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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

8 czerwca 2014 r.
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KALENDARIUM
To ja: twoja
gazetka parafialna
w nowej szacie

9 czerwca
10 czerwca
11 czerwca
13 czerwca

14 czerwca

święto NMP Matki Kościoła,
odpust w Sanktuarium w Skałce;
wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa
poznańskiego i gnieźnieńskiego;
wspomnienie św. Barnaby Apostoła,
bliskiego współpracownika św. Pawła;
wspomnienie św. Antoniego z Padwy,
franciszkańskiego prezbitera i doktora
Kościoła;
wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa
i męczennika obozu w Dachau.

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane”.
J 20, 22n
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus napełnił uczniów swoim Duchem. Św. Jan określa Ducha Świętego słowem „paraklet”. Ten grecki wyraz ma bardzo wiele znaczeń. Można go tłumaczyć jako: adwokat, wspomożyciel, obrońca, pośrednik, doradca,
pocieszyciel. Każde z tych określeń zawiera pewien
atrybut, cechę działania Ducha Świętego.
Duch Święty jest „adwokatem i obrońcą”. On
broni przed fałszem i wszystkimi niewłaściwymi kierunkami, jakie proponuje współczesny świat. Duch
Święty jest „wspomożycielem, doradcą”. Poprzez Niego Jezus jest obecny w swoich uczniach, zwłaszcza
w sytuacjach trudnych, w zderzeniu z rzeczywistością świata, życia. Duch Święty jest „pocieszycielem
i ożywicielem”. On ożywia to wszystko, co w nas

chore, obumarłe. Wnosi w życie nową nadzieję. Duch
Święty jest „duchem prawdy”. On przyszedł, jak mówi Jezus, aby przekonać świat „o sądzie, sprawiedliwości i grzechu”.
Czas Kościoła określa jest czasem działania Ducha
Świętego. Jako chrześcijanie mamy szczególny udział w Duchu Świętym. Święty Paweł nie zawaha
się nazwać uczniów Jezusa „Świątyniami Ducha
Świętego”. W Kościele wschodnim nazywa się chrześcijan „nosicielami Ducha Świętego”. Być świętym
oznacza, być naczyniem wypełnionym po brzegi Duchem Świętym. Kościół zachodni z kolei akcentuje
świętość jako dar Ducha.
Jaki atrybut Ducha Świętego jest mi szczególnie
bliski? Który z owoców Ducha Świętego jest mi najbardziej potrzebny dziś? Co mnie szczególnie zniewala? Jakie świadectwo daję Duchowi Świętemu?
Czy jest to świadectwo udanego życia – zadowolonego, pełnego nadziei, jasnego spojrzenia w przyszłość w wolności i radości?

