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Urocz. Zesłania Ducha Św iętego

WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO!
20,19-23
Wieczoremw dniu Zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, gdy 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 Je zus znow u rzekł do nich : Pokój wam!
Jak Ojciec M nie posłał, tak i Ja w as posyłam.
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są imzatrzymane.
W dniu Pięćdziesiątnicy trzeba rozważy ć dwie
sprawy : rozesłanie uczniów "Ja was posy łam"
i zesłanie Ducha Świętego: "Weźmijcie Ducha Świętego". J ezus posy ła swoich uczniów n a świat
z taką misją, jaką powierzy ł Mu Ojciec. Jest to misja
zbawienia świata. Jest to przy wracanie wszelkiemu stworzeniu jego wartości i tej godności, która

została mu odebrana przez zło i grzech. Ta misja to budowanie nowej ziemi i nowego nieba,
nad który mi grzech już nie będzie panował. Czy
podołamy tej misji? Ludzie stworzy li już tyle cy wilizacji, kultur i imperiów. Zawsze by ły to imperia zła, cywilizacje wojny i kultury śmierci.
Czy więc my, uczniowie Chrystusa, potraf imy
wybudować cy wilizację miłości, stworzy ć kulturę ży cia, zorganizować królestwo prawdy,
miłości, sprawiedliwości i pokoju? Sami temu
nie poradzimy, bo zamiary są zby t wielkie na
nasze siły.
Mocą Ducha, który zstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy wypełnia swą misję Kościół. Czyni to
jako wspólnota uczniów. Wobec zadania odnowienia świata stoimy razem z braćmi zjednoczeni z nimi Duchem Święty m. Każdy uczeń
Jezusa ochrzczony i bierzmowany jest odpowiedzialny za misję W spólnoty - Kościoła.
Jest odpowiedzialny za przebudowę świata.
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Niec h On s am napełni Wasze s erca
sw ię tą obec nością i zachw yci Was s obą.
Przyj muj cie Go w Komunii św iętej j ak naj częściej
a spraw i, że nigdy nie zbłądzic ie w życiu!

Wydział Teologiczny zaprasza
Uni wers y tet Ślą ski zapr asza chę tny c h ma turzy stó w or az m łodzież star szą do s tudi owan ia n a dwunas tu wy dzi ałac h. W y dzi ał Teol ogic zny zapr asza nat omia st d o st udio wani a na dwó ch k ieru nkac h: t eolo gia oraz nau ki o rod zini e, w ram ach zaró wno
stu diów dzien ny ch, jak i zao czny c h. Wy dział Teol ogiczny ot wiera swoj e drzwi:
- dl a ty ch , którzy zain tereso wani są teolo gią,
- d la ty ch, k tórzy odkry wają powoł anie do ka płańs twa, lub j ako świeccy prag ną uc zy ć
re ligi i,
- or az dla wszy s tkich, którzy są zainter esowan i tema tem ro dziny i chcę prof e sjonal nie
je j po maga ć.
Jes zcze raz dzi ękuję za wsze lkie dobr o ok azan e Wy d ział owi. Z wy raza mi s zacu nku
i p ozdr owie niam i.
Ks . An toni Bar toszek, dzie kan Wyd ział u Te olog iczn ego UŚ

