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UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Czytanie z Dziejów Apostolskich
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 też 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. Przebywali wtedy
w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod
słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie
i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym

języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy,
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy
z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części
Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi
oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».
(Dz 2, 1-11).

Psalm responsoryjny (Ps. 104(103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34).
Stwarzasz je napełniając swym Duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz ten sam
Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne
są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego
we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wie-

lu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy
bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić
jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy,
czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
(1 Kor 12, 3b-7. 12-13).

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 żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia,
Cóż 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.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Słowa Ewangelii według św. Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali
uczniowie, 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 Jezus znowu rzekł
do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was

posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział
im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
(J 20, 19-23).
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PODZIĘKOWANIE PO POGRZEBIE ŚP. JÓZEFY JAKUBIEC
9 MAJA 2017 R. W PARAFII ŚW. WOJCIECHA W JAWORZNIE

Bogu Miłosiernemu dziękuję wraz z moimi Siostrami Marysią i Teresą oraz Rodziną - za 96 lat życia
kochanej Mamusi, za życie piękne i skromne, pracowite
i pobożne. Mamusi kochanej dziękuję za codzienne Msze
św. i Komunie św. – dopóki pozwoliły jej siły. Dziękuję
za Piesze Jaworznickie
Pielgrzymki do Częstochowy. Dziękuję
za to, że wspomagała
nas nieustanną modlitwą. Do końca lubiła
się modlić na Różańcu. Chętnie modliła się
z Radiem Maryja. Była wierną czytelniczką
tygodnika katolickiego
„Niedziela”. Bogu Miłosiernemu dziękujemy, że Mamusia chorowała tylko przez
ostatni miesiąc. Nie
skarżyła się. Leżąc
w łóżku powtarzała:
„Pani Jasnogórska, zlituj się. Pokochaj mnie. Ratuj
mnie” oraz „Jezu, podaj mi rękę”. Panu Jezusowi Miłosiernemu dziękujemy za piękne przejście do wieczności.
Stało się to w domu - w pierwszy czwartek 4 maja o 6.30
rano, w dniu urodzin i imienin wnuczki Moniki. Mamusia
oddała ducha Panu Jezusowi po porannej toalecie w czasie odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego przez
panią Jasię i pana Jacka, wolontariuszy Hospicjum
św. Brata Alberta w Jaworznie, z moją siostrą Teresą.
Dziękuję serdecznie Siostrom i Szwagrom, że przez sześć
lat wspólnie zapewnialiśmy Mamusi rodzinną opiekę
w tygodniowych dyżurach. Dziękuję też bardzo pani Małgosi, Dorotce i śp. pani Zosi Kiełbasowej, które wspomagały mnie w moich dyżurnych tygodniach.
Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom uroczystego pogrzebu naszej Mamusi. Dziękujemy za modlitwy, intencje mszalne i kwiaty. Bardzo dziękuję
ks. Biskupowi Janowi Zającowi z Krakowa za przewodni-

