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 Parę słów o wspólnocie 
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Veni Creator” ist-

nieje w naszej parafii 23 lata. 
U początków jej powstania leŜą rekolekcje wielkopostne dla 

młodzieŜy zorganizowanie  przez księdza Krzysztofa Wojno w 
1986 roku. Do młodych z Anina przyjechały wspólnoty mło-
dzieŜowe z Wesołej i ze Skierniewic. Rekolekcje głosił ksiądz 
Mirosław Nowosielski, a młodzi ludzie dawali świadectwo jak 
Ŝyją i współpracują z Panem Bogiem we wspólnocie. To było 
zupełnie coś innego, co zachwyciło naszą młodzieŜ i ówcześni 
licealiści zapragnęli równieŜ wspólnoty. W załoŜeniu grupy 
pomagali animatorzy z Wesołej. Na pierwsze spotkanie przy-
szło około 100 osób, potem grupa się zmniejszyła do połowy i 
tak od tamtej pory przy kościele spotykało się 30 - 40 osób. 
Oprócz modlitwy były i pogadanki, wspólne zabawy, ogniska, 
imprezy imieninowe i urodzinowe. Planowano teŜ i organizo-
wano wyjazdy, a takie nieformalne spotkania bardzo jednoczy-
ły i scalały grupę.   

Najbardziej zaangaŜowana ósemka młodych ludzi pojechała  
w czasie wakacji na tygodniowe rekolekcje zamknięte do Mag-
dalenki. Od tej pory stanowili trzon odpowiedzialnych za 
wspólnotę animatorów. Wspólnota posiadała swój zespół mu-
zyczny przez lata posługujący na Mszy Świętej dla młodzieŜy o 
8.30, ( na organach grał wtedy Łukasz Sawicki –obecnie Ojciec 
Bernard –opat Tynieckiego Klasztoru Benedyktynów).  Zorga-
nizowano teŜ w dawnym kinie „Wrzos” festiwal Piosenki Reli-
gijnej – kilka edycji - na przełomie lat 80-tych i 90-tych. 

W ciągu kolejnych lat licealiści stali się studentami, inni 

poszli do pracy, część ułoŜyła sobie Ŝycie rodzinne i zmieniła 
miejsce zamieszkania. Grupa topniała i zmieniała się.  

Obecnie jest to bardzo mała około 10- osobowa wspólnota  
w zupełnie innym składzie niŜ na początku, niestety juŜ nie 
ma wśród nas młodych ludzi. Spotykamy się regularnie w 
piątki po wieczornej mszy świętej na modlitwie, zapraszając 
Ducha Świętego by był wśród nas i nas prowadził. Poszcze-
gólni księŜa opiekunowie mieli róŜne pomysły na współpracę 
z grupą i powstawały nowe inicjatywy.  

 Od kilku lat organizujemy w parafii Czuwanie przed Ze-
słaniem Ducha Świętego, ubieramy jeden z ołtarzy na BoŜe 
Ciało, prowadzimy modlitwę róŜańcową i drogę krzyŜową. 
Włączamy się aktywnie w róŜne inne akcje na rzecz lokalnej 
wspólnoty.  

OdwaŜyliśmy się jako wspólnota po raz pierwszy zorgani-
zować w parafii REO - Rekolekcje Ewangelizacyjne Odno-
wy. Trwały one od października do grudnia 2008r. Uczestni-
czyło w nich kilkanaście osób i jestem przekonana, Ŝe osoby 
te przybliŜyły się do Boga, spróbowały osobistej modlitwy z 
Pismem Świętym i mam nadzieję, Ŝe poczuły się kochane 
przez Pana Boga. 

Wszystkie osoby chętne, które chcą zaprzyjaźnić  się z 
Jezusem, poznać bliŜej Ducha Świętego, modlić się śpiewem 
i własnymi słowami zapraszamy na nasze piątkowe spotkania 
po wieczornej Mszy św..  