OG£OSZENIA PARAFIALNE
UROCZ. ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 15.05.2016
Ko le kt a dzis i ej sza
przeznaczo na jest na
nowe dębowe ławki do
naszego kościoła. Za
wszelkie of iary składamy serdeczne Bóg zapłać.
Dziś o 16.00 nabożeństwo dziękczy nne
dzieci po Pierwszej Komunii św. połączone
z nabożeństwem majowy m. W ty godniu na
nabożeństwo majowe zapraszamy o 17.30.
W poniedziałek święto NMP, Matki Kościoła. Jest to również Misy jny Dzień Chory ch. Od 16,00 - 17,00 dy żur chary taty wny.
O 16.30 zapraszamy na spotkanie Koła misy jnego wszy stkich zainteresowanych tematy ką misyjną. Gościem będzie S. Franciszka
z p rele kcją: "45 lat posł ugi miłos ierd zia
Sióstr Boromeuszek w Zambii".
We wtorek o 17.30 nowenna do MB Nieustaj ącej Pomo cy połączona z nab ożeństwem majowym. Po mszy wieczornej w Sali
kino wej ka techeza dla dorosł y ch te mat:
"Człowiek Odpowiada Bogu"
W czwartek obchodzimy święto Jezusa
Chry stusa, Najwy ższego i Wiecznego Kapłana. W ty m dniu ks. Abp Wiktor Skworc obchodzi swoje urodziny. Pamiętajmy w modlitwach o naszy m Arcy pasterzu. Od 16.00
spowiedź dla dzieci. O 16.30 Msza szkolna.
W piątek o 17.00 w sali kinowej początek
nauk przedślubny ch dla narzeczony ch. Także o 17.00 w Sali św. Józef a katecheza
chrzcielna dla rodziców i chrzestny ch przed
chrztem dziecka. Od 17.30 okazja do spowiedzi św.
W sobotę o 10.00 w katowickiej Katedrze
odbędą się święcenia prezbiteratu. Wśród
kandy datów jest również nasz paraf ianin dk
Adrian Chojnicki rozpoczy nający dziś rekolekcje przed święceniami. W tak ważny m
czasie otoczmy go, a także pozostały ch diakonów i ks. Rekolek cjonistę, na szą modlitwą. Od 17.00 wy stawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy
Uroczy stość Najświętszej Trójcy.
O 12.00 Msza Święta Prymicy jna ks. Neoprezbitera Dariusza Chojnickie go Kolekta
w przy szłą niedzielę na nowe dębowe ławki
do naszego kościoła.

Dekanalny Sztab Organizacy jny prganie
poinf ormować, iż kończy się termin zapłaty
II raty na ŚDM. Do 20 maja prosimy uregulować płatności w kancelarii paraf ialnej za
pakiet A1 473 zł zaś za pakiet B1 243 zł.
(podan e kwoty zawi erają obowi ązkowe
dodatkowe opłaty za f undusz solidarnościowy i pociąg z Gliwic do Krakowa). Prosimy
o dokonanie wpłat w celu ostatecznej f inalizacji rejestracji grupy w Krakowie.
Wszystkich Nauczycieli Szkół i Przedszkoli,
Katechetki, Nauczy cieli Emery tów i Rencistów zapraszamy do udziału w Dniu Skupienia, który odbędzie się w czwartek 19 maja
br. w paraf ii Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Szczygłowicach. W ramach Dnia
Skupienia o godz. 17.00 Msza św., po Mszy
spotkanie w salce przy probostwie.
Wyjazd paraf ialnej pielgrzy mki do Lichenia
w Uroczy stość Bożego Ciała o godz. 12.00.
Rodziców Dzieci Maryi zapraszamy na
spotkanie w środę o godz. 19.15
Wyjazd na pielgrzy mkę stanową mężczyzn autokarem do Piekar Śląskich 29 maja
o godz. 7.00. Koszt wy jazdu 10 zł. - zapisy
w zakry stii.
Zachęcamy do lektury "Gościa Niedzielnego". Dzisiaj o ty m dlaczego warto wy słać
swoje dziecko na sp otkanie młody ch do
Lednicy. Przy wy jściu z kościoła nasza gazetka "U Częstochowskiej na Osiedlu". Bardzo prosimy zabrać również egzemplarze
dla osób nie mogący ch przy jść do kościoła.
Dziękujemy wszy stkim, którzy w miniony m
ty godniu zadbali o nasz kościół W ty m ty godniu o pomoc w pra cach porząd kowy ch
w poniedziałek i piątek o 9.00 prosimy paraf ian z ulicy Stef ana Batorego.
Serdecznie zapraszamy /szczególnie seniorów, emery tów/ do udziału w rekolekcjach
dla Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, które
będą miały miejsce w Domu Rekolekcy jny m w Brennej w dniach 13-16 czerwca.
Dane kontaktowe /zapisy i inf ormacje/:
Tel ef ony : 33 85 3 65 7 3,
dyrektor : 519 546 204

