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Dz 2,1-11; Ga 12,3-7.12-13; J 20,19-23.

Ref. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
W dniu Zielonych Świąt gromadzimy się, jak Apostołowie
w Wieczerniku, „wszyscy razem na tym samym miejscu”. I oczyma
wiary wpatrujemy się w scenę z Dziejów Apostolskich, kiedy to
uczniom, trwającym na modlitwie wraz z Maryją, „ukazały się
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich
spoczął jeden I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i
zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”.
A kiedy powstało to całe zamieszanie, „ów szum”, Żydzi „zbiegli
się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego
własnym języku”.
Oto stało się coś, „czego ani oko nie widziało, ani ucho nie
słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy
przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. A wszystko to dzięki
mocy Jezusa! Od tego dnia życie uczniów radykalnie się zmienia:
nie ma w nim miejsca na strach, nieufność, niepewność, ale pojawia
się szczerość, odwaga, jasność.
Duch Paraklet, „będzie świadczył” o Jezusie, to znaczy
będzie wzmacniał naszą słabnącą wiarę, abyśmy i my mogli
świadczyć o Nim wobec świata. Będzie także doprowadzał nas „do
całej prawdy”, będzie kontynuował Objawienie przyniesione przez
Jezusa: tak co do przeszłości, żebyśmy zrozumieli, co Jezus
powiedział i uczynił, jak i co do przyszłości.
Jesteśmy pełni zmieszania, tak jak apostołowie w
Wieczerniku, może wstydzimy się naszej wiary, może nie umiemy
porozumieć się z tym, który nie mówi w naszym języku. Dlatego
każdy z nas ma potrzebę swojego własnego zesłania Ducha
Świętego, spotkania z odnawiającą i przemieniającą mocą. On jest
siłą ożywczą Kościoła. Otrzymujemy go każdy na miarę swojego
otwarcia na jego działanie. Duch Święty jest niezbędny w życiu
chrześcijańskim: bez Niego człowiek jest właściwie duchowo
martwy. Cokolwiek dokonuje się w naszym życiu wiary, dokonuje
się właśnie mocą Ducha Świętego. Każda autentyczna modlitwa, akt
sakramentalny, szczere wyznanie wiary, skrucha z powodu grzechu,
wybuch nadprzyrodzonej radości, uważne słuchanie Słowa Bożego,
natchnienie do dobrego uczynku – wszystko to jest dziełem Ducha
Świętego.
Wielu spośród wierzących zapomina niestety o obecności
Ducha Świętego, klepiąc duchową biedę. Odmawiają jakieś
paciorki, w niedziele spóźniają się do kościoła i boją się wejść do
środka, przeżywają ciągłe lęki i wyrzuty sumienia z powodu swoich
grzechów, przyciśnięci trwogą błagają Boga o ratunek, z okazji
pogrzebu czy ślubu „idą do Komunii”, coś tam piąte przez dziesiąte
pamiętają z katechizmu, o Biblii ledwie co słyszeli. To nie jest życie
wiary, lecz duchowa, religijna wegetacja! A przecież Duch Święty
jest cały czas do ich dyspozycji.
Podobnie jak Apostołom, Duch Święty został dany także i
mnie. Po to, bym stawał się odważnym świadkiem Chrystusa i Jego
Ewangelii w świecie. Dziś pełni ufności chcemy prosić usilnie w
modlitwie o nowe wylanie Ducha na nas, na nasze rodziny, na cały
świat, abyśmy zaczęli żyć według Ducha i byli naprawdę wolni.