Obecny Lider Wspólnoty „Veni Creator” Barbara śabo-
klicka. 

www.anin.parafia.info.pl 
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Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego– zwaną równieŜ Pięćdziesiątnicą ponie-
waŜ jest to pięćdziesiąty dzień po zmartwych-
wstaniu Pana Jezusa. W tym szczególnym dniu 
Chrystus woła do nas wszystkich: „Weźmijcie 
Ducha Świętego”. Mamy przyjąć do swoich umę-
czonych często zabrudzonych i zalęknionych serc 
Parakleta– Pocieszyciela-Rzecznika, który pra-
gnie nam pomoc w naszych codziennych zmaga-
niach na drodze ku niebu. Pragnie wylać na nas 
swoje dary, moc i siły.  
Kim jest Duch Święty? KaŜdy chrześcijanin zo-
stał ochrzczony „w imię Ojca, i Syna, i Ducha 
Świętego”(Mt 28, 19). Chrześcijanie wyznają wiarę w jednego 
Boga, ale Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
Fides omnium christianorum in Trinitate consistit – "Wiara 
wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej” (KKK 
232). Chrześcijanie są chrzczeni "w imię" – a nie "w imiona" – 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego, poniewaŜ jest tylko jeden Bóg, 
Ojciec wszechmogący, i Jego jedyny Syn, i Duch Święty: Trójca 
Święta (KKK 233). Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świę-

tej, jest On współistotny Ojcu i Synowi i „z Oj-
cem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i 
chwałę”. Posiada On wiele określeń 
(Pocieszyciel, Duch Pana, Duch Chrystusa, Duch 
Prawdy, Duch BoŜy) oraz symboli (woda, na-
maszczenie, pieczęć, ogień, obłok i światło, ręka, 
palec, oraz gołębica), co świadczy o głębi Ducha 
Świętego, Jego duchowym bogactwie i wielkości.   
Dlaczego mamy Go przyjąć? PoniewaŜ "Nikt... 
nie moŜe powiedzieć bez pomocy Ducha Święte-
go: <<Panem jest Jezus>>" (1 Kor 12, 3). Bez 
Jego pomocy, łaski, nie jesteśmy zdolni prawdzi-
wie wierzyć i poznać Pana. To On wychodzi 

naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę (KKK 683). To Duch BoŜy 
sprawia, Ŝe stajemy się nowymi ludźmi, chrześcijanami.  Tylko 
Bóg moŜe uczynić z nas świętych, tylko On moŜe zbawić, dać 
Ŝycie wieczne, udzielić łaski, sił, które pozwolą nam powstać z 
kaŜdego grzechu. Nie ma na ziemi takiego człowieka, który stał-
by się sam z siebie świętym, który by się sam zbawił. Dlatego 
przyjmujmy Ducha Świętego i jego dary, ulegajmy codziennie 
Jego natchnieniom oraz z ufnością powierzajmy Mu nasze Ŝycie. 
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Liturgia Słowa BoŜego 

PIERWSZE CZYTANIE; Dz 2,1–11   
 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy 
razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, 
jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w 
którym przebywali. Ukazały się im teŜ języki jakby z ognia, 
które się rozdzieliły, i na kaŜdym z nich spoczął jeden. I 
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przeby-
wali wtedy w Jerozolimie poboŜni śydzi ze wszystkich naro-
dów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się 
tłumnie i zdumieli, bo kaŜdy słyszał, jak przemawiali w jego 
własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: „CzyŜ ci 
wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? JakŜeŜ 
więc kaŜdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Parto-
wie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei 
oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i 
tych części Libii, które leŜą blisko Cyreny, i przybysze z Rzy-
mu, śydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy 
ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła BoŜe”. 

PSALM RESPONSORYJNY;        
Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 

Błogosław, duszo moja, Pana,  
o BoŜe mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.  
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,  
ziemia jest pełna Twych stworzeń. 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją  
i w proch się obracają.  
Stwarzasz je, napełniając swym duchem  
i odnawiasz oblicze ziemi. 

