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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
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Ewangelia (J 20, 19-23 )
Weźmijcie Ducha Świętego
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć
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».
—————————————————————————————————————–—

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa - w tym roku 31 maja Kościół obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich Jezus Chrystus zesłał Ducha Pocieszyciela, by Ten, doprowadził do końca dzieło
zbawienia. W ten sposób rozpoczyna się nowy etap - czas Kościoła, który ożywiony darem
z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w Chrystusie.
Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności,
pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych do dojrzałej obecności w świecie. Kieruje losami Kościoła, kiedy wybiera do grona Apostołów w miejsce Judasza św. Macieja, kiedy prosi
o wyznaczenie Barnaby i Pawła, jak pisze święty Łukasz "do dzieła, które im wyznaczyłem",
czy kiedy posyła Apostołów do tego, by w określonych częściach świata głosili Ewangelię.

Wprowadza wspólnotę wierzących w głębsze rozumienie tajemnicy Chrystusa, dając im
zrozumienie Pisma świętego.
Uroczystość liturgiczna Zesłania Ducha Świętego sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Łączono ją z Wielkanocą, a od IV w. wyodrębniono jako osobne święto, uroczyście
obchodzone zarówno w Kościele Wschodnim jak i Zachodnim. Synod w Elwirze urzędowo
wprowadził ją w 306 roku. W wigilię Pięćdziesiątnicy, podobnie jak w wigilię Wielkanocy,
święcono wodę do chrztu świętego i udzielano chrztu katechumenom.
W Polsce w niektórych regionach Wielkanoc nazywa się Białą Paschą, a Zesłanie Ducha
Świętego - Czerwoną, prawdopodobnie dlatego, że dopiero po Jego zstąpieniu Apostołowie
stali się zdolni do dawania świadectwa krwi. Uroczystość tę powszechnie nazywa się
w Polsce Zielonymi Świętami, gdyż w okresie, w którym jest obchodzona, przyroda odnawia
się po zimie, a zieleń jest dominującym kolorem pejzażu. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele katolickim okres wielkanocny.
Symbolem Ducha Świętego jest gołębica. Zwykło się też przedstawiać go w postaci
ognistych języków, gdyż tak Dzieje Apostolskie opisują jego zesłanie na Apostołów.
——————————————————————————————————————-

Modlitwa
o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Przenajświętszy,
racz mi udzielić daru mądrości,
abym zawsze umiejętnie rozróżniał dobro
od zła i nigdy dóbr tego świata
nie przedkładał nad dobro wieczne;
daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy
objawione na ile tylko jest to możliwe
dla nieudolności ludzkiej;
daj mi dar umiejętności, abym wszystko
odnosił do Boga, a gardził marnościami
tego świata;
daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród
niebezpieczeństw życia doczesnego
i spełniał wolę Bożą;
daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał
pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony;
daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim,
co się odnosi do służby Bożej;
daj mi dar bojaźni Bożej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje
opłakiwał, i dar umartwienia, abym zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości.
Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością i łaską wytrwania,
abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen.
————————————————————————————————————————NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci
Naszą ojczyznę, miasta i wioski.
Nasze rodziny i nas samych.
Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje.
Nabożeństwo czerwcowe to powszechne określenie nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które – zgodnie
ze swoją nazwą – jest odprawiane codziennie przez cały
czerwiec, zazwyczaj przed lub po wieczornej Mszy świętej.

Podczas nabożeństwa czerwcowego zgromadzeni odmawiają/śpiewają Litanię do Najświętszego Serca Jezusa oraz Akt poświęcenia
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu
i wykonują pieśni, np. „Serce Twe, Jezu”, „Jezu
Miłości Twej”, „Kochajmy Pana”. Ponadto,
jeżeli nabożeństwo odbywa się w kościele,
celebrans wystawia Najświętszy Sakrament
do adoracji wiernych.
Idea nabożeństw czerwcowych narodziła się w połowie XIX w. w głowie francuskiej siostry wizytki, Anieli de Sainte-Croix.
Zakonnicę zainspirowały już wówczas popularne nabożeństwa majowe, miała nawet powiedzieć, że „skoro maj jest poświęcony Matce
Bożej, to czerwiec trzeba ofiarować Sercu Jezusowemu”. Pomysł ten padł na bardzo podatny grunt – najpierw uzyskał aprobatę biskupa
Paryża, a później papieża Piusa IX, który
w 1873 r. zatwierdził nabożeństwo czerwcowe
jako oficjalną modlitwę Kościoła powszechnego. W Polsce po raz pierwszy zostało jednak
ono odprawione znacznie wcześniej –
1 czerwca 1857 r. w Lublinie.
Trzeba zaznaczyć, że wybór czerwca
jako miesiąca nabożeństw ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa nie był wyborem
przypadkowym. W ten sposób nawiązano bowiem do objawień, podczas których Chrystus
przekazał s. Małgorzacie Marii Alacoque
(późniejszej świętej) 12 obietnic dotyczących
czcicieli Jego Serca. Miały one miejsce
w czerwcu (!) 1675 r.
=====================================

W TYM TYGODNIU:

DECYZJA BISKUPA
Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św.
niedzielnej została odwołana. Decyzja biskupa
wchodzi w życie 1 czerwca. Dyspensa ogólna
tego dnia przestanie obowiązywać. Pozostanie
w mocy dla określonych grup osób. W kontekście decyzji ogłoszonej przez rząd 27 maja
o zniesieniu limitu liczby uczestników zgromadzeń religijnych, co daje możliwość udziału
w liturgii wszystkim wiernym oraz biorąc pod
uwagę komunikat Przewodniczącego KEP,
bp Edward Dajczak z dniem 1 czerwca odwołuje udzieloną 25 marca ogólną dyspensę od
niedzielnego uczestnictwa w Mszach świętych.
Jednocześnie, dyspensa zostaje utrzymana
dla następujących grup osób: w podeszłym
wieku, z objawami infekcji, dla tych, którzy
czują trudny do pokonania lęk przez zarażeniem.