Pan i Ożywiciel

W

ierzymy, że Duch Święty jest, obok Boga
Ojca i Jezusa Chrystusa, jedną z trzech
osób Boskich. Jednak najmniej znaną i najmniej docenianą. Przypomnijmy więc ogłoszoną 23
lata temu encyklikę Jana Pawła II o Duchu Świętym
w życiu Kościoła i świata – Dominum et vivificantem.
Pismo Święte i Tradycja przekazują, że Duch
Święty został dany Kościołowi pięćdziesiąt dni po
zmartwychwstaniu Chrystusa, gdy uczniowie wraz
z Maryją trwali osamotnieni na modlitwie w wieczerniku. Jezus był świadom swojej męki i śmierci
krzyżowej, dlatego zapowiedział uczniom „innego
Pocieszyciela” (J 14, 16). Odejście Chrystusa stało
się warunkiem posłania i przyjścia Ducha Świętego.
On jest bowiem tym innym Pocieszycielem, Parakletem, Orędownikiem, który został dany, aby dzieło głoszenia Dobrej Nowiny zapoczątkowane przez
Jezusa było z mocą kontynuowane. Duch Święty
został posłany przez Boga, by Bóg mógł przez Niego
działać w ludzkich sercach przez pozostałe stulecia,
gdy ziemskie posłannictwo Syna już zostanie wypełnione. Chrystus zapowiada Apostołom, że Duch Święty, który zostanie posłany, przypomni im wszystko,
czego On nauczał, i uzdolni ich do świadczenia
o Nim (por. J 14, 26). Duch Święty jest więc orędownikiem prawdy, prawdy o Jezusie Chrystusie
i mocy Bożej. Będzie pomocą i oparciem, gdy Jezus
odejdzie do Ojca, by uczniowie bez lęku trwali
w wierze i byli jej świadkami. Mowa uczniów nie
będzie już tylko ludzka, lecz to Duch będzie prowadził ich myśli, gesty i słowa tak, by ludzie chcieli
ją zrozumieć i przyjąć w swoim życiu.
Chrystus w wieczerniku mówi, że Duch Pocieszyciel, którego da swoim uczniom, przekona świat
o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (J 16, 7n).
Jan Paweł II zwraca uwagę na kontekst tej wypowiedzi – odejście i śmierć Jezusa są pożyteczne,
nawet jeśli po ludzku wydają się bezsensowne. Duch
Święty ukaże wówczas ludziom ich grzech, także
ten związany z niewiarą w Boga. Syn Boży został
niewinnie osądzony przez człowieka i wydany na
śmierć, ale przez tę śmierć dokona się odkupienie
człowieka. Sprawiedliwość Boża okaże się w niebie,
gdy ten pogardzany i wyszydzany Chrystus zasiądzie po prawicy Boga i będzie potępiał grzech. Tymczasem tylko w mocy Ducha Świętego człowiek może pokonać grzech. Nawrócenie wymaga pewności
i wiary w odkupienie win. Dostrzeżenie zła możliwe
jest tylko w relacji do Krzyża, bowiem na nim ukazany jest największy paradoks – ludzkie odrzucenie
miłości i jednocześnie wyraz największej miłości ze
strony Boga.
Narodziny Jezusa to wynik działania Ducha Świętego, to największe dzieło, jakiego dokonał w dziejach stworzenia. Wcielenie otwiera nowy rozdział

w historii świata. Bóg stał się człowiekiem, chodził
po ziemi, jadł, pracował. A zatem, dzięki „tak” wypowiedzianemu przez Maryję, Duch Święty może także sprawić, że człowiek stanie się dzieckiem Bożym,
bowiem ożywiany Jego mocą dosięgnie tej przedziwnej nadprzyrodzoności. Duch Święty może być
bardziej wewnątrz człowieka niż to, co w człowieku
jest najbardziej osobiste. Duch Święty wieje kędy
chce, dając miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć (por. Gal 5,22) – nie są to ludzkie dary. W
człowieku bowiem ścierają się nieustannie dwie natury: boska i ludzka.
Ciało dąży do czego innego niż duch. Tego rozdźwięku doświadczali pierwsi chrześcijanie, doświadczamy i my. Bardzo trudno jest dobrze wybierać
pomiędzy tym, co widzialne i materialne (pozorne
dobro) a tym, co niewidzialne i duchowe (dobro
wieczne). To grzech powoduje zagubienie i wątpliwości przy dokonywaniu wyboru. Wybaczenie grzechu przynosi jednak Chrystus, który poprzez swoją
śmierć darował nam siebie, obiecując Zmartwychwstanie i życie w Duchu. Duch Święty jako największy dar, związany z tą bezgraniczną miłością,
powiązaną z niezasłużoną śmiercią, ożywia w człowieku miłość. Pod wpływem Ducha Świętego człowiek może pokonać słabości ciała: strach, słabość
myślenia, nastawienie na materialne zyski. Może zostać wprowadzony w nadprzyrodzony wymiar życia
i doświadczania Bożej obecności. Człowiek dzięki
Duchowi Świętemu inaczej pojmuje swoje bycie na
ziemi. Zauważa, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, potrafi uczynić z siebie dar bezinteresowny dla innych, dojrzewa do dostrzegania sakramentalnego wymiaru wspólnoty kościelnej.
„Duch Święty nie tylko sprawia, że się modlimy,
ale prowadzi nas wewnętrznie na modlitwie, uzupełniając naszą nieumiejętność modlenia się”
(DV 65). W ten sposób ludzka czynność – modlitwa
– nabiera wymiaru boskiego. W modlitwie możemy
doświadczyć daru i obecności Ducha Świętego, bowiem On przychodzi z pomocą naszej słabości, będąc ożywczym tchnieniem w naszym życiu.

