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VIII NIEDZIELA WIELKANOCY
16.05.2021
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Ewangelia (J 15, 26-27; 16, 12-15)
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który
od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną
od początku.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił
od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».
——————————————————————————————————————

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
czyli 7 rzeczy, które musisz wiedzieć
o Pięćdziesiątnicy!
Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu
Pańskim na zebranych w wieczerniku
apostołów zstąpił Duch Święty. Dokładnie tak, jak zapowiedział to Pan Jezus
tuż przed Wniebowstąpieniem. Przypominamy siedem rzeczy, o których musi
pamiętać katolik, gdy myśli o tym
szczególnym wydarzeniu.
1.Dlaczego „Pięćdziesiątnica”?
Święto Ducha Świętego obchodzimy pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim.
W języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego powodu
"Pięćdziesiątnicą".
Grecy mieli na to własne słowo – Pentecostes, czyli pięćdziesiątka. Łacina przejęła to słowo,
używając „Pentecoste”. Pozostaje to nie bez znaczenia dla współczesnych katolików – cały
anglosaski świat obchodzi bowiem święto zwane w tym języku Pentecost, choć po angielsku
oczywiście nie oznacza to tego samego, co „pięćdziesiąt”. Włosi obchodzą zaś święto Pentecoste – nie zmienili łacińskiego pierwowzoru. My mamy „Pięćdziesiątnicę”.
2. Skąd wzięła się alternatywna nazwa „Zielone świątki”?
Pięćdziesiątnica przypada w Polsce w okresie najpiękniejszego, najbujniejszego rozkwitu przyrody – święto to obchodzimy bowiem zwykle na przełomie maja i czerwca. Różne regiony Polski
dopracowały się nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale wszystkie łączyło uwypuklenie radości z długo oczekiwanego, „zielonego” okresu w roku. Wieńce w ten dzień zdobiły
głowy dziewcząt, ludność wiejska w święto to urządzała też liczne zabawy, oczywiście na zielonym łonie przyrody.
3. To jedna z trzech najważniejszych uroczystości w Roku Liturgicznym!
Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy

Przenajświętszej: Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa Bożego –
Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło
Odkupienia chwalebnym Zmartwychwstaniem.
Zielone Świątki wreszcie są świętem trzeciej Osoby boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec
i Syn zsyłają na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało utwierdzone i poświęcone przez Niego.
W zależności od regionu Polski „Zielone Świątki” nazywane były dawniej również Sobótkami
(południowa Polska) lub Palinockami (Podlasie). Co ciekawe, tradycja Zielonych Świątek
przetrwała również w Dolnej Saksonii (Pfingstbaumpflanzen) oraz na zachodniej Ukrainie.
4. Przed wojną traktowano Święto Ducha Świętego jak Boże Narodzenie i Wielkanoc
Przed wojną Zielone Świątki - podobnie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc - były świętami dwudniowymi. Drugi dzień (jako dzień wolny) usunęli komuniści. Po 1989 r. nie było woli, by do dobrych tradycji powrócić.
Reforma liturgii po Soborze Watykańskim II sprawiała natomiast, że z kalendarza kościelnego
zniknęła oktawa Zesłania Ducha Świętego. Dziś zawsze obchodzimy Pięćdziesiątnicę de facto
49 dni po Zmartwychwstaniu – jest to bowiem święto niedzielne - Niedziela Zesłania Ducha
Świętego.
5. Jak Pismo Święte przedstawia Zesłanie Ducha Świętego?
Dla przypomnienia, w Dziejach Apostolskich czytamy: „I stał się z prędka z nieba szum, jakoby
przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im
rozdzielone języki jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy
Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać
dawał” (Dzieje Ap., II, 2-4).
Ludzie zgromadzeni przed wieczernikiem uważali początkowo, że apostołowie upoili się winem!
Wyszedł do nich święty Piotr i ogłosił im Jezusa Chrystusa. Mowa ta, nawróciła naraz trzy tysiące ludzi! „Pokutę czyńcie, a niech ochrzczony będzie każdy z was w Imię Jezusa Chrystusa... a
weźmiecie dar Ducha Świętego” – rzekł do nich.
6. Tego dnia narodził się Kościół
Według wielu pisarzy katolickich Pięćdziesiątnica jest niczym innym jak dniem narodzin Kościoła. Wspomniane trzy tysiące nawróconych rozmnożyły się z zadziwiającą prędkością. Nie musiało minąć pięćdziesiąt lat od dnia pięćdziesiątnicy, by w każdym zakątku znanego wówczas człowiekowi świata, usłyszano święte imię Jezusa Chrystusa.
Święty Jan Paweł II pisał, że choć Kościół narodził się na krzyżu w Wielki Piątek, trwał w ukryciu.
Swoje narodziny postanowił ujawnić światu właśnie pięćdziesiąt dni później. Tego dnia – po
ludzku – narodził się dla całego świata.
7. Niech zstąpi Duch Twój – wołanie w wigilię Zesłania
Wielu katolików doskonale pamięta słowa Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, wypowiedziane w Warszawie. Papież wołał wówczas: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Telewizje i portale internetowe pokazywały nam
ten moment tysiące razy, potrafimy nawet zaintonować go, tak jak Ojciec Święty. Ale czy pamiętamy, że słowa te – które z pewnością znacznie przyczyniły się do zmiany polskiej rzeczywistości - wypowiedziane były w wigilię Pięćdziesiątnicy właśnie? Tuż przed tymi słowami Jan Paweł
II mówił: I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi
tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!
Amen.

