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Nasz kościół wzbogacił się o nowy piękny, złoty ornat, małą monstrancję, trybularz  
i 4 zacheuszki /już są zawieszone na bocznych filarach/ - są to dary dzieci  
I Komunijnych. Zacheuszki - to znaki konsekracyjne, krzyże apostolskie, znaki 
dedykacyjne, to Boża pieczęć potwierdzająca przekazanie kościoła na własność Bogu, 
który otacza opieką swój lud i jednoczy go z sobą. Umieszcza się je w różnej liczbie (4, 
6,12) w miejscach, które biskup podczas konsekracji namaści świętym olejem. 
Nazwa zacheuszki pochodzi od bogatego celnika Zacheusza, który przyjął Jezusa 
Chrystusa w swoim domu. 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO                                            J 20, 19-23 
Jezus daje Ducha Świętego  
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 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: 
"We źmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 
którym zatrzymacie, są im zatrzymane". 

 
    Duch Święty towarzyszy nam od naszego początku aż do końca, od chrztu świętego 
po namaszczenie olejami świętymi. Jest obecny we wszystkich sakramentach świętych, 
które są znakiem niewidzialnej łaski, udzielanej nam przez Boga. To Duch Święty 
uzdalnia nas do modlitwy czy przygotowuje do dobrej spowiedzi. Nam pozostaje tylko 
być otwartymi na to, co czyni w nas i dookoła nas. 
    Wszelkie nasze przymioty, charyzmaty, uczucia i decyzje są Jego dziełem, bo to z 
Jego natchnienia rodzą się w naszych sercach. To On jest Dawcą Łask, światłością 
sumień, radością serc, ochłodą w pracy, utuleniem w płaczu, On leczy rany, nagina, co 
harde, rozpala, co zimne, co zbłąkane prowadzi do przystani zbawienia. Duch Święty 
jest Duchem posłanym przez Chrystusa, aby dokonał w nas dzieła uświęcenia, które 
On nam wysłużył na ziemi. Dziękujmy Panu Jezusowi za Jego dary. Dziękujmy za dar 
pokoju. To jeden z najcenniejszych darów, jaki może spocząć w ludzkim sercu. To 
dar, który promieniuje tak ą mocą, że ucisza nawet najbardziej roztrzęsionych. 
    DUCHU ŚWIĘTY, wybaw nas od braku serca wobec naszych bliźnich i rozpal w 
nas ogień Twojej miłości – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty. 

 

 
KOMPENDIUM  

KATECHIZMU KO ŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
CZĘŚĆ PIERWSZA 

                                                                       DZIAŁ DRUGI 

Rozdział pierwszy 
WIERZĘ W BOGA OJCA 

                                                              Symbole wiary 

38. Jakim imieniem objawił się Bóg?  
Bóg objawił się Mojżeszowi jako Bóg żywych; powiedział, że jest "Bogiem Abrahama, 
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba" (Wj 3,6). Objawił mu też swe tajemnicze Imię: 
"JESTEM, KTÓRY JESTEM (YHWH)" (Wj 3,14). Niewymowne imię Boga już w 
czasach Starego Testamentu zostało zastąpione Boskim tytułem "PAN". Tytuł ten będzie 
także w Nowym Testamencie wyrażał Boskość Jezusa. 203-205; 230-231  
39. Tylko Bóg JEST? 
Podczas gdy wszystkie stworzenia otrzymały od Niego to wszystko, czym są i co posiadają, 
Bóg jest pełnią Bytu i wszelkiej doskonałości. On jest "TYM, KTÓRY JEST", bez 
początku i bez końca. Jezus objawił, że także On nosi imię Boskie: "JA JESTEM" (J 8,28). 
212-213 /cd.str. 3/.  



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe /tu w kościele/ codziennie zaraz po Mszy św. 
    o godz. 18 00 oraz do kapliczek i krzyży w swoich miejscowościach. 
2. Informuj ę, że w następną niedzielę, tj. 26 maja br.  św. o g. 12.00 będziemy  
    przeżywać Rocznicę Komunii św. i Promocję Ministranck ą. W związku z tym 
    zapraszam dzieci i rodziców do Sakr. Pojedn. w czwartek, tj. 23 maja br. od godz.  
    17.00, a w środę /dzień wcześniej/ na próbę generalną dzieci Rocznicowe  
    i kandydatów na ministrantów. 
3. Przypominam, że dzieci I Komunijne przychodzą codziennie na tzw. „Biały 
    Tydzień” na godz. 18.00. Jutro przynosimy do poświęcenia pamiątki i prezenty 
     komunijne. 
4. Składam serdeczne „Bóg zapłać” rodzicom dzieci I Komunijnych za piękne 
     wysprzątanie kościoła, dekorację, jak również za dary do naszej świątyni: 
     zacheuszki, małą monstrancję, ornat i pozłacany trybularz. 