czenie liturgii pogrzebu. Ks. Arcybiskupowi Markowi
Jędraszewskiemu Metropolicie Krakowskiemu dziękuję
za słowo i błogosławieństwo dla Rodziny i Uczestników
pogrzebu, także ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi i Biskupom Pomocniczym z Krakowa za zapewnienie
o modlitwie. Dziękujemy za piękne i krzepiące Słowo
Boże ks. Stanisławowi Staśko z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Dziękuję Kapłanom, kolegom z rocznika 1969 obecnym i chorym. Dziękujemy serdecznie ks. Infułatowi Franciszkowi Kołaczowi i ks. Infułatowi Jakubowi Gilowi, Księżom Prałatom
i Kanonikom, Proboszczom i Wikariuszom oraz Rodakom
z Jaworzna i Nowego Bieżanowa.
Dziękuję bardzo za udział w pogrzebie moim Parafianom od Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie
z ks. Kanonikiem Proboszczem Mirosławem Dziedzicem,
z ks. Piotrem Wieczorkiem i ks. Józefem Chodurkiem.
Dziękuję Siostrom Michalitkom z Krakowa i Siostrom
Nazaretankom z Rabki. Dziękuję Chórowi
Parafialnemu FAMILIA z panią dyrygent
Beatą Kaczmarską.
Dziękuję Akcji Katolickiej Archidiecezji
Krakowskiej i przedstawicielom Rodzin
Kolpinga z pocztami
sztandarowymi. Dziękuję uczniom z klas
wojskowych XXV
Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
za wartę przy trumnie
i uczniom Gimnazjum
nr 29 im. Jana Pawła II
z dyrektorem Wiesławem Kiełbasą i panią Iwoną katechetką. Dziękujemy bardzo Sąsiadom, Znajomym i Przyjaciołom naszej Mamusi – Parafianom z Jaworzna. Dziękuję koleżankom i kolegom z klasy „jedenastej A” 1963 r.
Dziękuję ks. Proboszczowi Prałatowi Eugeniuszowi Cebulskiemu za życzliwość i pomoc w przygotowaniu i godnym przeżyciu uroczystości pogrzebowej w kolegiacie
św. Wojciecha i na cmentarzu Pechnickim w Jaworznie.
Dziękuję Wszystkim - za przekazane wyrazy współczucia
i za modlitwy.
Kochana Mamusiu, będziemy pamiętać o Tobie.
Jesteśmy pewni, że będziesz pamiętać o nas w Niebie.
Raduj się spotkaniem z Aniołami, Świętymi, z Tatusiem
i naszymi Zmarłymi, którzy z Matką Najświętszą poprowadzą Cię do wiekuistego Domu Ojca i Syna Bożego
i Ducha Świętego. AMEN.
Ks. Józef Jakubiec
(Rabka Zdrój, 16 maja 2017 r.)
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Obchodzimy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny. Za tydzień
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej zamykająca
czas Spowiedzi i Komunii wielkanocnej. Niech radość paschalna trwa w nas podczas każdej Eucharystii niedzielnej. Śpiewając hymn „O Stworzycielu
Duchu przyjdź” możemy dziś otrzymać dar odpustu
zupełnego.
2. Jutro przypada Święto NMP Matki Kościoła. Msze
św. zostaną odprawione o godz. 6.30, 7.00, 9.00
oraz po południu o godz. 16.30 i 18.00.
3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych codziennie o godz. 17.45, a w niedziele
po Mszy św. o godz. 17.00.
4. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na spotkanie
modlitewno - formacyjne w poniedziałek, 5 czerwca
po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 w Domu Parafialnym.
5. Przygotowujemy się do procesji Bożego Ciała.
O przygotowanie czterech ołtarzy prosimy w tym
roku parafian z Rejonu III. Uczynią to we współpracy z grupami parafialnymi: ołtarz I: Kręgi Rodzin;
ołtarz II: Koło Przyjaciół Radia Maryja i Żywy Różaniec; ołtarz III: Rodzina Kolpinga, Młodzież
Oazowa i Lektorzy; ołtarz IV: Akcja Katolicka.
O pomoc w tych przygotowaniach prosimy także
wszystkich, którzy chcą przyczynić się do godnego
uczczenia Jezusa Eucharystycznego w naszej parafii.
Spotkanie organizacyjne w sprawie budowy ołtarzy
na procesję Bożego Ciała w poniedziałek, 5 czerwca
po Mszy św. wieczornej.
6. Dzisiaj, po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek
na wyjazd wakacyjny dla dzieci do Władysławowa.
Za każdy dar serca bardzo dziękujemy.
7. Stowarzyszenie Instytut Świętej Jadwigi Królowej
Polski i Korczakowska Republika Dziecięca
„Dyliniarnia” zapraszają na spektakl o objawieniach
fatimskich pt. „Światła Fatimy”, który odbędzie się
dzisiaj o godz. 18.00 w sali św. Brata Alberta.
Szczegóły na plakatach, w dzisiejszej „Naszej Familii” oraz na stronie internetowej parafii.
8. W związku z wyjazdem do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem
na uroczystość ponowienia Aktu Poświęcenia Polski
Niepokalanemu Sercu Maryi, Msza św. z modlitwą

uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem
połączona ze śpiewem, rozważaniami i modlitwą
prośby zostanie odprawiona we wtorek, 20 czerwca
o godz. 18.00.
9. Dom Pracy Twórczej „Wielopole, Wielopole”
zaprasza na spotkanie z poezją Jadwigi Broczkowskiej, które odbędzie się w sobotę, 10 czerwca
o godz. 16.30 w sali św. Brata Alberta.
10.W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• poniedziałek: Święto NMP, Matki Kościoła;
• czwartek: Święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana;
• sobota: wsp. bł. Bogumiła, biskupa.

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; czwartek: 10.30 – 12.00,
16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
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