Z ŻYCIA PARAFII
Powitamy relikwie św. Jana Pawła II
9 czerwca br. w naszej wspólnocie parafialnej
przeżyjemy wyjątkowe wydarzenie wprowadzenia
relikwii św. Jana Pawła II do naszego kościoła parafialnego.
Dzięki życzliwości abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, otrzymaliśmy zgodę
na przekazanie relikwii świętego Papieża w postaci
kilku kosmków włosów. Są to zatem relikwie pierwszego stopnia, tzn. pochodzące ze szczątek do-

czesnych świętego.
Do kościoła zostało zakupione i zainstalowane
relikwiarium – specjalna szafka do przechowywania
relikwii świętych. Relikwiarium umieszczono w ołtarzu Matki Bożej i tam będzie miejsce relikwii.
Dzięki przeszklonej szybie relikwie wystawione będą na widok publiczny i udostępnione do adoracji.
Uroczystości wprowadzenia relikwii rozpoczną
się o godz. 1700 w Sanktuarium w Skałce (szczegóły
w ogłoszeniach).

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która przypada dokładnie w 50 dni po Zmartwychwstaniu, kończymy obchody okresu wielkanocnego.
2. Jutro, w poniedziałek po uroczystości Zesłania
Ducha Świętego, w Kościele w Polsce przypada święto Maryi Matki Kościoła. W tym dniu obchodzimy Odpust w Sanktuarium na Skałce. Suma odpustowa o godz. 1700. Na zakończenie zostaną przeniesione relikwie św. Jana Pawła II z Sanktuarium
do Kościoła Parafialnego. Do uroczystego orszaku
procesyjnego zapraszamy wszystkich parafian, szczególnie dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię
Świętą oraz młodzież bierzmowaną. Prosimy o udekorowanie trasy przemarszu obrazami religijnymi,
flagami czy innymi emblematami. Zachęcamy do
licznego udziału. Nie będzie w tym dniu Mszy św.

o godz. 1800 w Kościele.
3. Dzisiaj zbiórka do puszek na budowę Świątyni
Opatrzności w Warszawie.
4. W niedzielę za tydzień odbędzie się zbiórka do
puszek na rzecz poszkodowanych przez wielką powódź, jaka dotknęła Serbię oraz Bośnię i Hercegowinę.
5. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy św.
6. Przypominamy, że 21 czerwca (sobota) organizujemy pielgrzymkę autokarową do Łagiewnik i Wadowic śladami św. Jana Pawła II. Wyjazd o godz. 800
spod Szkoły Podstawowej nr 1 w Ogrodzieńcu.
Koszt: 55 zł. Cena zawiera przejazd autokarowy,
opłaty za wstępy i przewodników, obiad. Zapisy
w zakrystii. Serdecznie zapraszamy.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Zaproszenie Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka
do Wiernych Diecezji Sosnowieckiej w związku z Diecezjalnym Dziękczynieniem
za Kanonizację Jana Pawła II w 15. rocznicę pielgrzymki do Sosnowca
Umiłowani Diecezjanie!
Wraz z całym Kościołem na świecie i w Polsce pragniemy wyrazić Panu Bogu ogromną wdzięczność za dar kanonizacji naszego rodaka Jana Pawła II. W jego życiu wyraźnie widać jak wiele może
Bóg uczynić w życiu człowieka i przez jego życie, jeśli tylko ten odda się całkowicie Stwóry. Jesteśmy
pełni wdzięczności i podziwu dla św. Jana Pawła II za to, że tak wiele pomógł naszemu narodowi.
A teraz z nieba nie odmawia pomocy temu, kto się doń zwraca.
Piętnaście lat temu, w 1999 roku, gdy Papież przybył do Sosnowca, aby umocnić nas swoim
słowem, widzieliśmy Jego cierpienie, ale podziwialiśmy jego samozaparcie i wielką wiarę. Co roku
chętnie wracamy do tamtych wydarzeń, aby budująco powspominać i zaczerpnąć siły do pokonywania trudności dnia codziennego.
Już tradycyjnie w niedzielę 15 czerwca br. bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na Plac Papieski w Sosnowcu, aby w naszej diecezjalnej wspólnocie modlitwy i radości składać wielkie dziękczynienie Panu Bogu za Świętego Papieża.
Nasze spotkanie rozpoczniemy około godziny 1530. Następnie o 1600 będziemy celebrować uroczystą Mszę Świętą. Po niej będzie czas na wspólny poczęstunek i koncert w wykonaniu naszych
artystów.
Drodzy Diecezjanie, oczekuję Was z utęsknieniem na Placu Papieskim.
Wszystkim z serca błogosławię.
Wasz biskup
+ Grzegorz

