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UROCZYSTOŚĆ 

ZESŁANIA DUCHA 

ŚWIĘTEGO  
 

 

 

PRZYCHODZI, GDY GO WZYWAM 

Znamy doskonale to uczucie: gdy obudzimy się wcześnie rano i 

otworzymy okno w pokoju. Lekki chłód, przyjemny przypływ świeżego 

powietrza, delikatny śpiew ptaków. To zapowiedź nowego pięknego dnia! 
W tradycji żydowskiej dzień rozpoczyna się od dziękczynnej 

modlitwy za dar nowego życia. Po nocy, która jest jak śmierć, otrzymujemy 

dar życia. To życie pobudza i odnawia nie poranna kawa, lecz Dawca tego 

daru. Bóg w Trójcy Jedyny. On w swojej nieskończonej miłości obdarował 

mnie życiem. Nazywam je „moim życiem”, lecz pamiętam od kogo je 

otrzymałem. Przypomina mi o tym Duch Święty. 

Warto dziś wrócić do dnia, gdy Duch Święty zstąpił na mnie. To 

dzień mojego chrztu św. Chyba go nie pamiętam, pamiętają ten dzień rodzice 

i rodzice chrzestni. Gdy tego dnia Jezus przyjął mnie na swą własność, Duch 

Święty wzbogacił mnie darami pozwalającymi rozpoznać Ojca. 

Potem minęły lata i w dzień mego bierzmowania Duch Święty na 

nowo zstąpił na mnie. Jego dary stały się częścią mojej codzienności. 

Pomagają mi rozpoznać wolę Bożą w codziennych wydarzeniach. Dają 

pragnienie poszukiwania Prawdy. Prowadzą mnie do ludzi, w których 

odkrywam mych braci i siostry. 

Jednocześnie Duch Święty jest tajemnicą mego życia. Nie wiem, jak 

wygląda, wymyka się próbom opisania Go. Czy jest jak wiatr, czy jest jak 

ogień? Nie wiem, ale wiem że przychodzi  zawsze, gdy go wzywam. Pragnie 

mojej współpracy. A bliski z Nim kontakt przemienia mnie. I odkrywam w 

sobie Jego owoce: „…miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 

dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 16-25). 
=============================================================================================================================================================================== 

PRAWDZIWE ŹRÓDŁO MIŁOŚCI  

Znakiem wyróżniającym chrześcijan na całym świecie, bez względu 

na ich kulturę czy język, jakim się posługują, jest zawsze znak krzyża. 

Jesteśmy nim naznaczeni w dniu chrztu świętego, a obmycie wodą 

chrzcielną w imię Trójcy Świętej oczyszcza nas z grzechu pierworodnego i 

czyni chrześcijanami.  
Wiara w Ojca, Syna i Ducha Świętego jest dla nas fundamentalna. To 

ona prowadzi człowieka do zbawienia. Ale w życiu chrześcijanina jest jeszcze 

jeden bardzo ważny wyróżnik. To przykazanie miłości Boga i bliźniego. W 

pierwszych wiekach chrześcijaństwa wyznawców Chrystusa rozpoznawano nie 

tylko po tym, jak się żegnali, ale po tym, jak się miłowali. Źródłem ich miłości 

była wiara w Trójjedynego Boga. Bo jeśli poszukujemy miłości 

najdoskonalszej, to znajdziemy ją jedynie w Trójcy Świętej, w której Ojciec 

miłuje Syna, a Syn Ojca. Duch Święty tę miłość podtrzymuje i ożywia. 

Uzdalnia także nasze serca, abyśmy byli w stanie Bożą miłość przyjąć i nią 

żyć.   

Bywa, że w życiu przeżywamy rozczarowania miłością. Ktoś nas 

zranił, oszukał, a może wykorzystał nasze dobre serce. Tracimy wiarę w to, że 

miłość jest w ogóle możliwa i można jeszcze kochać. Zranieni, zaczynamy 

ranić innych. Niestety, sami z siebie nie potrafimy wykrzesać płomienia 

miłości. Pamiętajmy wówczas, że tylko w Bogu możemy znaleźć miłość 

prawdziwą. Tylko On, poprzez swoją nieskończoną miłość, może uzdrowić 

nasze serca i uczynić je zdolnymi do prawdziwej miłości. Odkrywajmy Boga 

jako żywą wspólnotę Osób i powierzajmy działaniu Jego uzdrawiającej łaski 

nasze zranione serca. 
 

UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEJ 

TRÓJCY  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 23 do 30 maja 2021 roku. 