Niech chwała Pana trwa na wieki,  
niech Pan się raduje z dzieł swoich,  
Niech miła Mu będzie pieśń moja,  
będę radował się w Panu. 

DRUGIE CZYTANIE; 1 Kor 12,3b–7.12–13   
 Duch Święty źródłem jedności chrześcijan 

Bracia: Nikt nie moŜe powiedzieć bez pomocy Ducha Świę-
tego: „Panem jest Jezus”. RóŜne są dary łaski, lecz ten sam 
Duch; róŜne teŜ są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; róŜne 
są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego 
we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólne-
go dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wie-
lu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iŜ są liczne, sta-
nowią jedno ciało, tak teŜ jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy 

bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić 
jedno ciało: czy to śydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy 
wolni. Wszyscyśmy teŜ zostali napojeni jednym Duchem. 

SEKWENCJA: 

Przybądź, Duchu Święty,  
Ześlij z nieba wzięty  
Światła Twego strumień. 

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,  
Dawco łask drogich,  
Przyjdź, Światłości sumień. 

O, najmilszy z gości,  
Słodka serc radości,  
Słodkie orzeźwienie. 

W pracy Tyś ochłodą,  
W skwarze Ŝywą wodą,  
W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza,  
Serc wierzących wnętrza  
Poddaj Twej potędze. 

Bez Twojego tchnienia,  
CóŜ jest wśród stworzenia?  
Jeno cierń i nędze. 

Obmyj, co nieświęte,  
Oschłym wlej zachętę,  
Ulecz serca ranę. 

Nagnij, co jest harde,  
Rozgrzej serca twarde,  
Prowadź zabłąkane. 

Daj Twoim wierzącym,  
W Tobie ufającym,  
Siedmiorakie dary. 

Daj zasługę męstwa,  
Daj wieniec zwycięstwa,  
Daj szczęście bez miary. 

EWANGELIA; J 20,19–23; Jezus daje Ducha Świętego 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed śydami. 
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 Jezus znowu rzeki do 
nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 
„Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są 
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 

Największy Dar 
 Duch Święty odnawiający ziemię: Ojciec ubogich, światłość sumień, słodkie orzeźwienie, źródło nawróceń, twórca 
przemian, inspirator wielkich natchnień, to tylko niektóre z doświadczeń ludzkiego życia. Duch, który pociesza, 
dźwiga, łagodzi, nagradza – jest niezbędny Kościołowi, światu i każdemu ludzkiemu sercu. Któż nie chce żyć mą-
drze, dynamicznie i twórczo, któż nie chce przynosić światu pokoju i budzić wokół siebie nadziei. Wieczernik zielo-
noświątkowy przedłuża się w każdym wieku w świadectwie męczeńskiej krwi i braterstwie Jego wyznawców. A czym 
był wybór Karola Wojtyły na Papieża? Popatrzmy do głębin ludzkiego serca, gdzie „Duch Święty objawia się każde-
mu dla wspólnego dobra” – jak pisze św. Paweł w czytanym dziś Liście do Koryntian. Jeśli bez wpływu Ducha Świę-
tego nikt nie może powiedzieć „Jezus jest Panem” (Ewangelia), to już wiemy, że Duch Święty nie jest dla wybranych 
mistyków, ale jest warunkiem i podstawą braterskiej solidarności. Wszystkich ochrzczonych w imię Trójcy Świętej. 
Duch Święty wiąże na zawsze ze Zmartwychwstałym Jezusem i jednoczy wierzących w wielkiej radości.   
               J.J. Pawlik 
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LITURGIA 
 

Msze św.   
w niedziele: 

7.00; 8.30; 10.00;  
11.30; 13.00; 18.00 

Msze św. w dni   
powszednie: 