INTENCJE MSZALNE
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO –
20 maja
9:00 – O Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa z okazji
Urodzin
- córka i zięć z rodziną
11:00 - O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja i łaskę
zdrowia dla Genowefy Adamczyk
– siostra i córka
Poniedziałek - Wtorek – Środa – Czwartek: Nowenna
Mszy św. w intencji Matek i Ojców

PIĄTEK – 25 maja
19:00 + Piotr Kuźma
- żona z rodziną
NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ - 27 maja
9:00 + Janusz Mogilski
- żona
11:00 - O Boże błogosławieństwo dla Dzieci naszej Misji
przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej
ZEBRANE KOLEKTY
Niedziela Wniebowstąpienia: $ 1,014.00
Kawiarenka: $ 160.00 – Danuta Chochołowska i
Małgorzata Gal
Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary i za przygotowanie oraz
serwowanie kawiarenki wszystkim zaangażowanym osobom - Bóg
zapłać!
SŁUŻBA LITURGICZNA
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 20 maja
Natalia Barnaś, Daniel Barnaś
NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ – 27 maja
Veronika Hurst, Tadeusz Leżak
NIEDZIELA – BOŻE CIAŁO – 3 czerwca
Beata Appelt, Agnieszka Piotrowska

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
W następną niedziele 27 maja w Uroczystość Trójcy
Świętej 8 dzieci naszej Misji przystąpi po raz pierwszy do
Komunii św. podczas Mszy św. o godz. 11:00. Otoczmy
modlitwą dzieci i ich rodziców z tej okazji, by dobrze
przeżyły spotkanie z Chrystusem w Eucharystii.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Zapraszamy w każdy piątek maja na Mszę św. i nabożeństwo
majowe o godz. 19:00. W każdą niedzielę w maju śpiewamy
Litanię Loretańska 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. o
godz. 11:00.
FESTIWAL PARAFIALNY 2018
Tegoroczny XXIII Festiwal Parafialny odbędzie się
tradycyjnie w drugi weekend miesiąca w dniach 12-13-14
października 2018r. Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian
do aktywnego udziału w przygotowaniach do tego festiwalu,
dlatego następne spotkanie odbędzie się w niedzielę 10 czerwca po
Mszy św. o godz. 11:00 w sali parafialnej, celem uzupełnienia
składu Komitetu Festiwalowego i zaplanowania organizacji
wszystkich działek festiwalu.
HEALING MASS – MSZA ŚW. UZDROWIENIA
We środę 23 maja w naszym kościele o godz. 19:00 Mszę
św. o uzdrowienie duchowe i cielesne odprawi słynny
charyzmatyczny Ks. John Baptist Bashobora z Ugandy. Przed Mszą
św. od godz. 18:45 będzie wprowadzenie duchowe w postaci
śpiewów uwielbienia Boga oraz świadectwo osoby uzdrowionej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na tę
szczególną okazję wspólnej modlitwy o uzdrowienie pod
przewodnictwem Rev. John Bashobora. Spotkanie organizuje Abba
Father Institute. Więcej informacji można uzyskać przez e-mail:
contact@AbbaFatherInstitute.org

Coraz bliżej beatyfikacji kard. Augusta Hlonda
15 maja br. pozytywną opinię na temat heroiczności cnót i życia
Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda wyraziła w Watykanie Komisja
Kardynałów i Biskupów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Oznacza to, że do formalnego zakończenia procesu
beatyfikacyjnego Prymasa Polski w latach 1926–1948 pozostanie
tylko podpisanie przez papieża dekretu o heroiczności życia i cnót.
„Bardzo się cieszę, że postać prymasa Hlonda, wielkiego patrioty
zostaje przypomniana Polakom i Kościołowi właśnie w roku
obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości” – powiedział
ks. Bogusław Kozioł, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego.