 

Niedziela 23.05  UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.  
 7.30 Za †† rodziców Erykę i Stanisława Cebula, synów Marka i Marcina oraz z pokrewieństwa  

  Cebula i Jeger.  

 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 prośba o bł. Boże,  

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

 15.00 Nabożeństwo majowe przy kaplicy u pp. Sochor na ul. Młyńskiej. 

 

Poniedziałek 24.05  Święto NMP Matki Kościoła. 

   

 18.00 Za †† matkę Annę w rocz. śm., ojca Edmunda i dusze w czyśćcu cierpiące.  

  Nabożeństwo majowe. 

Wtorek  25.05  

 7.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą  

  z ok. 70 rocz. ur. Jerzego.  

 18.00 Procesja ku czci św. Urbana z modlitwami o urodzaje i msza św. 

Środa  26.05  Św. Filipa Neri, prezbitera.  

 7.00 W intencji matek parafii.  

  Nabożeństwo majowe. 

Czwartek  27.05  Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego kapłana. 

 

 17.00 Za † syna i brata Rafała Cossbau w 11 rocz. śm.  

  Nabożeństwo majowe. 

Piątek  28.05  .  

 17.00 Grabczok Za wszystkie żyjące i zmarłe matki z okazji ich święta. 

 18.00 Nabożeństwo majowe.   

Sobota 29.05  Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. 

 

 18.00 Za †† matkę Gertraud w 5 rocz. śm., ojca Jana ich rodziców i rodzeństwo oraz wszystkie  

  dusze z pokrewieństwa.  

  Nabożeństwo majowe. 

 

Niedziela 30.05  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.  
 7.30 Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Zofię i Ludwika Kansy, Marię i Ryszarda  

  Bartusz, 3 szwagrów, bratową, siostrzeńca i dziadków z obu stron.  

 9.15 Grabczok  

 10.30 Za †† rodziców Adolfa i Marię Marsollek.  

 15.00 Nabożeństwo majowe przy figurze MB Fatimskiej  - skrzyżowanie 1 Maja i Prosta. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Grażyna Śniatała, Katarzyna Pikos, Anna Świentek, Patrycja Kotula 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Łucji, w tym tygodniu: Jezusa Miłosiernego – przełożony p. 

Bernadetta Sówka. 

Zapraszam na nabożeństwo majowe – dziś o godz. 15.00 przy kaplicy u pp. Sochor na ul. Młyńskiej.  

Jutro święto NMP Matki Kościoła – w rejonach msze z modlitwami rolników o bł. Boże w pracy – Kamień Śl. 

godz. 10.00.  

Jutro również rozpoczynamy czas zwykły w liturgii. 

We Wtorek wspomnienie św. Urbana – o godz. 18.00 procesja do krzyża na ul Polnej, modlitwa o dobre 

urodzaje, w ramach procesji także nabożeństwo majowe. Po procesji msza św. 

W Środę dzień matki – poranna msza za wszystkie matki – zapraszam! 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00.  

Po mszy św. spotkanie dla klasy VII przed bierzmowaniem. 

 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 31 maja do 6 czerwca 2021 roku. 

 

Niedziela 30.05  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.  
 7.30 Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Zofię i Ludwika Kansy, Marię i Ryszarda Bartusz, 3 szwagrów, bratową,  

  siostrzeńca i dziadków z obu stron.  

 9.15 Grabczok  

 10.30 Za †† rodziców Alfonsa i Magdalenę Marsolek.  

 15.00 Nabożeństwo majowe przy figurze MB Fatimskiej  - skrzyżowanie 1 Maja i Prosta. 
 

Poniedziałek 31.05  Święto Nawiedzenia NMP. 

 18.00 Do Miłosierdzia Bożego i MB z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą pomoc i opieką  

  Bożą  w rodzinie i rodzinach dzieci z ok. 55 rocz. sakramentu małżeństwa. Nabożeństwo majowe. 

Wtorek  01.06  Św. Justyna, męczennika. 

 7.00  

Środa  02.06  . 

 7.00 Do Bożej Opatrzności, MBNP i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże,  

  opiekę i zdrowie dla pp. Weroniki i Joachima z ok. 35 rocz. sakramentu małżeństwa oraz potrzebne  

  łaski w rodzinach dzieci.  

Czwartek  03.06  BOŻE CIAŁO. 

 7.00 Grabczok  

 8.30 Za parafian. 

 10.30 Za †† rodziców Klarę i Wincentego, Szarlotę i Emanuela, dziadków, siostry, brata, szwagierki,  

  szwagrów oraz z pokrewieństwa.  

