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Zamyślenia nad Słowem Bożym  

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: 

«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody 

żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch 

bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. (J 7,37-39) 

Jezus w ewangelii świętego Jana ukazuje, że potrzebujemy pragnąć Ducha Świętego, który zaspokoi wszelkie 

nasze pragnienia, ponieważ on jest źródłem wszelkiego dobra. On jest uosobioną miłością. On jest 

uosobionym pokojem. On jest źródłem radości i łagodności. On jest źródłem wszelkich darów. Czy pragniesz 

Ducha Świętego? Czy prosisz Go o pragnienie zesłania Ducha Świętego? Czy uwielbiasz Jezusa w swoim 

życiu? Czy jesteś człowiekiem uwielbienia? 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, 

prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, wlej w moje serce głębokiego pragnienie 

Ducha Świętego. Wlej w moje serce pragnienie uwielbiania Ciebie. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak 

to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić? 

Bliski Duch Święty 

Zesłanie Ducha Świętego - trzeba je przeżyć, trzeba go doświadczyć. Aby to zrobić, nie wystarczy wówczas 

o Nim przeczytać, na Ducha trzeba się otworzyć, to z kolei wymaga pełnej świadomości tego, z Kim i z czym 

tak naprawdę mamy do czynienia. Inaczej Duch Święty pozostanie dla nas tajemniczą regułką wkuwaną do 

bierzmowania, przedmiotem teologicznego artykułu. On zaś jest Bogiem żywym, działającym tak blisko nas, 

że gdybyśmy się lepiej przyjrzeli, bylibyśmy tą bliskością zdumieni, zaskoczeni, urzeczeni i co najważniejsze 

- odmienieni. Spróbujmy zmierzyć się z tym i niejako na nowo "zaznajomić" z Duchem Świętym, obalić w 

sobie skłonności do magicznego myślenia o Jego działaniu, zweryfikować dotychczasową wiedzę o pojęciach, 

sposobie mówienia i myślenia o Trzeciej Osobie Boskiej. Oczywiście, nie tylko dla intelektualnej satysfakcji... 

Duch Święty nie jest czymś nieokreślonym, niejasną silą, mocą. Jest po pierwsze Kimś. "Ktoś"' - w 

odróżnieniu od "coś" - to zawsze osoba, podmiot. Zdolny do wchodzenia w relacje z innymi osobami, 

nawiązywania dialogu, współdziałania, obdarzony wolną wolą, umysłem... Dla nas - ludzi - "ktoś" to inaczej 

człowiek - takie jest po prostu nasze podstawowe, codzienne doświadczenie. Tymczasem Duch Święty jest 

także Osobą, tyle że nie ludzką, a Boską. I choć zachodzą pewne analogie, rzeczywistość Boża wymyka się 

naszemu doświadczeniu i przewyższa je nieskończenie. Nie sposób patrzeć identycznie na osobę ludzką i 

Boską, nie wolno zawężać boskości do ludzkiego świata, języka, pojęć. Nie oznacza to, że nie możemy o Bogu 

niczego powiedzieć, że pozostaje dla nas całkowicie niepoznawalny jako byt tak od nas różny. Używając 

"ludzkich" słów, mówiąc o Bogu wystarczy pamiętać, że żadne słowo nie wyczerpuje Jego istoty, że nie może 

"pomieścić" w sobie Bytu Najwyższego. Wystarczy o Bogu mówić z pokorą, świadomością niedoskonałości.  

Pokory tej będziemy potrzebować i teraz, kiedy mówimy o Osobie Ducha Świętego. "Co tu dużo ukrywać - 

pisał ks. Roman Rogowski - mamy ciągle kłopot z tym Duchem Świętym i w teologii, i w duchowości, i w 

duszpasterstwie, i wreszcie w życiu. Nieporadni wobec misterium Ducha chcemy uchwycić w dłonie Światło, 

które nam się wymyka; chcemy zatrzymać w sieci wodę, która nam się wylewa". No właśnie - to, że brak Mu 

widzialnej postaci, stanowi dla nas duże utrudnienie. Tak bardzo osaczeni przez fizykalność, namacalność, 

wkomponowani w świat zmysłów ulegamy złudzeniu, że realne -znaczy możliwe do dotknięcia ręką, 

