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L it ur g ic z n e g o

5 VI Św. Bonifacy Winfryd, mnich, biskup, męczennik. Ur odził się około 673 r oku w królestwie Wessex.
Benedyktyn w Exeter. Przyjął święcenia kapłańskie
w wieku 30 lat. w roku 719 udał się na misje do Fryzji.
Trzy lata później otrzymał sakrę biskupią z rąk papieża
Grzegorza VII. w 732 został arcybiskupem misyjnym,
w sześć lat później legatem papieskim na Frankonię
i Niemcy. Założył biskupstwa w Bawarii, Almanii, Hesji, Turyngii. Mając 80 lat, powtórnie udał się na misje
do Fryzji. 5 czerwca 754 roku wraz z 54 towarzyszami został zamordowany w Dokkum (teren dzisiejszej Holandii). Ciało Świętego sprowadzono do
Fuldy, gdzie spoczywa do dzisiejszego dnia. Św. Bonifacy jest patronem
Niemiec, diecezji w Fuldzie, Erfurcie, Moguncji, łomżyńskiej, archidiecezji warmińskiej, także kasjerów, krawców, księgarzy, piwowarów.
8 VI Św. Jadwiga, królowa, ur odziła się 18 lutego 1374 r oku jako cór ka Ludwika, króla Węgier i Polski, oraz Elżbiety Bośniackiej. Po ojcu
odziedziczyła tron Polski. w wieku 10 lat została koronowana 16 października 1384 roku. Ze względów dynastycznych w wieku 4 lat została zaręczona z Wilhelmem,
synem cesarza Leopolda. Ustalenia te anulowano. Jednak
Wilhelm pojawił się w Krakowie, pragnąc poślubić Jadwigę. Mimo życzliwości i uczucia, jakim darzyła go
młodziutka królowa, musiał jednak opuścić Kraków.
w związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec
dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą.
Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem
Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona
chrztem Jagiełły (15 lutego), odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego
1386 roku. Jadwiga miała wtedy 12 lat, a Jagiełło 35. Królowa stała się
spraw czynią i uczestniczką chrystianizacji Litwy. Biorąc czynny udział
w rządzeniu państwem, prowadziła głębokie życie religijne. Wojciech
Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński, który przez pewien czas był kanclerzem królowej, zapisał: "Z doświadczenia wiemy, że spełniała przeróżne
uczynki miłosierdzia, cierpliwości, postów, czuwań oraz innych niezliczonych dzieł pobożnych." Poprzez akt fundacyjny i testamentalny zapis na
rzecz Akademii Krakowskiej uchodzi za współzałożycielkę Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Zmarła, wkrótce po połogu, 17 lipca 1399 roku
w Krakowie. 8 czerwca 1979 roku w katedrze na Wawelu Jan Paweł II
odprawił po raz pierwszy Mszę św. ku czci błogosławionej królowej Jadwigi, wynosząc ją tym samym na ołtarze. Kanonizował ją w 1997 roku.
9 VI Efrem, diakon, doktor Kościoła, ur odził się około 306 r oku
w Nisibis (Mezopotamia). Jako nauczyciel przyjął święcenia diakonatu.
Gdy w roku 363 miasto zdobyli Persowie, wyemigrował do Edessy. Był
wybitnym egzegetą, kaznodzieją. Jego spuścizna literacka - pieśni, poematy, hymny, komentarze - wskazująca na rozległą kulturę teologiczną, jest
ogromna. w wielu tekstach wyraża przywiązanie i cześć do Matki Bożej.
Nazwano go "harfą Ducha Świętego". z utworów pełnych żarliwości
i poetyckiego natchnienia wyłania się osobowość wrażliwa, ciepła,
o urzekającej pobożności. Jest największym poetą syryjskim, jednym
z największych poetów chrześcijańskich. Zmarł 9 czerwca 373 roku. Jest
patronem Asturii.
Por: http://pustkow.c0.pl/gp.php?plik=swieci.php&m=5
W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
Śp. Ryszarda Anna Ciupak . Wieczny odpoczynek…
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PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też
jakby języki ognia, które się rozdzielały, 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 Jeruzalem pobożni
Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.
Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci 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».
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
Kiedy 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.
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DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Koryntian: Br acia: 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 wielu członków, a
wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne,
stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało:
czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy
wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.
Oto Słowo Boże
.
AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich
wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.
Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam
gdzie przebywali uczniowie, choć 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».
Oto Słowo Pańskie.

