elżbietę wszystkich z rodziny 

Sochor. 
9.15 Grabczok Do Boskiej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski i 

powrót do zdrowia córki, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i bł. Boże w 
rodzinie Kuczera i Pigmans.

10.30 Za †† matkę Annę, ojca Edmunda, żonę Mariannę i z pokrewieństwa. 
15.00 Nabożeństwo majowe.

======================================================================
OGŁOSZENIA: 
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam: 

Regina Lukas, Natalia Koch (Smirek), Brygida i Katarzyna Sobota
Bóg zapłać za ofiary złożone na utrzymanie parafii.
Od dzisiaj w świątyni na mszy bądź nabożeństwie może być 45 osób, na Grabczoku 22 osoby.
Zapraszam do spowiedzi wielkanocnej, codziennie przed mszą św. oraz komunii św.
Zapraszam na nabożeństwa majowe: dziś o godz. 15.00, w tygodniu po mszy wieczornej w Piątki o 18.00.
Kolejne zaproszenie na godzinę miłosierdzia o 15.00 od Poniedziałku do Piątku: wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwy o powstrzymanie pandemii.
Od Jutra dni krzyżowe – z powodu pandemii nie możemy odbyć procesji, stąd msza św. w kościele i po niej 
modlitwy połączone z nabożeństwem majowym – zapraszam! Jutro rolników, a we Wtorek rzemieślników i 
pracodawców. W Środę modlitwy i msza na Grabczoku.
Jutro w Poniedziałek przypada 100-tna rocznica urodzin św. Jana Pawła II.



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 24 do 31 maja 2020 roku.

Niedziela           24.05                   UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
7.30 Za †† matkę Albinę, ojca Jana, wujka Józefa, ciotkę Elżbietę wszystkich z rodziny Sochor. 
9.15 Grabczok Do Boskiej Opatrzności i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski i powrót do 

zdrowia córki, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i bł. Boże w rodzinie Kuczera i Pigmans.
10.30 Za †† matkę Annę, ojca Edmunda, żonę Mariannę i z pokrewieństwa. 
15.00 Nabożeństwo majowe.

Poniedziałek 25.05 Św. Urbana, papieża i męczennika.
7.00 Za † Jana Klimek w I-szą rocz. śm. 
18.00 Przez wstawiennictwo św. Urbana o dobre urodzaje. Nabożeństwo majowe.

Wtorek 26.05 Św. Filipa Neri, prezbitera. Dzień matki.
7.00 O wieczną radość w niebie dla †† rodziców Eryki i Stanisława Cebula, synów oraz z pokrewieństwa. 
18.00 W intencji matek naszej parafii. Nabożeństwo majowe.

Środa 27.05  
7.00 Za †† syna i brata Rafała Cossbau w 10 rocz. śm. Nabożeństwo majowe.

Czwartek 28.05
7.00 Za †† rodziców Rafała i Hildegardę Kaniut, z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 
18.00 Za † Gertrudę Spyra w I-szą rocz. śm. Nabożeństwo majowe.

Piątek 29.05 Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. 
7.00 Za †† rodziców Agnieszkę i Feliksa, Paulinę i Pawła, wujka Piotra, siostrę Martę i jej męża, 

szwagrów Waltra i Pawła, pokrewieństwo z obu stron. 
17.00 Grabczok Za wszystkie żyjące i zmarłe matki z okazji ich święta.
18.00 Nabożeństwo majowe.

Sobota 30.05
7.00 Za †† męża i ojca Bernarda, rodziców Annę i Jerzego, Jadwigę i Jana, ich rodziców, brata Rudolfa, 

bratową Renatę, szwagra Zygfryda i z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
16.00 Do Anioła Stróża w I-szą rocz. ur. Floriana Cebula o zdrowie i bł. Boże dla niego i całej rodziny. 
18.00 Za †† matkę Gertraud w 4 rocz. śm., ojca Jana, ich rodziców i rodzeństwo, wszystkie dusze w czyśćcu

cierpiące. Nabożeństwo majowe.