wyczucia. Dlatego patrzysz, a nie widzisz. Chciałbyś czuć, że Duch jest, że działa. Chciałbyś widzieć rzeczy 

nieprawdopodobne, zdumiewające, spektakularne. Jakieś namacalne dowody. Byłoby łatwiej... A to nie tak, 



nie tą miarą, nie w tej optyce. Duch Święty nie przyjął fizycznej postaci, jak to zrobiła Druga Osoba Boska, 

ujawniając się w ludzkim ciele Jezusa Chrystusa. Jest duchem i działa jak duch. Ten pozorny "brak" (z punktu 

widzenia naszego ograniczenia) jest przecież największym atutem. Duch nie jest ograniczony czasem, 

przestrzenią, fizycznością. Dla Niego nie ma granic. Dociera wszędzie. Zwłaszcza do naszego wnętrza. To 

jest główne środowisko Jego działania. Środowisko nieprzychylne Duchowi, trudne, grzeszne, często 

zbuntowane przeciwko Bogu. A Duch Święty mieszka w nim po cichu, tajemniczo. Nie narzuca się, nie 

zniewala, ale niejako dostosowuje do naszej "pojemności" swoje działanie. Inspiruje, pobudza do dobra, 

ukazuje szansę, nadzieje. Zawsze jako Ktoś, kto zrozumie, z Kim możemy wejść w relację osobową. Można 

powiedzieć, że On - Bóg działa w pokorze. Ukrywa siebie, nawet gdy się objawia - jako tchnienie, gołębica, 

płomień, namaszczenie -w symbolach. Nie zależy Mu na sobie, na swojej chwale, Jego celem jest 

wskazywanie na Syna Bożego, uobecnianie Go, świadczenie o Nim. W tym wyraża się Boska miłość, zawsze 

nastawiona na drugiego, wychodząca poza samego siebie. O Duchu Świętym mówi się, że jest "obrazem 

Syna", tak jak Syn jest obrazem Ojca. To jest ciągła aktywność. Działanie Boga w historii człowieka nie 

skończyło się na zmartwychwstaniu, nie zamknęło się po wniebowstąpieniu. Jezus Chrystus odszedł do Ojca, 

ale obiecał opuszczanej ludzkości Pocieszyciela i zesłał Go. Stało się to 50 dni po zmartwychwstaniu, stąd 

dzień ten nazywamy Pięćdziesiątnicą. Od tego historycznego momentu zadanie zostawione przez Chrystusa 

do ostatecznego zrealizowania kontynuuje Duch Święty. A czyni to na wielu płaszczyznach To przecież dzięki 

Niemu Jezus Chrystus nie jest dla nas tylko historią, wspomnieniem, ale jest realnie obecny wśród nas dzięki 

Przeistoczeniu podczas każdej Eucharystii. Wprowadza nas w nowe życie już od Chrztu św. - naznacza 

nieusuwalnym znamieniem przynależności do Chrystusa, dzięki któremu otrzymujemy specjalne prawo 

zwracania się do Boga jak do Ojca, stajemy się uczestnikami Boskiej natury. Wskazuje najgłębszy cel ludzkich 

dążeń i pomaga go osiągnąć. Chodzi o to, byśmy nie zmarnowali czasu i zawsze byli gotowi na spotkanie ze 

swym Stwórcą i Zbawicielem. Duch Święty sprawia, że niebo zaczyna się na ziemi!  

 
Zaufać Sercu Bożemu! 
Żyjemy w świecie coraz bardziej  niespokojnym,  skomplikowanym, zmieniającym się na naszych oczach i  

to wszystko nas martwi i niepokoi. Szukamy więc uparcie czegoś, co da nam poczucie bezpieczeństwa i 

miłości. Żeby żyć, potrzeba nam  nie tylko chleba i wody; ale również miłości. Ważna jest świadomość, że się 

kocha i jest się kochanym. Można, a często nawet trzeba w życiu rezygnować z wielu ambicji  i wartości. 