51 9 546 420

rekolekcje.brenna@archidiecezja.katowice.pl
www.osrodekbrenna.archidiecezja.katowice.pl

Mały kącik liturgiczny
Przyjmij
znamię Ducha
Świętego…
Gdy Duch Święty zst ąpi na was
otrzy macie Jego moc
i b ędziec ie mo imi
świadkami" (Dz 1, 8)
Duch Święty podobnie jak Ojciec i Sy n jest
obecny we wszystkich sakramentach. Ale słusznie z Jego Osobą najbardziej kojarzy nam się
bierzmowanie.Jezus odchodząc do nieba dał
swoim uczniom polecenie by idąc w świat głosili
Ewangelię zarówno słowem jak i przy kładem
życia. Ponieważ zadanie by ło trudne, wy magało
mądrości, umiejętności ale też odwagi i zaufania
do Boga apostołowie dostali szczególną pomoc.
Pięćdziesiąt dni po zmartwy chwstaniu otrzymali
Ducha Świętego, który jak głosi Ewangelia pocieszał, uczy ł i przy pominał wszy stko czego nauczy li się od Chry stusa słuchając Go i patrząc
na Jego czyny.
Zadanie głoszenia Boży ch prawd jest aktualne po dziś dzień i obowiązuje nie tylko (wbrew
pozorom) biskupów, kapłanów, katechetów, ale
każdego z nas. Wszy scy odpowiedzialni jesteśmy by Ewangelia docierała do ludzi którzy żyją
wśród nas. Wszyscy mamy być świadkami Jezusa w domu, w szkole, w zakładach pracy, na
ulicach miast, by każdy kto nas słucha i widzi
mógł brać przy kład chrześcijańskiej postawy
i ży cia zgodnego z zasadami naszej wiary. Nie
jest to łatwe. Bo każdy może by ć narażony na
ośmieszenie, niezrozumienie, czasem upokorzenie i przy krości, w niektóry ch krajach za przy należność do Kościoła może grozić nawet śmierć.
I tak jak pierwsi apostołowie, tak też my dzisiaj
potrzebujemy pomocy z nieba od Tego, który przynosi mądrość, umiejętność, rozum, radę, męstwo,
pobożność i bojaźń Bożą. To dary Ducha Świętego bez którego nikt w żaden sposób nie jest w
stanie powiedzieć, że "Panem jest Jezus" i bez
którego nikt nie jest w stanie ani się modlić, ani
wypełnić żadnego przykazania.
To Duch Święty poprzez sumienie, ale także
poprzez nauczanie Kościoła, przy kazania, mądrą
pobożną lekturę pomaga nam zrozumieć prawdy
naszej wiary i zgodnie z nimi ży ć. I właśnie dlatego przy stępujemy do Sakramentu Bierzmowania
podczas którego wszy stkie siede m darów
Ducha Świętego otrzymujemy. Bierzmowaniepodobnie jak chrzest udzielane jest ty lko raz w ży ciu.
Również wy ciska na duszy niezniszczalny znak
zwany charakterem sakramentalny m, ściśle wiąże z Kościołem, należy też do tak zwany ch sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.
O ile chrzest zwykle udzielany jest mały m dzieciom, które nie są w stanie samodzielnie decy dować o własnej wierze w Boga, to bierzmowanie
nazy wamy sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Znaczy to, że człowiek przy stępujący dońpowinie n mieć świado mość i szcze rą chęć
rzeczy wistego chrześcijańskiego ży cia.
Sakramentu bierzmowania udziela biskup, lub
jeśli biskup uzna to za wskazane także prezbiterzy przez nałożenie rąk, namaszczenie krzy żmem
i wy powiedzenie słów (imię) "przy jmij znamię Daru
Ducha Świętego". Bierzmowany odpowiada
Amen. Następnie wy powiada biskup słowa "Pokój z Tobą" odpowiedź brzmi "I z duchem Twoim"
Renata Gontarz