Powyższe odwołanie dyspensy oznacza,
że wierni są ponownie zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta
nakazane. Brak takiego uczestnictwa jest
grzechem. Wyjątek stanowią tylko osoby
wymienione w trzech powyższych sytuacjach.
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
W poniedziałek rozpoczynamy nabożeństwa
czerwcowe, które będą odprawiane w kościele
parafialnym codziennie o godz. 17:30 przez
cały miesiąc czerwiec.
CZCICIELE MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w środę o 17.45. Msza św. dla wszystkich czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy
o godz.18.00.
PIERWSZE DNI MIESIĄCA
W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek,
sobota i niedziela miesiąca. Odwiedziny chorych tylko na wezwanie.
KANCELARIA PARAFIALNA
Biuro parafialne czynne w sobotę od godz.
9:00 do godz. 12:00 w salce katechetycznej.
Zawsze można się umówić telefonicznie
lub po mszach w tygodniu.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
Okazja do spowiedzi św. codziennie przed
Mszą świętą.
Przypominamy, że pozostał tylko tydzień
do wypełnienia przykazania o Komunii wielkanocnej.
PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW
DO SKRZATUSZA
6 czerwca (sobota) o godz. 20:00, u stóp Matki
Miłości Zranionej i Naszej Nadziei zostanie
odprawiona Msza św. w intencji wszystkich
maturzystów naszej diecezji. Transmisja mszy
św. na www.dobremedia.org
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Za modlitwy, życzliwość i wszelkie złożone
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać,
a wszystkim solenizantom i jubilatom
życzymy wiele łask Bożych.
Duszpasterze Parafii pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Kaliszu Pomorskim
ks. Kazimierz Serafin – proboszcz
ks. Przemysław Gracek - wikariusz

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
NIEDZIELA 31.05.2020

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
NIEDZIELA 31.05.2020

08.00

† Bogdan WRÓBEL

12.00

Za parafian

18.00

† Józef (w 13 r. śm.), †† Wiktoria, Jan
LITWIN
PONIEDZIAŁEK 01.06.2020

18.00

† Maksymilian KACZMAREK (w 13 r.
śm.)

SOBOTA
30.05.2020
16:30
POŹRZADŁO

09:15
DĘBSKO

† Ryszard DĘBOWSKI (w 17 r.
śm.), †† Marta, Władysława, Aleksander

09:15
POMIERZYN

† Krystyna KRAWCZYK (z okazji
dnia Matki)

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

†† Teodor, Rozalia, Władysław
SAŁACHUB

10:30
GIŻYNO

W intencji Agaty z okazji 25 rocznicy urodzin z prośbą o łaskę zdrowia

WTOREK 02.06.2020
18.00

†† Stanisław, Józefa i Józef NIERADKA

18.00

†† Elwira i Bazyli KANIUKA
ŚRODA 03.06.2020

18.00

W intencji czcicieli MB Nieustającej
Pomocy

18.00

† Zdzisław CZERNIGA (int. uczestników
pogrzebu)
CZWARTEK 04.06.2020

18.00

Dziękczynno - błagalna w int. Czesława
PIĄTEK 05.06.2020

18.00

† Apolonia CHOJNACKA (w 32 r. śm.) i
†† z rodzin CHOJNACKICH i FRANKOWSKICH

18.00

† Bożena ZARĘBSKA
SOBOTA 06.06.2020

18.00

†† Maria, Stanisław, Krystyna, Irena,
Halina i Maryla ZAJĄC
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
NIEDZIELA 07.06.2020

08.00

† Wiesław (w 16 r. śm.), † Eugeniusz
(w 15 r. śm.) i † Adela PRZYWARA

12.00

Za Parafian

18.00

† Eugeniusz GRZYB (w 12 r. śm.) i
†† rodziny

INTENCJA WOLNA

14:00
SUCHOWO

CZWARTEK
04.06.2020
16:30
BIAŁY ZDRÓJ

INTENCJA WOLNA
†
Stanisława
WAWRZYNIAK
(intencja siostry Aliny z rodziną)

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ
NIEDZIELA 07.06.2020
SOBOTA
30.05.2020
16:30
POŹRZADŁO

INTENCJA WOLNA

09:15
DĘBSKO

† Przemysław i †† z rodziny BOGACZ

09:15
POMIERZYN

† Natalia SZYMAŃSKA i † Anna
SOBALA

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

†† Jan i Teresa DRZEWICZEWSCY

10:30
GIŻYNO

14:00
SUCHOWO

†† Anna i Bronisław RZESZUTO
† Michał PADEWSKI (w 2 r. śm.)
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