7.00; 8.00; 18.00 
 

Nowenna i naboŜeń-
stwo do M.B. Nie-
ustającej Pomocy  
-środa godz. 18.00  

 
Msza zbiorowa 
z wypominkami                      

- piątek godz. 18.00 
 

Kancelaria czynna        
od poniedziałku do 

piątku   
w godz: 16.00-17.30  

Tel./fax. (022) 613-07-
20 
 

Biskup diecezji: 
J. E. Ks. Abp 
Henryk Hoser 

 
Proboszcz: 

Ks. Marek Doszko 
Wikariusz: 

Ks. Sławomir Kielczyk 
Rezydent: 

Ks. Mariusz Wedziuk 
Zakrystianka: 
siostra ElŜbieta  

Łaniewska 
 

Wpłaty na budowę 

kościoła p.w. św. 

Benedykta można 

dokonywać na    kon-

to: 
Parafia Matki BoŜej           

Królowej Polski  
ul.  Rzeźbiarska 46 
04-620 Warszawa 

CITI Bank Handlowy 
w  Warszawie 

75 1030 1654 0000  

000 3405 5000 

z dopiskiem 

"Na budowę kościoła p.w. 
św. Benedykta w Wawrze 

-  
Sadulu" 

Ogłoszenia 

Niedziela;  
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

31 maja 2009 
 

• Dziś zapraszamy na 
śpiewy ewangeliza-
cyjne grupy „Claret 
Gospel” przybyłej 
z WybrzeŜa Kości 
Słoniowej, która 
będzie uczestniczyła 
w Mszach św. 
o godz. 10.00 i 11.30. 
Po Mszy św. o godz. 11.00 „Claret Gospel” przed-
stawi krótki koncert tradycyjnych śpiewów afry-
kańskich. 

• Siostry Wynagrodzicielki Najśw. Oblicza w tym 
roku obchodzą Jubileusz 150-tych urodzin swojej 
Matki ZałoŜycielki Elizy Cejzik. Z tej okazji przy-
gotowały spektakl muzyczny pt. „Historia pewnej 
miłości. Rzecz o Elizie Cejzik”. Spektal odbędzie 
się w naszym kościele w dziś po Mszy św. o godz. 
18.00. 

• Jutro wystawienie Najświętszego Sakramentu 
i  godzinna Adoracja po wieczornej Mszy św.  

• W poniedziałek obchodzimy święto Najświętszej 
Maryi Panny, Matki Kościoła. Rozpoczyna się 
okres zwykły w Kościele (9. tydzień zwykły). 

• Jutro równieŜ obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Dziecka, pamiętajmy w modlitwach o na-
szych pociechach.  

• Serdecznie zachęcamy do udziału w naboŜeń-
stwach czerwcowych ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa codziennie o  godz. 17.30. 

• W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek mie-
siąca.   O godz. 15.00 wystawienie Najśw. Sakra-
mentu i Koronka do Miłosierdzia BoŜego. 
Na zakończenie adoracji RóŜaniec. O godz. 19.00 
Msza św. o powołania do kapłaństwa i Ŝycia za-
konnego.  

• W pierwszy piątek miesiąca, 5 czerwca, odwie-
dzimy chorych z Komunią św. Prosimy zgłaszać 
chorych w zakrystii. 

• Dnia 6 czerwca z naszej parafii jest organizowany  
wyjazd do Lednicy na XIII Ogólnopolskie Spo-
tkanie Młodych. Koszt wyjazdu - 50 zł. Hasło 
tegorocznego spotkania brzmi; „Rozpoznaj swój 
czas”. 

• Dnia 5 i 6 czerwca zapraszamy na wielkie czuwa-
nie modlitewne  w 30 rocznicę I pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski. Czuwanie będzie się odbywało 
w Katedrze Warszawsko-Praskiej oraz na Placu 
Piłsudskiego. Program czuwania wywieszony jest 
w gablocie przed kościołem. 