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 16.05 – 22.05.2016
Ponied ziałek
Święto NMP Matki Kośc ioła
16.05.2016
6.30
1) Za + Janusza Siedlaczka w 4-tą rocznicę śmierci, jego matkę Helenę, + + z pokrewieństw a z obu stron.
2) Za + męża S tefana J uszyńskiego w 30 dni po śmierci.
8.15
1) Za + + Andrzeja Gawlik, Hildegardę Pałka na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Pałka, Kałuża, Gaw lik,
Kołoszyn, Podgórskich.
2) Do Opatrzności Bożej przez w staw iennictwo Matki B ożej Częstochow skiej z podziękowaniem za odebran e
łaski z prośbą o opiekę, zdrowie dla Danieli Dymańskiej z okazji 75-tej rocznicy urodzin, oraz o św iatło
i dary Ducha Ś więtego dla dzieci, wnuków i praw nuczka.(Te Deum)
18.00
1) Za + matkę Kazimierę Kaletka.
2) Za + + Erykę Szymiczek w 9-tą rocznicę śmierci, rodziców Jana i J aninę, siostrę Halinę, braci Artura
i Waldemara, babcię Annę, Stanisława Danielczak, dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek
17.05.2016
6.30
1) Za + męża Henryka Lehman w 12-tą rocznicę śmierci, jego rodziców , teściów , braci i siostry z obu stron.
2) Za + Jana Tałuc w 2-gą rocznicę śmierci.
8.15
1) Za + Alwinę Ciupek.
2) Za + Jana Jaw orskiego w 30 dni po śmierci.
17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy połączona z Majow ym.
18.00
1) Za + + męża, ojca i dziadka Zbigniewa Grudkowskiego w 15-tą rocznicę śmierci, rodziców , dziadków
Janinę i Zdzisław a Gajos, Mariannę i Stefana Ocieczek, J ózefa i Wojciecha Gajos, matkę, babcię Janin ę
Mistachowicz na pamiątkę urodzin.
2) Za + + Tadeusza Sikora w 2-gą rocz. śm., rodziców Sikora, Haj duk, ++ siostry Leokadię, Marię i Joannę.
Środa
18.05.2016
6.30
1) Do Opatrzności Bożej przez w staw iennictwo Matki Bożej Częstochow skiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, zdrowie na dalsze lata dla Stanisława Soboń z okazj i urodzin Lecha Kobiałko, oraz
o błogosławieństw o Boże dla całej rodziny.
2) Za + Henryka Pisula w 30 dni po śmierci.
8.15
1) Za + męża A ndrzeja Kaczmarek w kolejną rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, rodzeństw o, ++ z pokr.
2) Za + ojca Czesława Żyrkow skiego w kolejną rocz. śm., ++ rodzeństwo, bratowe, szwagrów , siostrzenicę.
18.00
1) Za + + Jana Firmanty w rocznicę śmierci, Józefę Kozłow ską, Ł ukasza, Mateusza, Mieczysław a Foryś.
2) Za ++ rodziców Martę i Henryka Wesołowskich, siostrę Urszulę Szady, Stanislawa kozak, oraz dziadków
Kałuża i Wesołow ski.
Czwartek
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiec zneg o Kapłana
19.05.2016
6.30
Za + + A ndrzeja i Alfreda F ibic.
8.15
1) Za + Wilhelma Badurę w rocznicę śmierci, ++ z pokrew ieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za ++ matkę Elfrydę, oj ca Wilhelma Baron, bratową Urszulę, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu
cierpiące.
16.30
Za ++ męża Jana Powala w 15-tą rocznicę śmierci, jego rodziców, teściów, szw agierkę Teresę, szw agrów
Gerhata, Jana, Maksymiliana Mikołajczyk, dziadków z obu stron.
18.00
1) Za + + Teresę Kaf el w 2-gą rocznicę śmierci, jej mężów Tadeusza i Jana, syna Andrzeja, synową Tinę,
++ z pokrew ieństwa.