Nigdy jednak nie wolno zrezygnować z miłości. Często jednak ludzkie serca nas zawodzą ,sprawiają ból i 

rozczarowanie. Ale komu zaufać? Jest  takie serce, które nas ukochało i oddało za nas życie. To Najświętsze 

Serce Jezusa, to Serce Boga otwarte dla człowieka — to słowo od Boga. To Serce nie jest czymś minionym, 

co przestało żyć owego piątkowego popołudnia, zanim żołnierz przebił Je włócznią. Serce Jezusa nadal bije, 

bo Jezus zmartwychwstał i żyje. Jezus otwiera Swoje Serce, abyśmy wszyscy mogli wejść do Niego w naszym 

pragnieniu miłości – powie Anselm Grun. Ta miłość jest darmowa, my  na nią nie zasłużyliśmy. Jezus nas 

kocha nie za coś, ale pomimo wszystko. Nie za to, że jesteśmy tacy dobrzy, mądrzy, pobożni czy święci, ale 

mimo naszych rozmaitych wad, słabości i grzechów. Ta bezinteresowna miłość Serca Bożego jest jednak 

wymagająca. Jezus bowiem pragnie, byśmy tak kochali bliźnich, jak On nas umiłował. Kontemplowanie tego 

Serca pomoże, by nasze  skołatane serce odnalazło pokój.  Niespokojne jest nasze serce dopóki nie spocznie 

w Sercu Boga - powie św. Augustyn.  Jezus  także i dziś, jak dwa tysiące lat temu, stoi u drzwi naszych serc. 

” Oto stoję u drzwi twoich i kołaczę.” Oczekuje nawet na najmniejszy znak z naszej strony, który pozwoli Mu 

wejść i ukazać  nam bogactwo Jego Serca, obdarzyć Swą mocą, miłością i uczynić Swoim narzędziem.  Nie 

wymawiajmy się, że nie możemy poznać prawd i dróg Bożego Serca. Przebity bok Jezusa daje nam poznać 

Jego Serce, które kocha aż do śmierci. Jezus ofiarował nam Swoje Serce w Wielki Piątek, a kiedy człowiek 

zapomniał już o tym, przypomniał całemu światu, jak bardzo Ono nas ukochało i jak bardzo spragnione jest 

naszej miłości. W Oktawie Bożego Ciała w XVII w. Pan Jezus ukazał św. Małgorzacie Marii Alacoque Swoje 

Serce, które tak umiłowało ludzi, iż całkowicie się dla nich wyniszczyło, a w zamian doznaje tylko 

niewdzięczności , zapomnienia i  wzgardy. Bóg prosi grzeszników o miłość, Jego Serce pragnie naszego serca,  

wdzięczności i ciepła, tak po prostu, po ludzku Jezus tęskni za naszymi sercami i naszą miłością, nawet tą 

nieporadną.  Jezus polecił  też, by ustanowiono specjalne święto ku czci Jego Serca w piątek po Oktawie 

Bożego Ciała. W tym roku Święto, to przypada w dniu 15 czerwca. Warto więc  pamiętać o Tym Sercu i czcić 

Je. Jak możemy czcić Serce Jezusa?  Oddać się Temu Sercu bez zastrzeżeń., naśladować Je i odpowiedzieć 

na Jego wezwanie, które domaga się całej miłości od naszego serca. Przychodzić przed Tabernakulum, by 

adorować to Serce, być z Nim, pamiętać o Nim, zaczynając dzień od powierzenia  Sercu  Jezusowemu  trudów, 

jak i radości dnia codziennego. Kult Serca Jezusa jest głęboko Eucharystyczny, a swą kulminację osiąga we 

Mszy świętej. Eucharystia, to największy znak miłości Boga do człowieka, powinien  więc nas pobudzać do 

wdzięczności, a także do szczerego żalu za grzechy. Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada na nas  



również zobowiązania.  Nie należy nadużywać dobroci Bożego Serca. Trzeba mieć do tego Serca pełne 

zaufanie, uciekać się do Niego we wszystkich potrzebach i za wszelką cenę starać się nie ranić Go ponownie 

grzechami. Kiedy zaś zwycięży ludzka słabość i zgrzeszymy, mamy prawo ufać w miłosierdzie Bożego Serca,  

które zawsze jest gotowe  nam wybaczyć. Każdy z nas jest  też wezwany, by być apostołem Serca Jezusa i 

przekazywać innym, to, czego nauczyliśmy się, patrząc w postawie adoracji na przebite Serce. Czego nas 

uczy Serce Jezusa?  Jezus nie żąda od nas wielkich czynów, lecz jedynie zaufania, zdania się na Niego. Nie 

potrzeba naszych długich „ suchych” modlitw, lecz tylko miłości i otwartości naszego serca. Najświętsze 