Piątek  04.06  Pierwszy Piątek miesiąca.  

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za † męża Bogdana Grzesica w 2 rocz. śm. 

 18.30  Za †† Marię i Alfonsa Niedworok w rocz. śm., ich rodziców, rodzeństwo i całego pokrewieństwa  

  Niedworok i Giza. Procesja eucharystyczna. 

Sobota  05.06  Pierwsza Sobota miesiąca. Św. Bonifacego, biskupa i męczennika. 

 7.00 Za †† rodziców Hildegardę i Alojzego Mros, ich syna, teściów Dorotę i Konrada Komor oraz  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

 18.00 Za †† Gertrudę Spyra w 2 rocz. śm., jej męża Karola oraz wszystkich z rodziny. Procesja eucharystyczna. 
 

Niedziela 06.06  DZIESIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Z ok. 20 rocz. sakramentu małżeństwa Kariny i Rajmunda z podziękowaniem za otrzymane  

  łaski oraz z zdrowie i Boże bł. w rodzinie.  

 9.15 Grabczok  Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 80 rocz. ur. p. Renaty Staś  

    z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i bł. Boże. 

 10.30 Za †† męża i ojca Antoniego Cebula, Martę i Michała Kałuża ich rodziców i rodzeństwo,  

  Łucję, Ludwika i Feliksa Rudolf, pokrewieństwo Cebula, Marsolek, Klimek, Rudolf i dcc.  

 15.00 Nabożeństwo do św. Józefa. 
====================================================================== 

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

Irena Szczęsna, Ewelina Świentek, Maria Resel, Grażyna Stenzel 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Jezusa Miłosiernego, w tym tygodniu: Św. Katarzyny – przełożony p. Brygida 

Dendera. 

Dziś i jutro ostanie nabożeństwa majowe – dziś o godz. 15.00 przy figurze MB Fatimskiej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i 

Prostej. 

Zapraszam do sakramentów św. – szczególnie spowiedzi bo w tym tygodniu Boże Ciało i pierwszy Piątek i Sobota 

miesiąca. Okazja do spowiedzi przed każda mszą. Także w Środę od godz. 17.00. 

W Czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało) msza św. na Grabczoku o godz. 7.00. w 

Brynicy 8.30 i 10.30 pomiędzy mszami procesja do czterech ołtarzy. W tym roku przygotowują je: I – kaplica św. Roch – 

Grabczok część II, II – pomnik św. Michała – ul. Stawowa i Klasztorna oraz z Powst. Śl. - od dworu do rynku. III – stara 

strażnica – ul. Powstańców Śl. - od rynku do końca. IV – kaplica św. Jana Nepomucena – ul. Polna, Ogrodowa i Opolska 

z górką. Zapraszam także naszych ministrantów i ministrantki do procesji, panów szafarzy, panów noszących baldachim, 

organistów. Dziewczyny z grona Dzieci Mari ze sztandarem oraz róże różańcowe ze sztandarem reprezentuje róża św. 

Faustyny. Dzieci pierwszej komunii w strojach komunijnych. Dziewczynki sypiące kwiaty. 

W Piątek odwiedziny u naszych chorych – proszę o zgłoszenie. Wieczorna msza św. o godz. 18.30. 

W Sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu MB od godz. 6.30. 

W przyszłą Niedzielę kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium. Po południu nabożeństwo do św. Józefa. 

Informacje poza parafialne: 

Dziś na Studzionce nabożeństwo o godz. 15.00 i koncert pieśni maryjnych. 



"Rok Świętego Józefa" 
Patris corde – ojcowskim sercem – papież Franciszek cd. 

… 
3. Ojciec posłuszny 

Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy objawił Jej swój plan zbawienia, podobnie objawił swoje plany Józefowi poprzez sny, 

które w Biblii, jak i u wszystkich ludów starożytnych, były uważane za jeden ze środków, za pomocą których Bóg ujawnia 

swoją wolę (13). 

Józef jest głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłumaczalnej ciąży Maryi: nie chce Jej „oskarżać publicznie” 

(14), ale postanawia „oddalić Ją potajemnie” (Mt 1, 19). W pierwszym śnie anioł pomaga mu rozwiązać jego poważny 

dylemat: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 

Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 20-21). Jego reakcja była 

natychmiastowa: „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1, 24). Dzięki posłuszeństwu 

przezwyciężył swój dramat i ocalił Maryję. 