2) Do Opatrzności Bożej przez w staw iennictwo Matki B ożej Częstochow skiej z pod ziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, zdrowie dla Wandy Śliw ińskiej z okazji 75-tej rocznicy urodzin, oraz
o błogosławieństw o Boże dla dzieci, wnuków i szczęśliw e rozw iązanie dla Patrycji.( Te Deum)
Piątek
20.05.2016
6.30
Za + + matkę Mariannę Kowalską z okazji urodzin, jej męża Zygmunta, ++ z pokrewieństwa.
8.15
1) Za + + Jakuba i Martę Kruszyna, ++ z pokrew ieństwa Kruszyna, dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za + + Jerzego Weniger w 18-tą rocznicę śmierci, żony Marię i Erykę, jego rodziców , teściów , ++ z rodzin.
18.00
1) Za ++ ojca Maksymiliana Gali na pamiątkę urodzin, mamę Helenę, dziadków Gali, Lisik, w ujków Edw arda,
Piotra i Ferdynanda.
2) Za + Teresę Z aręba w 1-szą rocznicę śmierci od sąsiadów z bloku 17.
So bota Wsp omnienie św. Jana Nep omucena, prezb. i męc z.
21.05.2016
6.30
Za + + matkę Zenonę Ekert w 2-gą rocznicę śmierci, jej męża Janusza, rodziców z obu stron, braci.
8.15
1) Do Opatrzności Bożej przez w staw iennictwo Matki B ożej Częstochow skiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, zdrow ie dla Wiesławy B ieniek z okazji 75-tej rocznicy urodzin, oraz
o błogosławieństw o Boże dla rodziny.(Te Deum)
2) Za + + męża Edwarda Janusek, jego rodziców i teściów, + + z pokrew ieństwa z obu stron, Elżbietę
Suchanek, Marię, Jadwigę i Jerzego Jonderko.
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00
1) Do Opatrzności Bożej przez w staw iennictwo Matki Bożej Częstochow skiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, zdrowie dla Kazimierza z okazj i urodzin, oraz o błogosław. Boże dla rodziny.
2) Za + + rodziców Wiesławę i Edwarda Czyrnek w kolejną rocznicę śmierci.
Niedziela Uroczystość Najświętszej Trójc y
22.05.2016
6.00
Za + męża B ronisława w kolejną rocznicę śmierci o zbawienie wieczne ofiaruje Bogusława.
7.30
Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochow skiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, zdrowie na dalsze lata z okazji 60-tej rocznicy urodzin Krystyny i 40-tej rocznicy
ślubu Krystyny i Stefana Salamandra, oraz o błogosław. B oże dla dzieci, wnuków i całej rodziny. (TD)
9.00
Za ++ ojca Jana Mantel na pamiątkę urodzin, jego żonę Jadwigę, teściów Kunegundę i Jakuba,
pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30
1) Do Opatrzności Bożej przez w staw iennictwo Matki Bożej Częstochow skiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, zdrow ie na dalsze lata dla Haliny Skrzek z okazji 70-tej rocznicy urodzin, oraz
o błogosławieństw o Boże dla dzieci i wnuków. (Te Deum)
2) Do Opatrzności Bożej przez w staw iennictwo Matki B ożej Częstochow skiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, zdrowie na dalsze lata dla Karoliny Kołodziejak z okazji 18-tej rocznicy urodzin,
oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziców i rodziny.
12.00
Msza Św ięta Prymicyjna ks. Neoprezbitera Adriana C hojnickiego
15.00
W intencji dzieci do Chrztu Świętego i ich rodziców.
16.15
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za + + męża Andrzeja Bielawskiego, jego rodziców i brata.
20.15
Za + Edytę Tumkielską z okazji Dnia Matki.