• W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić  II Dień 
Dziękczynienia, którego hasło brzmi: 
„Dziękujemy za wolność”. Jest wiele narodowych 
okazji do dziękowania: przede wszystkim za pa-
pieską pielgrzymkę do Polski w 1979 r., której 30-
lecie przypada w czerwcu, za odzyskanie przez 
Polskę niepodległości w 1989 r. oraz za wizytę 
Jana Pawła II w parlamencie – obchodzimy wła-
śnie 10-lecie tej wizyty. Dnia 7 czerwca we 
wszystkich polskich parafiach przeprowadzona 

zostanie przykościelna zbiórka do puszek na 
Centrum Opatrzności BoŜej. KaŜdy z nas moŜe 
więc wesprzeć to wielkie ogólnonarodowe dzie-
ło. Program II Dnia Dziękczynienia na polach 
wilaniwskich wywieszony jest w gablotce. 

• I Komunia św. odbędzie się w przyszłą niedzielę, 
7 czerwca o godzinie 10.00. 

• Spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych i ich 
rodziców w piątek od godziny 15.00. 

• Dnia 13 czerwca z naszej parafii wyruszy piel-
grzymka do Lichenia. Zapisy w zakrystii. Prosi-
my przygotować nr. pesel oraz zaliczkę– 20 zł. 

• Z naszej parafii organizowany jest wyjazd na 
kolonie do Stegny nad Zalewem Wiślanym. 
Termin koloni: od 3 do 14 sierpnia. Zapisy 
w kancelarii parafialnej. 

• Zachęcamy do nabywania w naszym parafialnym 
sklepiku ksiąŜek o tematyce religijnej. Szczegól-
nie polecamy ksiąŜki dla dzieci pierwszokomu-
nijnch oraz Pismo Święte S.T. i N.T.  wydawnic-
twa Św. Pawła. 

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁśEŃSKIE:  
• Filip Marek Janowski,, kawaler z parafii tutej-

szej i Marta Zuzanna Fijka, panna z parafii św. 
Zygmunta w Warszawie. 

• Mariusz Dropik, kawaler ze Szczecina 
i Karolina Kosiorek, panna z parafii tutejszej. 

• Mateusz Czesław Mielczrz, kawaler z parafii 
tutejszej i Katarzyna Maria Kacprzycka, pan-
na z parafii św. Feliksa. 

Z prasy katolickiej… 
„Idziemy”  
Zatrzymają Pielgrzymki? – Rozporządzenie mini-
stra Schetyny de facto zwalnia słuŜby mundurowe 
z obowiązku czuwania nad bezpieczeństwem piel-
grzymek, bo one idą za spokojnie. Gdyby to były 
manifestacje albo przemarsz kibiców, z pewnością 
ich uczestnicy mogliby liczyć na policję. Radek 
Molenda. 
Duch Święty nad Polską – Władze PRL wpadły 
w popłoch, kiedy sekretarz Episkopatu bp Broni-
sław Dąbrowski, dzień po wyborze kard. Wojtyły 
na papieŜa, wyraził nadzieję, Ŝe Jan Paweł II bę-
dzie mógł przyjechać do Polski. – okoliczności 
I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny przypo-
mina Wojciech Świątkiewicz. 
„Niedziela”  
Polski Czerwiec '89 - początkiem przemian 
Europy-MoŜna śmiało powiedzieć, Ŝe jednym ze 
skutków pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do 
Ojczyzny było powstanie „Solidarności”. 
„Solidarność” zaś dzięki silnemu oporowi społecz-
nemu i dzięki wsparciu Kościoła przetrwała stan 
wojenny. W Ŝadnym razie nie moŜna przeceniać 
roli Kościoła, jaką odegrał w czasie stanu wojen-
nego. Rafał Dutkiewicz 
„Gość Niedzielny”- dodatek płyta 
"Weźmijcie Ducha Świętego!"- Obowiązkiem 
kaŜdego z nas, kaŜdego chrześcijanina, jest Ŝyć 
w łasce, tzn. w stałej przyjaźni z Bogiem, zaszcze-
pionej w nas przez sakrament chrztu świętego. 
Naruszeniem zaś tej niezwykłej przyjaźni są nasze 
potknięcia, a czasem nawet upadki. Andrzej 
Drzązgała  

Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas w walce ze złem, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha 
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, 
szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krąŜą, mocą BoŜą strąć do piekła. Amen.  
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INTENCJE MSZALNE 

rodziców i rodzeństwo 
1800+ Władysława(k) i Franciszek Smolarczykowie, c.r. Zarębów, 
Kopciów, oraz zmarłych krewnych i znajomych   
1900   -o powołania do kapłaństwa i zakonów 

Piątek-5 czerwca 
700 + Marianna Warmińska  (greg.) 
800 + Jan Matecki w 33 r. śm. 
1630 + Michał Gryziński w 5 r.śm., c.r. Gryzińskich, Jan, Stanisła-
wa(k), Adam Gryzińscy   
1800  zbiorowa za zmarłych: + Lech Kalinowski 

 Sobota-6 czerwca 
700 - o BoŜe błog. oraz wszelkie potrzebne łaski dla Stasia, jego 
rodziców i rodzeństwo 
800 + Marianna Warmińska (greg.)  
1500 ślub 
1630 ślub 
1800 ślub 
1900 ślub 

Niedziela; Uroczystość Najświętszej Trójcy– 7 czerwca 
700   + Wiesława(k) Blicharska   
830 + Janina i Krystyna Fieldorf;  
830 + Marianna Warmińska  (greg.) 
1000 za parafian; Pierwsza Komunia Święta  
1130 + Henryk, Władysław,  Michał i ElŜbieta  
1300 zbiorowa: chrzest: Aleksander Więcławski,  Patrycja i Natalia 
Borkowskie; - dz. błag. w 50 r. ślubu Zofii i Tadeusza Kaczorow-
skich z prośbą o BoŜe błog. dla rodziny; -o łaskę zdrowia i BoŜe 
błog. dla Jacka i Jana; +Barbara Kalinowska, Katarzyna Kalinow-
ska; + Aniela, Natalia, Stanisław, Florian, Józef, Franciszek i Mi-
chał Grzelców, Genowefa i Józef Adamczyk i Ryszard Firek; 
+Lucjan Skopczyński, Zofia Sobańska, Zofia Gocman, Marian 
Sobański 
1800 +Bolesław Łęgowski w 18 r. śm, c.r. Łęgowskich, Boguszew-
skich i Roguskich 

Niedziela; Uroczystość Zesłania Ducha Świętego– 31 maja 
700  - dz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc w 
rozwiązaniu trudnej sprawy 
830 + Władysława(k) i Stanisław Jarzębscy i wszyscy zmarli z ich 
rodziny 
1000 Kółko RóŜańcowe; Intencja ogólna: Aby uwaga poświęca-
na krajom uboŜszym przez wspólnotę międzynarodową owoco-
wała konkretną pomocą, zwłaszcza w uwolnieniu ich od ogrom-
nego cięŜaru zadłuŜenia zagranicznego. Intencja misyjna: Aby 
Kościoły partykularne, działające w regionach, gdzie panuje 
przemoc, były wspierane miłością i konkretną pomocą katolików 
całego świata. 
1130 + Janina Milch 
1300 + Władysław, c.r. Grochowskich, Oklińskich i Wilczyńskich   
1800 int. zajęta 

Poniedziałek; Święto Najświętszej Maryi Panny 
 Matki Kościoła -1czerwca 

700 + Marianna Warmińska (greg.) 
800+ Jan Pryzmont 
1800 + Izabela Raczyńska w 8 r. śm.   