 
ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODSZEDŁ: 

Śp. Kazimierz Staszewski – pokój jego duszy. 
 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
Nie wierzę w latające talerze, 
Chyba, że żona do ręki je bierze. 
                      Jan Sztaudynger 
 

 
40. Jakie znaczenie ma objawienie imienia Boga?  
Objawiając swoje imię, Bóg pozwala poznać bogactwo zawarte w swojej niezgłębionej 
tajemnicy: On sam jest Tym, od zawsze i na zawsze, który przekracza świat i historię. On 
uczynił niebo i ziemię. On jest Bogiem wiernym, który jest zawsze przy swoim ludzie, aby 
go zbawić. On jest w najwyższym stopniu święty, "bogaty w miłosierdzie" (Ef 2,4), zawsze 
gotowy przebaczać. Jest Bytem duchowym, transcendentnym, wszechmocnym, wiecznym, 
osobowym, doskonałym. Jest Prawdą i Miłością. 206-213  
Bóg jest Bytem nieskończenie doskonałym, którym jest Trójca Święta (św. Turybiusz z 
Mongrovejo).  
41. W jakim sensie Bóg jest Prawdą?  
Bóg jest samą Prawdą, Jego słowa mylić nie mogą. On "jest światłością, a nie ma w Nim 
żadnej ciemności" (1J 4,8). Odwieczny Syn Boży, Mądrość wcielona, został posłany na 
świat, "aby dać świadectwo prawdzie" (J 18,37). 214-217; 231  
42. W jaki sposób Bóg objawił, że jest Miłością?  
Bóg objawił, że Jego miłość do Izraela jest mocniejsza niż miłość ojca czy matki do swych 
dzieci i że swój lud miłuje bardziej niż oblubieniec swą oblubienicę. On sam w sobie "jest 
miłością" (1J 4,8. 16). Jego miłość posuwa się aż do udzielenia najcenniejszego daru: "Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, (...) by świat został przez 
Niego zbawiony" (J 3,16-17). Posyłając swego Syna i Ducha Świętego, Bóg objawił, że On 
sam jest wieczną wymianą miłości. 218-221  
43. Jakie konsekwencje płyną z wiary w jedynego Boga?  
Z wiary w Boga, Jedynego, płyną ważne konsekwencje dla naszego życia: poznawać 
wielkość i majestat Boga; żyć w dziękczynieniu; zawsze Mu ufać, nawet w /cd.str.4/ 



 
INTENCJE  

                                                 PONIEDZIAŁEK  20. 05. 2013 
18.00 Za +Jerzego Sołtysiaka /greg.20/; 
               +Mariusza Gieracha. 
                                                                     WTOREK 21. 05. 2013 
18.00 Za +Władysława Włodarczyka /int. od córki Anny z mężem/; 
                +Jerzego Sołtysiaka /greg.21/. 
                                                          ŚRODA  22. 05. 2013 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Juliannę i Jana Włodarczyków, cr. Włodarczyków i rodziców Wójciaków;  
                + Jerzego Sołtysiaka /greg.22/; 
                +Zofię Kryczka /int. popogrzebowa/; 
                +Kazimierza Staszewskiego /int. od żony/; 
                +Stanisławę i Jana Pietrzaków. 
                                                              CZWARTEK  23. 05. 2013 
18.00 Za +Tadeusza Sosnowskiego w 9 rocz. śmierci, Mirosława i Józefa Grzelków 
                   oraz dziadków Pecynów i Grzelków; 
                +Jerzego Sołtysiaka /greg.23/. 
                                                          PIĄTEK 24. 05. 2013 
18.00 Za +Jerzego Sołtysiaka /greg.24/; 
               +Władysława Włodarczyka /int. od syna Pawła z żoną/. 
                                                  SOBOTA 25. 05. 2013 
18.00 Za +Jerzego Sołtysiaka /greg. 25/; 
               +Annę, Władysława i Stanisława Pasików. 
 
                                                   NIEDZIELA 26. 05. 2013 
                                                  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
                                                                             DZIEŃ MATKI 
 9.00 Za +Jana Suskiego w 6 rocz. śmierci, rodziców Sochów i teściów Suskich;      
               +Jerzego Sołtysiaka /greg. 26/. 
11.00 W int. Dzieci Rocznicowych i promowanych Ministrantów. 
18.00 Za +Anielę Szczepańską w 40 rocz. śmierci oraz Władysława, Jana, Longina 
                  i cr. Szczepańskich. 
 
 
przeciwnościach; poznawać jedność i prawdziwą godność wszystkich ludzi, stworzonych 
na obraz Boży; dobrze użytkować rzeczy przez Niego stworzone. 222-227; 229  
44. Jaka jest centralna tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego?  
Centralną tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego jest tajemnica Trójcy Świętej. 
Chrześcijanie są chrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 232-237  
45. Czy tajemnica Trójcy Świętej może być poznana samym tylko rozumem?  
Bóg pozostawił pewne ślady swego trynitarnego bytu w swoim dziele stworzenia i w 
swoim Objawieniu w Starym Testamencie. Jednak wewnętrzność Bytu jako Trójcy Świętej 
stanowi tajemnicę niedostępną dla samego rozumu, a nawet dla wiary Izraela przed 
wcieleniem Syna Bożego i posłaniem Ducha Świętego. Ta tajemnica została objawiona 
przez Jezusa Chrystusa i jest źródłem pozostałych tajemnic wiary. 237 /cdn./ 
 