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
MATKI KOŚCIOŁA
24 maja (poniedziałek)
Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
w polskim kalendarzu liturgicznym zostało już
wprowadzone 4 maja 1971 r. przez Konferencję
Episkopatu Polski za zgodą papieża Pawła VI.
Dzień ten był czczony także w Argentynie.
Od 2018 r. zgodnie z decyzją papieża Franciszka jest to wspomnienie obowiązkowo obchodzone już w całym Kościele katolickim w obrządku
łacińskim.
Święto jest obchodzone w Poniedziałek Zielonoświątkowy, czyli 50 dni po Wielkanocy. Zesłanie
Ducha Świętego uważane jest za początek
działalności Kościoła a Matka Najświętsza,
Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego
w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami
zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej
chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi, Słuszną
jest więc rzeczą, aby każdego roku, zaraz po
uroczystościach Zielonych Świątek, przypominać związek Kościoła z Matką Chrystusową.
Starania o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła
czynił już w 1964 r. kardynał Wyszyński. Jak
widać starania o to święto w Kościele katolickim
trwały ponad 50 lat.
===================================

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE

VIII NIEDZIELA WIELKANOCY
23.05.2021
1. Nabożeństwa
majowe
codziennie
o godz. 17.30, we wtorek o godz. 16.30.
2. Spotkanie dla dzieci przystępujących do
Komunii Świętej w sobotę 29 maja w poniedziałek: Pomierzyn godz. 16.00, Giżyno godz.17.00,

Kalisz Pomorski godz. 18.30. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i sakrament pojednania
w piątek 28 maja o godz. 16.00 Pomierzyn
i Kalisz Pomorski, o godz. 17.00 Giżyno. Uroczystość I Komunii Świętej – sobota godz.
10.00. Pomierzyn, godz. 12.00 Giżyno,
godz. 12.00 Kalisz Pomorski.
3. Biały Tydzień – Msze święte o godz. 18.00
z udziałem dzieci, które przystąpiły do I Komunii
Świętej
4. Wtorek, godz. 16.30 sakrament pojednania
i pokuty dla młodzieży przyjmującej sakrament
bierzmowania, rodziców, rodzeństwa i świadków
5. Środa, godz. 17.00 Msza św. z udzieleniem
sakramentu bierzmowania.
6. Środa, 26 maja - Dzień Matki. Niech nie
zabraknie modlitwy i wdzięcznej pamięci
o naszych mamach, tych żyjących i tych,
które Pan Bóg powołał już do siebie.
7. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Od 17.00 do 17.15
adoracja z udziałem dzieci.
8. W sobotę 29 maja IX Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Skrzatusza.
9. Msza św. w intencji dzieci, które obchodziły
imieniny lub urodziny w miesiącu maju w przyszłą niedzielę o godz. 12.00. Zgłoszenia i zapisy
z zakrystii.
10. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w różnych potrzebach naszego życia,
o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji imienin,
urodzin, jubileuszy i za bliskich zmarłych.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
Gość Niedzielny i Gazetka Parafialna.