Niedziela        31.05                 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.
7.30 Za †† męża i ojca w dniu ur., rodziców z obu stron, wszystkich z całej rodziny i dusze 

w czyśćcu cierpiące. 
9.15 Grabczok Za †† Anielę i Franciszka Koziol oraz dziadków Koziol i Czech.
10.30 Do Bożej Opatrzności, MBNP i Św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski 

z prośbą o bł. Boże, opiekę i zdrowie dla Joachima z ok. ur., także o potrzebne łaski 
w rodzinie. 

15.00 Nabożeństwo majowe.
======================================================================
OGŁOSZENIA: 
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam: 

Celina Jendryca, Patrycja Kokot, Anna Medelnik, Regina Dendera
Jutro czcimy św. Urbana – zapraszam na wieczorną mszę św. i nabożeństwo w kościele modlimy się o dobre 
urodzaje i pogodę.
We Wtorek dzień matki – zapraszam na wieczorną mszę św. w intencji matek naszej parafii.
Zapraszam na nabożeństwa majowe – to już ostatni tydzień!
W dalszym ciągu zapraszam na godzinę miłosierdzia o godz. 15.00 od Poniedziałku do Piątku.
Pozostały jeszcze dwa tygodnie czasu na wielkanocną spowiedź i komunię św. Zapraszam do spowiedzi przed 
każdą mszą św.
Ponieważ może być nas więcej w kościele powoli także będą zmniejszane transmisje mszy w Internecie. 



Subiektywny przewodnik po Mszy świętej Andrzej Macura

Liturgia eucharystyczna
15. Najdoskonalsza z modlitw 
To modlitwa siedmiu próśb. Część z nich nie jest jednak tylko prostą prośbą o jakiś dar. Pokazuje, że gramy

w drużynie Pana Boga. I Jego zwycięstwo jest tez naszym. 
Kiedy podczas piłkarskiego meczu coś dzieje się pod jedną czy drugą bramką, wielu nie wytrzymuje i 

wstaje z miejsca. Nawet gdy obserwuje wydarzenia przed ekranem telewizora. Bo trudno usiedzieć, gdy jest się w 
to, co się dzieje, mocno zaangażowanym. Podobnie jest podczas Mszy. Gdy rozpoczyna się modlitwa „Ojcze nasz” 
wszyscy od dłuższego czasu już stoją. Od przygotowania darów. Bo potem nie sposób było siedzieć. Najpierw 
wielkie dziękczynienie, potem Bóg przyjmuje postać Chleba i Wina – wtedy nawet klęczymy – potem to 
ofiarowanie Bogu Jego Syna, wystąpienie w roli wstawiającego się za innymi kapłana i na koniec wielkie 
uwielbienie Ojca przez, z i w Synu z Duchem Świętym. Nie ma czasu, by emocje mogły opaść. Ciągle coś 
wielkiego się dzieje.

Święty Jan pisze w swoim pierwszym liście: „Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi 
jesteśmy”. Uświadomiwszy sobie podczas Modlitwy Eucharystycznej swoją wielką godność wynikającą z Bożego 
wybrania, tym śmielej zgromadzeni przystępują do kolejnej części Mszy - obrzędów Komunii. Zaczyna się od 
wspólnej modlitwy. Nie byle jakiej, ale tej najbardziej czcigodnej,  której nauczył nas nasz Zbawiciel, Jezus 
Chrystus, w której odmawianiu znajduje kontynuację myśl o tym, że w przez Syna staliśmy się synami.

Pierwsze słowo tej modlitwy, „Ojcze”, przypomina o wielkiej godności chrześcijanina. Już się do tego 
przyzwyczailiśmy, ale możliwość, by w ten sposób zwracać się do Wszechmocnego Pana i Stwórcy wszystkich 
rzeczy to coś niesamowitego.  Uświadamia nam, kim jest Bóg. Jest tym, od którego pochodzi ludzkie życie, 
wielkim dobroczyńcą człowieka. Odnosząc naszą relację do Boga do relacji rodzinnych przypomina, że nie 
powinniśmy dyktować Bogu, co i  jak ma robić. Raczej wymaga On od nas, byśmy na serio i z wielkim zaufaniem 
przyjmowali wszystko, co nam w swojej mądrości i miłości przygotował.