  Wtorek -2 czerwca 
700 + Marianna Warmińska  (greg.) 
800 + Agnieszka Suszek   
1800 + Janina Mitrus, Genowefa śak   

 Środa–3 czerwca 
700 + Marianna Warmińska (greg.)  
800 – o błog. BoŜe i zdrowie dla Krystyny, Ryszarda i ich rodzin 
1800  zbiorowa: - w intencji wynagradzającej Najśw. Sercu Pana 
Jezusa za grzechy całego świata; - o intronizację Najśw. Serca 
Pana Jezusa w naszych sercach, rodzinach, parafii, ojczyźnie  i 
całym świecie;  

 Czwartek -4 czerwca 
700 + Marianna Warmińska  (greg.) 
800  - o BoŜe błog. oraz wszelkie potrzebne łaski dla Stasia, jego 

 1. Bądź uwielbiony, BoŜe Duchu Święty i przyjdź do nas w da-
rze Mądrości.  
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  
 2. Bądź uwielbiony, BoŜe Duchu Święty i przyjdź do nas w da-
rze Rozumu.  
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  
3. Bądź uwielbiony, BoŜe Duchu Święty i przyjdź do nas w darze 
Rady.  
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  
 4. Bądź uwielbiony, BoŜe Duchu Święty i przyjdź do nas w da-
rze Męstwa.  
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,   
5. Bądź uwielbiony, BoŜe Duchu Święty i przyjdź do nas w darze 
Umiejętności.  
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  

 6. Bądź uwielbiony, BoŜe Duchu Święty i przyjdź do nas w darze 
PoboŜności.  
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  
 7. Bądź uwielbiony, BoŜe Duchu Święty i przyjdź do nas w darze 
Bojaźni BoŜej.  
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  
 P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie Ŝycie,  
+ Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,  
  
Módlmy się. BoŜe, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha 
Świętego: daj nam w tymŜe Duchu poznać, co jest prawe i Jego 
pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.  
 P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,  
W: Módl się za nami. 
 

Codzienne ofiarowanie się Duchowi Świętem  
 BoŜe, Duchu Święty,  

 słodka miłości Ojca i Syna.  
 Aby całkowicie naleŜeć do Ciebie,  

 oddaję Ci teraz i na zawsze:  
 moje serce, moje ciało i duszę,  

 moje siły i zdolności,  
 moje cierpienia i radości,  

 moje Ŝycie i śmierć.  
 Oddaję Ci teŜ wszystkich,  

 którzy są mi drodzy i wszystko,  
 czym jestem i co posiadam,  

 abyś Ty sam mógł tym rozporządzać  
 i panować nade mną swoją miłością,  

 teraz i w wieczności. Amen.  
 Bł. Arnold Janssen SVD   

Koronka do Ducha Świętego 

Wierzę w Boga… 
 
 Przybądź, Duchu Święty,  
spuść z niebiosów wzięty  
Światła Twego strumień.  
 Przyjdź, Ojcze ubogich,  
Dawco darów mnogich,  
przyjdź Światłości sumień !  
 O najmilszy z Gości,  
Słodka serc radości,  
Słodkie orzeźwienie.  
 W pracy Tyś ochłodą,  
w skwarze Ŝywą wodą,  
w płaczu utulenie.  
 Światłości najświętsza,  
serc wierzących wnętrza  
poddaj swej potędze !  

 
 
Bez Twojego tchnienia  
cóŜ jest wśród stworzenia?  
Jeno cierń i nędze !  
Obmyj, co nieświęte,  
oschłym wlej zachętę,  
ulecz serca ranę !  
 Nagnij, co jest harde,  
rozgrzej serca twarde,  
prowadź zabłąkane.  
 Daj Twoim wierzącym,  
Tobie ufającym  
siedmiorakie dary !  
 Daj zasługę męstwa,  
daj wieniec zwycięstwa,  
daj szczęścia bez miary ! Amen.  