W drugim śnie anioł nakazuje Józefowi: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż 

ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić” (Mt 2, 13). Józef nie wahał się, był posłuszny, nie 

zastanawiając się nad trudnościami, które napotka: „Wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam 

pozostał aż do śmierci Heroda” (Mt 2, 14-15). 

W Egipcie Józef ufnie i cierpliwie oczekiwał od anioła obiecanego powiadomienia, by powrócić do swojego kraju. 

Gdy tylko Boży posłaniec, w trzecim śnie, poinformowawszy go, że ci, którzy usiłowali zabić Dziecię, nie żyją, kazał mu 

wstać, zabrać ze sobą Dziecię i Matkę, i wrócić do ziemi Izraela (por. Mt 2, 19-20), po raz kolejny był bez wahania 

posłuszny: „Wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela” (Mt 2, 21). Jednak w drodze powrotnej, „gdy 

posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz – a 

to zdarza się już po raz czwarty – udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł” (Mt 2, 22-

23). 

Ewangelista Łukasz, ze swej strony, relacjonuje, że Józef podjął długą i niewygodną podróż z Nazaretu do 

Betlejem, zgodnie z rozporządzeniem cesarza Cezara Augusta, związanym ze spisem ludności, żeby dać się zapisać w 

mieście, z którego pochodził. I właśnie w tych okolicznościach narodził się Jezus (por. 2, 1-7) i został zapisany w rejestrze 

Imperium, tak jak wszystkie inne dzieci. 

Zwłaszcza św. Łukasz zadał sobie trud, by pokazać, że Rodzice Jezusa przestrzegali wszystkich przepisów Prawa: 

obrzędów obrzezania Jezusa, oczyszczenia Maryi po porodzie, ofiarowania pierworodnego Bogu (por. 2, 21-23) (15). 

W każdych okolicznościach swojego życia Józef potrafił wypowiedzieć swoje „fiat”, jak Maryja podczas 

Zwiastowania i Jezus w Getsemani. 

Józef, jako głowa rodziny, uczył Jezusa, by był poddany swoim rodzicom (por. Łk 2, 51), zgodnie z przykazaniem 

Bożym (por. Wj 20, 12). 

W ukryciu, w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca. Wola ta stała się Jego 

codziennym pokarmem (por. J 4, 34). Nawet w najtrudniejszym momencie swojego życia, przeżywanym w Getsemani, 

wolał czynić wolę Ojca, a nie swoją własną (16), i stał się „posłuszny aż do śmierci […] na krzyżu” (Flp 2, 8). Z tego 

powodu autor Listu do Hebrajczyków podsumowuje: Jezus „nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” (5, 8). 

Z tych wszystkich wydarzeń wynika, że „Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa 

poprzez sprawowanie swego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy 

odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia” (17). 
 

 
Georges de la Tour, 

„Sen św. Józefa”, 

Muzeum, Nantes 
Ten sam płomień świecy 

bardzo jasno oświetla twarz młodej 

osoby z lewej strony i pozostawia 

niemal w zupełnym mroku oblicze 

starca z prawej. To nie pomyłka 

artysty. Osoba z lewej strony jest rozświetlona czymś więcej niż tylko bladym 

płomieniem stojącej na stole świecy. To posłaniec Boga, archanioł Gabriel. A 

starzec jest człowiekiem z krwi i kości. Sen zaskoczył go podczas lektury. 

Święty Józef, bo on jest tym starcem, miał trzy bardzo ważne sny. Pierwszy 

wtedy, gdy zastawszy Maryję brzemienną, chciał Ją oddalić. „Gdy powziął tę 

myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: »Józefie, synu Dawida, nie 

bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest 

to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On 

bowiem zbawi swój lud od jego grzechów«” (Mt 1,20–21). 

Drugi sen przestrzegał Józefa przed niebezpieczeństwem, jakie groziło ze 

strony Heroda. „(…) Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: »Wstań, 

weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu (…)«” (Mt 2,13). W trzecim śnie 

Józef dowiedział się, że może już wracać z Egiptu i ma osiedlić się w 

Nazarecie. 

Artyści, przedstawiając Józefa, często malowali go śpiącego, w 

towarzystwie anioła. Czasami nie wiadomo, o który sen chodzi. Tak jest też w 

przypadku dzieła de la Toura. Obraz ma ciemne tło, brak też jakichkolwiek 

przedmiotów, z wyjątkiem świecy i książki. Wiemy natomiast, jaka była 

reakcja Józefa. Za każdym razem bez wahania podążał za objawionym mu 

przez anioła głosem Pana.



 

 