Przekazanie papieżowi dokumentacji związanej z kard. Hlondem, w
tym konkluzji z dzisiejszych obrad, nastąpi prawdopodobnie w
ciągu najbliższych tygodni. Po promulgowaniu dekretu przez
papieża Franciszka, formalny etap procesu beatyfikacyjnego
zostanie zakończony, a do beatyfikacji potrzebny będzie jeszcze
cud. Słudze Bożemu będzie przysługiwał tytuł „Czcigodny Sługa
Boży”.
Podczas obrad Komisja Kardynałów i Biskupów
dyskutowała nad wnioskami przedstawionymi 9 marca 2017 r. przez
Komisję Teologów na temat heroiczności życia i cnót Augusta
Hlonda.
Proces beatyfikacyjny toczy się od 9 stycznia 1992 roku.
Jego postulatorem jest z urzędu postulator generalny salezjanów, ks.
Pierluigi Cameroni, zaś wicepostulatorem chrystusowiec ks.
Bogusław Kozioł. W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną
ks. Kozioł zauważył, że po podpisaniu dekretu przez papieża,
sprawa kard. Hlonda będzie formalnie na tym samym etapie co
sprawa kard. Wyszyńskiego, to znaczy w obydwu wypadkach do
beatyfikacji niezbędny będzie uznany przez Kościół cud.
„To wielka radość” - powiedział ks. Kozioł komentując
obrady Komisji Kardynałów i Biskupów. Zwrócił uwagę, że wieści
z Rzymu nadeszły w miesiącu maryjnym, zaś prymasa Hlonda,
który poświęcił Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi, wyraźnie
cechował kult Matki Bożej. „Cieszę się, że nieco zapomnianą dotąd
osoba prymasa Hlonda, wielkiego patrioty, obrońcy Polski i
Polaków zostanie przywrócona Polsce i Kościołowi właśnie w roku
obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości” - powiedział
ks. Kozioł. Zwrócił też uwagę, że coraz więcej osób sięga do
nauczania i tekstów Prymasa. „To była wielka postać Polski i
Kościoła, i tworzy piękną triadę wraz z Janem Pawłem II i kard.
Wyszyńskim” - podkreślił wicepostulator.
August Hlond urodził się w 1881 r. w Brzęczkowicach,
należących obecnie do Mysłowic, w rodzinie dróżnika kolejowego.
Jako 12-letni chłopiec opuścił rodzinny dom i rozpoczął naukę w
salezjańskim kolegium misyjnym w Turynie. W 1896 r. wstąpił do
zgromadzenia salezjanów, w 1905 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Pracował m.in. w Krakowie, Przemyślu i Wiedniu.
W 1922 r. został administratorem apostolskim polskiej
części Górnego Śląska, a potem pierwszym biskupem diecezji
katowickiej. W 1926 r. papież Pius XI mianował go arcybiskupem
gnieźnieńskim i poznańskim, co było równoznaczne z objęciem
funkcji prymasa. W 1927 r. abp Hlond został kardynałem. Po
śmierci Piusa XI wymieniany był jako kandydat na papieża lub
watykańskiego sekretarza stanu.
Wojna zastała go w Warszawie, potem przeniósł się do
Lublina. Wkrótce udał się na emigrację; nie przyjął propozycji
objęcia stanowiska pierwszego premiera polskiego rządu na
emigracji. Mieszkał w Rzymie, potem w Lourdes, a następnie - na
żądanie rządu Vichy - w benedyktyńskim opactwie w Sabaudii.
W 1944 r. został aresztowany przez gestapo i namawiany do
kolaboracji. Był internowany we Francji i w Niemczech. Po
zakończeniu wojny odebrał od papieża nadzwyczajne
pełnomocnictwa, na mocy których ustanowił organizację kościelną
na Ziemiach Odzyskanych. Odmawiał współpracy z
komunistycznymi władzami Polski.
Zmarł 22 października 1948 r., przeżywszy lat 67, w tym
25 lat w zgromadzeniu salezjańskim, 21 w kapłaństwie, 22 w
biskupstwie, i 21 lat jako kardynał. Ciało prymasa Hlonda złożono
w ruinach warszawskiej katedry. Taka była jego ostatnia wola. Jego
pogrzeb był wielką religijną i patriotyczną manifestacją.

98. urodziny Karola Wojtyły
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach,
niedaleko Oświęcimia, w rodzinie b. oficera, który został
urzędnikiem, z rodziców Karola i Emilii z Kaczorowskich. Rodzina
mieszkała w budynku przy ulicy Rynek 2/4 (dziś: Kościelna 7),
należącym wówczas do Chaima Bałamutha.