MOJA DROGA DO KAPŁAŃSTWA
Gd y by ktoś mi powi edzi ał
kil ka l at t emu, że będę ksi ędze m, t o uzn ałby m to za u dany żart. Pochod zę z trady c y jnej rodziny. Skończy łem Szkołę Pod stawową nr. 7, n astę pni e Mi ejsk ie G imna zjum nr. 3
or az L O im . I. J.Pa dere wski ego w K nuro wie. O d na jmło dszy ch lat inte res ował em s ię
spo rtem . W lata ch m łodo ści
gr ał em w kl ub ie pi łk ar sk im
Con cord ia K nuró w. W lic eum
tr enowałem w k lubi e si atka rski m "S ikre t" G liwi ce. Kied y ś
my ślał em, żeb y zost ać n au c zy c i e l e m w- f u , p ó źn i e j
ch ciał em c hodzić w el egan ckich strojac h z tec zką i pr owadzić b izne s. Miał em t akże w
ży c iu e pizo d ak tors ki, w gr upie teatra lnej "Parano ja". W lice um s am n ie wie dzia łe m,
czy m bę dę si ę zaj mował w
pr zy szłośc i. Miał em ś wiad omoś ć je dnak, że chcę prac ować z dr ugą
oso bą. Muszę mi eć ko ntak t z ludźmi.
W wakacje przed kla są maturalną przeży łem niezwy kłe doświadczenie. Pojechałem na rekolekcje "Jezus ży je" na Górę św.
Anny i doświadczy łe m łaski nawr ócenia.
Moje ży cie całkowicie się zmieniło. Poznałem ogr omną miłość Boga i wiedziałem,
że On m a najlepszy plan na moje ży cie.
Na ty ch rekolekcjach powiedziałem Bogu,
że zapraszam Go do m ojego ży cia i niezależnie od tego jaka będzie moja przy szłość,
chce iść za Nim. To by ł 2008 rok. Najpiękniejsza decy zja w moim ży ciu. Po rekolekcjach zaangażowałem się w ży cie wspólnot modlitewny ch. Zdałem maturę, poszedłem na studia do K atowic na ki erunek:
między narodowe sto sunki gospod arcze.
Jednak jak ty lko rozpocząłem studia to Pan
Bó g za czą ł po ka zy wać m i d ro gę k apłańską . Jak to powo łanie zaczęło się we
mnie r odzić?
Przed studiami jed en z księży naszej
paraf ii wciągnął mnie w służbę lek torską.
To by ło piękne dla mnie doświad czenie.
Bliskoś ć ołtarza, bl iskość Boga. Następnie mia łem kilka tak ich wy darzeń , kiedy
Pan Bóg mnie zaskak iwał. Pewneg o dnia
po przy jęciu Komunii Św. py tałem Jezusa,
co ma d zisiaj dla mni e, co chce mi powiedzieć. Słuchając w m ilczeniu, poj awił mi
się w g łowie f ragment f ilmu "Karol : człowiek, który został papieżem". Moment kiedy młody Wojty ła leży na posadzce kościoła i pyta: "Czy to woła mnie Bóg?" Jakby m
sły sza ł to samo wo łanie…
By łem zachwy cony postacią św. Jana
Mar ii V iane y a. Czy t ałem o n im k siążkę:
"Święty i dia beł". Bardzo do mnie traf i ła.
Za wier zy łe m te mu ś więt emu swoj ą dr ogę powo łani a. C o ci ekawe, t raf i łem na
f ragment w tej książce, który by ł dla mnie
przy got owan y. J est tam scen a w któr ej
Vi anne y ro zmawiał z d woma mło dzie ńca mi. I jedn emu z nic h o dpowied zia ł,
wie d ząc ja k i e c hc e za d a ć p y t a n ie :