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

9 – 15 czerwca 2014 r.

9 czerwca – ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA
700

1) + Maria Firek – od sąsiadów z ul. Paderewskiego.
2) + Leokadia Biedak – od rodziny Kowalskich.

1700

ODPUST W SANKTUARIUM W SKAŁCE.

10 czerwca – wtorek
700

1) + Ks. Bogusław Bodziony – od rodziny Gałeckich.
2) + Leokadia Biedak – od sąsiadów Wałek.

1800

+ Jadwiga Czyżewska – od Iwony i Sławomira z rodzinami.

11 czerwca – środa
700

1) + Ks. Bogusław Bodziony – od parafian ze Świnczowa.
2) + Leokadia Biedak – od rodziny Karbowskich.

1800

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

12 czerwca – czwartek
700

1) + Ks. Bogusław Bodziony – od Grażyny i Wiesława Paś z Żelazka.
2) + Leokadia Biedak – od Jadwigi Biedak z rodziną.

1800

+ Jadwiga Czyżewska – od męża i bratowej Krystyny.

13 czerwca – piątek
700

1) + Antoni Molenda – z racji imienin – od żony.
2) + Leokadia Biedak – od Jadwigi Plechawskiej z rodziną.

1800

Msza zbiorowa za zmarłych.

14 czerwca – sobota
700

1) + Leokadia Biedak – od sąsiadów Tadeusza i Zenobii Kijas z rodziną.
2) + Jadwiga Bartos – od męża.

1800

+ Danuta Cygan; Helena i Marian Gruca.

15 czerwca – niedziela
700

+ Feliksa, Alfred Stąpel oraz zmarli z rodziny Stąpel i Podsiadło.

900

+ Witold Biedak.

1030

+ Lucjan Grzebieluch; Antonina, Edward Piątek.

1200

+ Dariusz Firek – od sąsiadów Świackich i Bijaków.

1800

+ Helena, Stefan Maciążek – od córki z rodziną.

W MINIONYM TYGODNIU

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Sakramentalny związek małżeński zawarli:

Adrian Maksymilian Kolbe, lat 29, zam. w Zawierciu
Agnieszka Bratek, lat 27, zam. w Ogrodzieńcu

Wojciech Bieniek – Anna Heller
Paweł Kochanowski – Marianna Nowak
Pożegnaliśmy zmarłych:
Śp. Aldona Osiadła, żyła lat 60, zm. 03.06.2014
Śp. Jan Karbowski, żył lat 80, zm. 05.06.2014

Jakub Wróbel, lat 25, zam. w Ogrodzieńcu
Monika Korowaj, lat 25, zam. w Zawierciu
Adam Lesław Szczerba, lat 34, zam. w Chechle
Magdalena Anna Mizera, lat 25, zam. w Ogrodzieńcu
Paweł Opydo, lat 38, zam. w Zawierciu
Beata Janoska, l. 25, zam. w Ogrodzieńcu
Konrad Lipski, l. 31, zam. w Ogrodzieńcu
Malwina Włosek, l. 28, zam. w Wierbce