20 czerwca 1920 roku Karol został ochrzczony w kościele
parafialnym w Wadowicach przez ks. Franciszka Żaka, kapelana
wojskowego. Rodzicami chrzestnymi byli: Józef Kuczmierczyk,
szwagier matki, i Maria Wiadrowska, siostra matki.
Studiował polonistykę w Krakowie. Po wybuchu wojny i
zamknięciu uniwersytetu pracował w kamieniołomach zakładów
chemicznych "Solvay" w Zakrzówku, potem w Borku Falęckim pod
Krakowem. Podczas okupacji Karol był współorganizatorem
konspiracyjnego teatru - aktorem i reżyserem.
W 1942 r. wstąpił do konspiracyjnego Arcybiskupiego
Seminarium Duchownego w Krakowie, studiując jednocześnie
filozofię na tajnym Wydziale Teologicznym UJ. 1 listopada 1946 r.
otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował później w Rzymie. Po
powrocie został wikariuszem parafii Niegowić w powiecie
bocheńskim, a po roku - w parafii św. Floriana w Krakowie.
Jednocześnie przygotowywał pracę doktorską, potem habilitację.
W wieku 38 lat otrzymał sakrę biskupią, został
najmłodszym członkiem Episkopatu Polski. Od 13 stycznia 1964 r.
był ordynariuszem, arcybiskupem metropolitą krakowskim, a 26
czerwca 1967 r. otrzymał kapelusz kardynalski. Czynnie
uczestniczył w Soborze Watykańskim II, dzięki czemu w
październiku 1978 r., gdy zebrało się konklawe, był osobistością
znaną w Kolegium Kardynalskim.
Papieżem został 16 października 1978 r. Jego wybór,
zdaniem biografów, przyspieszył proces dojrzewania społecznej
świadomości Polaków w czasach "Solidarności". "Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!" - mówił podczas
pierwszej wizyty w Warszawie w czerwcu 1979 r.; słowa okazały
się prorocze.
Jan Paweł II w sposób nieporównanie bardziej
zdecydowany, niż jego poprzednicy legitymizował rolę związków
zawodowych, ich walkę o sprawiedliwość społeczną, choć
związkowców ostrzegał przed "bezpośrednim, uprawianiem
polityki". Potępiał terroryzm, konsekwentnie przeciwstawiał się
stosowaniu metod walki ze złem, narażających na cierpienia przede
wszystkim społeczeństwa, bezbronną ludność. Dlatego domagał się
zniesienia blokad gospodarczych, również tej najdłużej trwającej i
stosowanej od pół wieku przez USA wobec Kuby. Skutecznie
mediował w różnych konfliktach. Był konsekwentnie przeciwko
interwencji zbrojnej w Iraku.
Nie pozostawał obojętny wobec żadnego dramatu świata,
czy to w Rwandzie, czy wobec wyzysku dzieci w Brazylii, czy losu
nienarodzonych. Wokół tego ostatniego problemu, podobnie jak
wokół roli kobiety w społeczeństwie, toczyła się przez cały okres
pontyfikatu Karla Wojtyły jedna z najostrzejszych polemik. Był
orędownikiem jedności pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi,
podkreślał rolę ekumenizmu, spotykał się podczas swojego
pontyfikatu z ludźmi innej wiary, ateistami. Uczestniczył w Asyżu
w spotkaniu przedstawicieli kilkudziesięciu religii światowych.
Pontyfikat papieża Polaka trwał ponad 26 lat. Ze względu
na swoją energię i odwagę w podejmowaniu wyzwań Jan Paweł II
zwany był papieżem przełomu, "Bożym Atletą". Przyczynił się do
przezwyciężenia podziału świata na dwa wrogie bloki. Autor
pierestrojki Michaił Gorbaczow, niewierzący polityk, który
dwukrotnie był podejmowany przez Jana Pawła II w Watykanie,
wiele lat po obaleniu Muru Berlińskiego przyznał: "To nie byłoby
możliwe bez Jana Pawła II. Papież przyczynił się do zmiany biegu
historii najnowszej".
Był pielgrzymem - w toku 104 zagranicznych podróży
dotarł ze swym przesłaniem niemal do wszystkich zakątków świata,
choć nie wszędzie spotykał się z życzliwym przyjęciem.
Jan Paweł II wydał 14 encyklik, poświęconych m.in.
godności człowieka, wartości i nienaruszalności życia ludzkiego,
pracy czy Bożemu miłosierdziu. Napisał ponad 40 listów
apostolskich, wydał kilkanaście książek, także z poezją, dramatem.

