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NNiiee mmaa lleekkkkoo ..
Nie prześpij Zesłania Ducha Świętego! Chociaż

mało Go znasz, rzadko z Nim rozmawiasz, trochę się Go
boisz — On jest i chce z tobą żyć. Chce dać ci NOWE...
Nowe życie, nowe znaki, nową miłość, nowe patrzenie na
świat, ludzi i na siebie.
Woda czy zupa pomidorowa
Piłeś dzisiaj już wodę? Nie? A herbata do śniadania, kawa,
żeby się obudzić, może obiad już jadłeś z zupą na pierwsze
danie? Jeśli tak, to wodę już piłeś, tylko jej nie poczułeś, bo
przecież co innego smakowałeś. Wodę od-kryjesz pewnie
dopiero wtedy, jak jej zabraknie — w kranie, w studni czy w
źródle. I niczego nie będziesz mógł przygotować. Tak samo
jest z Duchem Świętym właśnie. Bo to my przypisujemy
sobie często, jak świetnie pracujemy nad sobą, jak głęboko
potrafimy się modlić, jak trafnie podejmujemy decyzje —
zupełnie jak z tą zupą pomidorową — dostrzegamy jedynie
jej smak, a zapominamy o podstawie — o wodzie. A przecież
to Duch Święty — Jego łaska jest sprawcą naszych sukce-
sów.. . Często o tym zapominamy, nie dostrzegamy działania
Boga w nas, widzimy jedynie nasz wysiłek.
Owocowo, wspólnotowo
Wiesz, kim jesteś? Czego chcesz? Za czym biegniesz?
Zatrzymaj się. Nabierz powietrza w piersii, powoli oddychaj .
Duch chce dać ci życie. Odnowić cię. Przypomnieć, że
„otrzymałeś ducha przybrania za syna, w którym możesz
wołać: «Abba, Ojcze!»” (por. Rz 8, 1 5). Chce, żebyś przyjął
siebie i swoje życie z Jego ręki. Żebyś cieszył się sobą, tym,
kim jesteś i jaki jesteś. Chce cię przeprowadzić przez twoją
słabość, zmagania, dać nadzieję. Co dadzą nowe sukcesy bez
wolności, miłości, radości, cierpliwości, panowania,
wierności, łagodności. . . — czyli owoców Ducha Świętego?
Jaki efekt przyniesie kolejne zwycięstwo, jeśli jego ceną
będzie zniewolenie, niepokój , zamknięcie w sobie, złość,
smutek? A te wszystkie owoce daje właśnie fakt, że jesteś

dzieckiem Boga. To znak obecności Ducha w twoim życiu.
Ale jest jedna ważna sprawa — one są widocznie jedynie
wśród innych ludzi, w rodzinie, wśród przyjaciół, we
wspólnocie. Bo jak być uprzejmym bez ludzi? Jak kochać
jedynie siebie? Jak być wolnym bez innych?
Kilka podpowiedzi
Pomyślisz pewnie — OK, to wszystko prawda. Ale co zro-
bić, żeby poczuć Ducha Świętego, żeby On zadziałał, żeby
rzeczywiście poprowadził? Najpierw potrzeba nawrócenia,
decyzji, że zaczynam iść w konkretnym kierunku, że
podejmuję konkretne wysiłki, żeby zmienić coś w sobie i w
swoim życiu. Oczywiście, z parasolem ochronnym —
modlitwą. Co robić w praktyce? Oto kilka podpowiedzi:
1 . Czytaj — Pismo Święte, komentarze, książki, które wytłu-
maczą ci, o co chodzi w tej całej wierze, w nauce Kościoła
— dlaczego coś robić właśnie tak, dlaczego sprzeciwiać się
czemuś innemu.. .
2. Podczas modlitwy słuchaj siebie, tego, co czujesz, że
powinieneś zrobić, czego pragniesz, i rozmawiaj o tym z
ludźmi, do których masz zaufanie, ze spowiednikiem;
3. Rób codzienny rachunek sumienia — zastanów się nad
pragnieniami — tymi dobrymi i tymi, które szły w niewła-
ściwym kierunku, proś Ducha Świętego, żeby pomógł ci to
wszystko rozpoznać;
4. Korzystaj z sakramentów św. — z regularnej spowiedzi i
Komunii św. To z jednej strony będzie cię przemieniało,
oczyszczało, a z drugiej — dawało sił, jak ci ich zabraknie
do walki o wierność podjętej drodze;
5. Nie zniechęcaj się, jak zaczniesz upadać, jak wszystko
będzie szło na przekór, jak poczujesz, że wszystko jakby
sprzysięgło się przeciwko tobie. Wtedy tym bardziej bądź
uparty.
6. Poznawaj coraz bardziej siebie, odkrywaj dary, które
złożył w tobie Bóg. Masz ich całe mnóstwo!
7. Módl się nawet jak czujesz, że nie potrafisz. Po to jest
Duch Święty — On przychodzi z pomocą!



1. Dzisiaj w Kościele radujemy się uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się wspólnie
o światło i moc Ducha Świętego dla nas wszystkich – zwłaszcza dla młodzieży, która przystąpiła
do sakramentu bierzmowania.

2. Jutro – drugi dzień Zielonych Świątek – święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
Maryja trwała jednomyślnie na modlitwie z Apostołami, na których zstąpił Duch Święty.
Uciekając się pod Jej obronę, starajmy się być podobni do Apostołów, którzy z mocą i mądrością
zaczęli głosić Ewangelię.

3. Przed nami ostatnie dni nabożeństw majowych. Weźmy w nich udział i przedstawiajmy Maryi
wszystkie nasze ważne sprawy.

4.W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca – dzień, w którym
adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy
piątek – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem; i pierwsza sobota miesiąca – dzień
poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi.

5.W piątek będziemy obchodzić „Dzień Dziecka”. Z tej okazji wszystkim dzieciom życzę samych
radości w ich życiu. W waszej intencji sprawowana będzie na tę okoliczność Msza Święta
o godzinie 18.00 .

6.W piątek rozpoczyna się czerwiec – miesiąc, w którym czcimy Najświętsze Serce Jezusowe.
Nabożeństwa czerwcowe w tym tygodniu: po Mszy św. o godz. 1 8.00.

7.W sobotę rozpoczynamy rekolekcje przed Peregrynacją wielkopiątkowego Krzyża. Msza św.
o godz. 1 8 z nauką ogólna a po niej nauka stanowa dla kobiet.

8.W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość Trójcy Przenajświętszej . Dzieci klasy
drugiej przystąpią do I Komunii Świętej . Spowiedź dla dzieci, rodziców i chrzestnych w sobotę.
o godz. 9.00

9. Z inicjatywy metropolity warszawskiego pierwsza niedziela czerwca jest obchodzona jako Dzień
Dziękczynienia. Chcemy przez to uczyć się postawy wdzięczności dla Opatrzności Bożej za
troskliwą opiekę nad nami. Przy tej okazji możemy wesprzeć budowę Świątyni Opatrzności
w Warszawie.

10. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom; Krakowskiej Agnieszce
i Pisarskiej Annie. Na przyszły tydzień zapraszamy Rodziców dzieci przystępujących do
Pierwszej Komunii św.

Zapowiedzi.
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć Anna Glapa córka Tomasza i Heleny Janiszek

zamieszkała w Polanie i Sylwester Bożejewicz syn Wojciecha i Aliny Tkacz zamieszkały
w Czarnej . Zapowiedz druga.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Magdalena Łysyganicz, Aniela Cofalik, Aniela Zatwarnicka,

Lesław Pluciński, Leszek Konopka.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00.
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