Serce Jezusa – jak mówiła św. Małgorzata – jest książką otwartą, z której można najłatwiej nauczyć się 

sztuki miłości. Serce Boże uczy nas zapominania o sobie samym, otwartości na Miłość Jego Serca, co da nam  

pokój serca, radość w kontaktach z bliźnimi, czy też  łagodność w osądzaniu. Chodzi o to, by kochać każdego, 

kto jest obok, tak jak kocha go Bóg. W ten sposób we wszystkich będziemy kochać Samego Jezusa. Serce to 

uczy nas przebaczać, być posłusznym, cierpieć i ufać. W Tym  Sercu  zawsze jest miejsce, by każdemu  

poświęcić uwagę. Przed nami czerwiec, miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu. Mamy więc okazję, by  z 

miłością i zaufaniem  uciekać się do  Serca, które myśli o nas, które wszystko wie i które nas kocha. Cała 

dobroć Serca Bożego zawarta jest w  33  wezwaniach Litanii do Serca Jezusa. Zanurzajmy się w słowach 

Litanii,  czyli uderzeniach Bożego Serca, które nam odsłania przymioty Serca  Jezusa, uczy postawy wobec 

Boga,  Ducha św i ludzi. To ostatecznie pomoże nam naśladować to Serce, pokochać Je, żyć przy Nim a  

wkońcu w  Nim. Pamiętając o Sercu Bożym trudno nie wspomnieć o Sercu Maryi, gdyż te Dwa Serca zawsze 

biją jednym, zgodnym rytmem. Jeśli uda się nam  być blisko Tych  Serc, jeśli  Im zaufamy bezgranicznie we 

wszystkim, to szybko przekonamy się, że mimo licznych krzyży i przeciwności , będziemy pełni pokoju i 

radości. Jednak, nie wystarczy zapatrzeć się w Ręce, Serce, Oblicze Chrystusa. Trzeba uwierzyć  temu Sercu, 

tym Rękom. Potem pokochać to Serce, te Ręce, by doznać Bożej Miłości. Jezus zapewnia nas: moje Serce jest 

azylem , Ja koję ból, Ja uzdrawiam, Ja zbawiam. Czy nadal będziesz ufać tylko swojej własnej zdolności, swej 

domniemanej mądrości, ryzykując osiągnięcie  zbawienia, czy też  uwierzysz i zaufasz  Sercu Bożemu , które 

Cię poprowadzi - to już zależy tylko od Ciebie. Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, 

dotyczących czcicieli Jego Serca: 

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 

2. Ustalę pokój w ich rodzinach. 

3. Będę ich pocieszał w utrapieniach. 

4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 

5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia. 

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 

9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony. 

10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim. 

11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. 

12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w 

pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli 

łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną 

ucieczką w ostatniej godzinie życia. 

Sprzątanie kościoła: 
 

11.06   Rodzice dzieci I Komunii św. 
18.06  ul. Zwycięstwa od nr 76 do 83 i od nr 77 do 93 

 

INTENCJE MSZALNE 06.06.-12.06.2022R. 
Poniedziałek  06.06 

7.00 1) + Jan Juźkiewicz - od siostry Marii z rodziną    2) + Henryka Porwit - od Janusza i Gabrieli           

18.00  + Stanisław Ussarz - od bratanicy Agaty Ussarz z mężem 

Wtorek 07.06 

7.00   1) + Kazimierz Tyrna - od synów z żonami     2) + Józef Charnas - od Haliny i Jacka Kordel  

18.00  + Dominik Miechowicz  w 1 rocznicę śmierci - od Rodziców 

Środa  08.06 

7.00 1) + Sebastian Brożek - od wujka Andrzeja z rodziną 2) + Marian Taranek - od siostrzenicy Ewy z rodziną 



18.00 + Anna Franciszek Karweta i rodzice

Czwartek  09.06 

7.00    1) + Jan Juźkiewicz - od siostry Marii z rodziną   

           2) + Mieczysława Skóra - od chrześniaka Tomasza z rodziną 

18.00   + Franciszek Kapusta - od wnuczki Kingi z rodziną  

Piątek  10.06  

7.00   1) + Józef Zięba - od Aleksandry Paluch i Teresy Knapik   

          2) + Zofia Jastrzębska - od rodziny Chrząszcz Banasik Kula 

18.00   + Franciszek Knapik - od Stanisławy Hejmej z rodziną 

Sobota  11.06   

 7.00   1) + Stanisław Ussarz - od Lucyny i Magdaleny z rodziną 2) + Henryka Porwit - z ul. Lipinka i Koniówki  