Może to dziwne, ale kolejne słowo Modlitwy Pańskiej – niepozorne „nasz” – też niesie ze sobą ważną treść.
Bóg nie jest tylko moim Bogiem. Jest Bogiem moich braci i sióstr. Także tych dalekich. Więcej, jest też Bogiem 
tych, których nie lubię, z którymi się nie zgadzam i tych, którzy mnie skrzywdzili. Do Boga nie idę w pojedynkę, 
ale wespół z innymi, którzy nazywają Boga swoim Ojcem.

A fraza: „Któryś jest w niebie”? To nie tylko potwierdzenie oczywistości. Przypomina, że rzeczywistość 
ziemska i niebieska nie są tożsame. Bóg, który zamieszkuje niebo,  jest ponad zmiennym i ograniczonym w  czasie 
światem. Jednocześnie uświadamia, że nasz Ojciec jest już tam, gdzie my, po swojej ziemskiej wędrówce, też 
mamy nadzieję się znaleźć.  

Potem w Modlitwie Pańskiej następują trzy, trochę nietypowe jak na nasze przyzwyczajenia, prośby. 
Najpierw „święć się imię Twoje”. Imię, czyli Ty sam. To znaczy „bądź uwielbiony”, „niech Twoją chwałę 
dostrzeże cały świat”. Potem kolejna prośba – „przyjdź królestwo Twoje”. Czy chodzi tylko o przyspieszenie końca
świata? Niekoniecznie. Przecież królestwo Boże – jak uczył Jezus w przypowieściach – już jest wśród nas. „Niech 
się rozszerza”, „niech rośnie”, „niech coraz więcej ludzi oddaje Ci chwałę przez poszanowanie Twojego prawa”. 
No i w końcu prośba: „bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi”. Chodzi zarówno o tę wolę, która przejawia 
się w zrządzeniach losu, jak i tę, zawartą w Bożym prawie. W niebie to wszystko jest przyjmowane. To prośba, aby
ziemskie sprawy jak najbardziej upodobniły się do niebieskich; aby ludzie stali się podobni świętym i aniołom.

Kolejną prośbę, „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, spokojnie mogą powtarzać także ci, którzy
są na bezglutenowej diecie. Chleb jest tu tylko symbolem. Tego, co najbardziej niezbędne do życia. Wypowiadając 
ją uświadamiamy sobie, że nie wszystko zależy od naszych wysiłków i zapobiegliwości. Z kolei prosząc Boga o 
odpuszczenie naszych win, kolejny raz podczas Mszy uświadamiamy sobie własną grzeszność. Nigdy nie możemy 
popaść w samozadowolenie. Zawsze moglibyśmy więcej kochać, lepiej służyć. I im bardziej uświadamiamy sobie 
naszą niegodność, tym szczerzej możemy powtarzać „jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Wszak nikt z 
nas nie chciałby być w sytuacji owego ewangelicznego nielitościwego sługi, któremu Pan najpierw darował dług, 
ale potem, dowiedziawszy się o braku miłosierdzia wobec współsługi, kazał go wtrącić do więzienia.

Kolejna prośba tej modlitwy, „nie wódź nas na pokuszenie”, bywa dla niektórych myląca. Sugeruje, jakoby 
Bóg był kusicielem. Nieszczęsny ów zwrot  to efekt zmian zachodzących w naszym języku. Współczesne 
tłumaczenia biblijne oddają tę w oryginale grecką frazę Modlitwy Pańskiej przez „nie dopuść, byśmy ulegli 
pokusie” .  Można w tym momencie sercem prosić – oddal od nas pokusy, bo jesteśmy słabi; nie daj, byśmy byli 
kuszeni, nie wystawiaj nas na pokusy. I zaraz potem trzeba dodać słowa ostatniej prośby: „ale nas zbaw ode złego”.
Od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, a więc i od sprawcy kuszenia do grzechu, Złego…

W czasie Eucharystii wyjątkowo tej modlitwy nie kończymy potwierdzającym „Amen”. Bo to, co nastąpi za
chwilę będzie kontynuacją tej modlitwy. Mocnym potwierdzeniem, że wśród trosk świata w naszym Ojcu widzimy 
swego obrońcę.