MOD L IT WA
O SI EDEM
D A RÓW
D UC HA
ŒW IÊTE GO
Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad
sobą, Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni.
Prosimy Cię o Twoje dary.
Wysłuchaj nas, Duchu Św ięty, Boże.

"Tak, Ty masz zos tać kap łane m". Ciar ki
przeszy ł y moje ciało. Utożsamiłem si ę z posta cią tego młod zieńc a, kt óry py ta świę tego Pro boszcza z Ar s o drog ę ży ciową. Tak
jak by d o mni e to mówił.
Ch cąc dobr ze r ozpo znać swo je p owoł anie jeździł em n a sp otka nia ze znajo my m
ksi ędze m. O powi adał em m u o swoi ch d oświ adczen iach, pragn ieniac h, my ślach. On
po traf ił m nie mądr ze p okie rowa ć. To by ło
dl a mn ie n iezwy kl e po mocn e.
W końcu zd ecy dowałem się pój ść do semi nari um. Nie szed łem po to, aby zost ać
ksi ędze m, a le p o to , ab y w moim ży c iu r eal izowała się wola Bo ga. Chci ałem teg o,
czeg o ch ce B óg . Je zu s po twie rd za ł mi
swoj ą wolę przez ży cie. Zaangażowałem się
w k atec hiza cję w dwóch doma ch d ziec ka.
Wid ział em, że po sługa przy nos i mi rado ść.
Sp ełn iał em się w ty m . S tar ałe m s ię we
wszy st k ic h za da n ia c h d a wa ć z si e bi e
wszy stk o. J ak p rzy j mowa łem na t rzec im
ro ku s utan nę t o mi ałe m ju ż pr zeko nani e,
że to moja dro ga, dro ga d o kt órej wzy wa
mnie Bóg. Ro k później akolitat, pó źniej święce nia diak onat u, a ju ż w sobo tę 2 1 ma ja
święce nia prezbite ratu … To dla mni e ni esa mowit e d oświa dczeni e Bożego p rowadzenia , da jące go m i s zczę ście i o grom ną
rado ść!
W niedzielę 15 maja rozpoczy nam z piętnas toma bra ćmi roczniko wy mi rek olek cje
przed święcen iami. Bard zo go rąco was p roszę, żeby ście otoczy li nas swoją opieką modli tewną . To niezwy kle ważny dla n as czas.
Dzi ękuj ę wa m za pam ięć, mod litwę, ży czl iwoś ć i wsze lkie dob ro.

CIEMNICA

dk Adrian Chojnicki

- Prosimy Cię o dar mądrości, abyśmy
poznali i umiłowali Prawdę wiekuistą,
którą jesteś Ty, Boże nasz;
- Prosimy Cię o dar rozumu, abyśmy,
na ile nasz umysł pojąć może, zrozumieli prawdy wiary;
- Prosimy Cię o dar umiej ętności, abyśmy patrząc na świat dostrzegali w nim
dzieło Twojej dobroci i mądrości, i abyśmy pamiętali, że rzeczy stworzone nie
mogą zaspokoić wszystkich naszych
pragnień;
- Prosimy Cię, o dar rady na chwile trudne, gdy nie będziemy wiedzieli, jak
postąpić:
- Prosimy Cię o dar męstw a na czas
szczególnych trudności i pokus;
- Prosimy Cię o dar pobożności, byśmy chętnie przebywali z Tobą w modlitwie, abyśmy patrzyli na ludzi jako
na braci i na Kościół jako dar Twej ojcowskiej opieki;
- Prosimy Cię o dar boj aźni Bożej ,
abyśmy lękali się grzechu, który nas
od Ciebie, o Boże, oddala;

Duchu Świ ęty, u wielbi amy
Cię. Oświecaj nas, prowadź, umacniaj, pocieszaj i nauczaj, co mamy
czynić. Podd ajemy się chęt nie
wszystkiemu, czego od nas zażądasz, pragniemy wszystko przyjąć,
co nam ześlesz. Pozwól nam tylko
poznać Twoją świętą wolę. Amen.
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