15.00   Dziękczynna w 90 rocznicę urodzin Anny i o dalsze błogosławieństwo Boże potrzebne łaski   

zdrowie opiekę MBN Pomocy 

18.00   + Grzegorz Mika - od Rodziców 

NIEDZIELA  12.06 

7.00  1)  + Józefa Wróbel - od siostry Stanisławy Fuja z rodziną  2)  + Władysław Zubel w 3 rocznicę śmierci  

9.00   1) + Stanisław Żurawik i syn Tadeusz    2)  + Jan Garlej - od syna Grzegorza z rodziną  

10.30  Pierwsza Komunia św.  

12.00  Pierwsza Komunia św.  

15.00  W rocznicę chrztu św. Alicji Ady Mateusza i Jakuba  dziękczynna i o dalsze błogosławieństwo Boże 

potrzebne łaski opiekę MBN Pomocy  

18.00  + Janina Józef Kasperkiewicz - od dzieci  

 

INTENCJE MSZALNE 13.06. - 19.06.2022R. 

Poniedziałek 13.06  

7.00 1) + Antoni Maria Mazgaj i synowie - od dzieci    2) + Adam Sobiczewski - od rodziny Bożek  

 17.00   Nabożeństwo Fatimskie  

18.00  + Sebastian Brożek - od  kuzyna Marcina z rodziną 

Wtorek  14.06  

7.00 1) + Bronisław Żurawik  rodzice i teściowie   2) + Kazimierz Tyrna - od Marii Zubel z mamą 

18.00  + Jan Juźkiewicz - od siostry Marii z rodziną  

Środa 15.06  

7.00  1) + Feliks Anna Franciszek Niżyńscy   2) + Zofia Jastrzębska - od Lucyny i Adama Jastrzębskich 

18.00   1) + Ignacy Irena Opitek   2)  + Antonina Kazimierz Banasik i dziadkowie z obu stron 

Czwartek  16.06   Boże  Ciało 

7.00  1) + Roman Karweta - od Gołasów 2) + Pelagia Franciszek Bożek - od syna z rodziną  

9.00  1)  za Parafian     2)  + Gertruda Paluch - od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  

Po procesji Msza św.  :  + Bronisława Tabor - od rodziny Żurawik 

18.00  + Marta Żurawik w 5 rocznicę śmierci   Elżbieta Sroka w 8 rocznicę śmierci - od rodziny Żurawik 

Swędrak Sroka  

Piatek 17.06 

7.00 1) + Jan Juźkiewicz - od siostry Marii z rodziną   2) + Stanisław Ussarz - od Marcina Ussarz z rodziną  

18.00  1) + Stanisława Tadeusz Helbin i rodzice   2) + Gertruda Paluch - od Doroty Kozielec z rodziną  

Sobota  18.06   

7.00  1) + Sebastian Brożek - od Marii Tyran z rodziną  

         2) + Franciszek Knapik - od sąsiadów z ul. Zelwerowicza 

13.00  Sakrament małżeństwa: Aleksandra Zogrodnik / Wiktor Biśta  

14.30  Sakrament małżeństwa; Kamila Proksa/Adrian Niemczyk 

18.00   + Eugeniusz Kula i zmarli z rodziny Kulów i Rońskich  

NIEDZIELA  19.06 

7.00   1)  + Janina Józef Kasperkiewicz - od dzieci z rodzinami  

          2) + Józef Maria Karweta Władysław Władysława Góralczyk 

9.00   Dziękczynna w 65 rocznicę urodzin Bogusław Żurawik i o błogosławieństwo Boże zdrowie 

potrzebne łaski opiekę MBN Pomocy 

11.00  1) + Henryk Proksa  2) + Tadeusz Majchrowski - od siostry Bogusławy z rodziną 

15.00   + Marianna w 1 rocznicę śmierci i Eugeniusz Stach 

18.00   + Mieczysław Władysława Tarka i rodzice z obu stron  