Za wszelką pomoc, za każdą ofiarę, za ofiary
wpłacane na konto parafialne, za życzliwość
i dar modlitwy składamy serdeczne Bóg
zapłać! Solenizantom i jubilatom tygodnia
składamy
najserdeczniejsze
życzenia
i zapewniamy o modlitewnej pamięci.
Parafianom i Gościom życzymy pięknych
i błogosławionych dni w nowym tygodniu.
ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz
ks. Przemysław Gracek - wikariusz
===================================

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
1. Paweł Skrobacki, kawaler, zamieszkały
Cybowo i Monika Bortnowska, panna, zamieszkała Cybowo – zapowiedź II
2. Jacek Orzechowski, kawaler, zamieszkały
Poźrzadło i Martyna Gabrych, panna, zamieszkała Poźrzadło – zapowiedź II

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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8.00

† Ludwika PIASECKA (34 r. śm.) † Jarosław KISZEWSKI, †† z rodziny

12.00

Dziękczynna z prośbą o Boże błog.

18.00

†† Katarzyna, Szczepan JĘDRZEJCZAK, †† Rozalia, Roman ŁABAJ
PONIEDZIAŁEK 24.05.2021

18.00

†† Konstanty, Tadeusz, †† z rodziny
BEJNAROWICZ

18.00

† Józef CHWASTEK (13 r. śm.)
WTOREK 25.05.2021

18.00

O życie wieczne dla mam: Anny i Ireny

18.00

† Piotr BARTCZAK

SOBOTA 16:30
POŹRZADŁO
WIELKIE

9:15
DĘBSKO

† Ryszard DEMBOWSKI (19),
†† Marta, Władysława, Aleksander z rodz. DEMBOWSKICH

9:15
POMIERZYN

† Natalia SZYMAŃSKA (8),
† Anna SOBALA

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

†† Helena, Ferdynand, Janusz
REJMONT

10:15
GIŻYNO

†† Władysława, Stefan, Kazimierz KARBOWSCY

11:30
SUCHOWO

Dziękczynno - błagalna za
Tadeusza i Michała z okazji
urodzin

Biały Zdrój
16:30
27.05.2021 r.

† Adam SIKORA - od uczest.
pogrzebu

ŚRODA 26.05.2021

17.00

W INTENCJI BIERZMOWANYCH

17.00

W intencji próśb i podziękowań do
MBNP

17.00

† Halina WEREŃSKA (2), † Czesław
WEREŃSKI

NIEDZIELA 30.05.2021
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
SOBOTA 16.30
POŹRZADŁO
WIELKIE

CZWARTEK 27.05.2021
18.00

INTENCJA WOLNA

18.00

INTENCJA WOLNA

INTENCJA WOLNA

18.00

INTENCJA WOLNA
SOBOTA 29.05.2021

18.00

† Eugenia BACIC (2)

18.00

† Józef (14), † Wiktoria, † Jan LITWIN

NIEDZIELA 30.05.2021
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
8.00

† Katarzyna KOPA (3)

12.00

URODZINOWO - IMIENINOWA

18.00

† Bogusław GRUSIECKI (4)

INTENCJA WOLNA

9:15
DĘBSKO

† Przemysław, †† z rodz. BOGACZ

9:15
POMIERZYN

†
Elżbieta WILCZYŃSKA,
†† Franciszek, Andrzej LISAJ

PIĄTEK 28.05.2021
18.00

INTENCJA WOLNA

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:15
GIŻYNO

11:30
SUCHOWO

†† z rodz.
i BAKALARZ

WAWRZYNIAK

Rocznica Komunii
Dziękczynno - błagalna z okazji
14 urodzin Martyny
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P.W. M. B. KRÓLOWEJ POLSKI
ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski
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www.parafia.kaliszpom.pl
Email: parafia.kalisz.pomorski@gmail.com
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