Z K AT E C H I Z M U
NIEDZIELA 04.06.2017
7.00 W INT. ŻYWEGO RÓZAŃCA
7.00 Dantis
8.30 + Alicję w 35 r. śm. Wasilisa Elżbietę
Nawrozidis ora dzieci i wnuków
10.00 + Henrykę i Kazimierza Orzeszyna
11.30 + Helenę i Czesława Składanek
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + zm. z rodz. przyjaciół, znajomych
i dusze w czyśćcu cierpiące
PONIEDZIAŁEK 05.06.2017
7.00 + Jolantę i Edwarda Trzaskoma.
7.00 + Bolesława Bieńkowskiego w 20 r. śm.
i zm. z rodz.
7.00 + Tadeusza i Stanisławę Piaseckich, Helenę
i Władysława Bańka.
18.00 + ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH.
18.00 + Leopolda Dobrowolskiego pp.
WTOREK 06.06.2017
7.00 + Jana, Stefanię i Janusza Grzybołowskich.
7.00 + Tadeusza Piłkowskiego p.p.
18.00 + Zenona Affek.
18.00 + Alicję Prokop i rodziców: Tadeusza
i Natalię Przytuła.
18.00 + Marię Gąsińską.
ŚRODA 07.06.2017
7.00 + Wiesława Bartosiewicza i zm. z rodz.
Capigów i Bartosiewiczów.
7.00 + Janinę i Feliksa Byk.
7.00 + Mariannę Gańko (int. od rodz. Sielczak)
18.00 NOWENNA DO MBNP
18.00 O Boże błog. i zdrowie dla Przełożonego i
dobre relacje w całej brygadzie pracowniczej

CZWARTEK 08.06.2017
7.00 + Dariusza Szymańskiego pp.
18.00 + Czesława Domańskiego w 6 r. śm. i zm.
rodziców.
PIĄTEK 09.06.2017
7.00 + Adama Ryczaj.
7.00 + Andrzeja Wadeckiego w 1 r. śm.
7.00 + Halinę Oporską pp.
18.00 + Eugeniusza Krysztofiak, Mariannę
i Jana Grzelak.
18.00 + Jerzego Witkowskiego w 2 r. śm.
18.00 + Dantis.
SOBOTA 10.06.2017
7.00 + Janusza Ciejka i zm z rodz.
7.00 + Kazimierza Wódeckiego.
18.00 + Leona Ostrowskiego p.p.
18.00 + Feliksę w 20 r. śm., Karola, Mariana
i Reginę Affek.
18.00 +Stanisława w 9 r. śm. Feliksę, Annę,
Genowefę, Aleksandra i Pawła Michałowskich
i zm. z rodz. Oleksiak.
NIEDZIELA 11.06.2017
7.00 W INT. RÓZAŃCA FATIMSKIEGO
7.00 + Teresę i Stanisława Świątek
8.30 + Pawła w 19 r. śm. i Marię Muchowicz,
Kazimierę Kaczmarek
10.00 W int. ks. Andrzeja z okazji 15 r. kapłaństwa
11.30 +
13.00 ZA PARAFIAN
18.00 + Mariannę i Franciszka Sawickich

1.Dzisiejsza niedziela Zesłania Ducha świętego, kończy czas paschalny. Kończy się także czas spowiedzi
wielkanocnej.
2.Przed kościołem zbierane są do puszek ofiary na Świątynię Bożej Opatrzności.
3.Jutro Święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła. Msze Św. o godz.7.00 i 18.00
4.W czwartek 8 czerwca przeżywać będziemy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Msze św. o godz.7.00 i 18.00
5.Zwracamy się z prośbą o przynoszenie płatków kwiatów do sypania w czasie procesji Bożego Ciała.
6.W przyszłą niedziele 11 czerwca, Ks. Andrzej będzie obchodził 15 rocz. swoich święceń Kapłańskich.
Uroczystość ta będzie miała miejsce w czasie Mszy św. o godz.10.00.Serdecznie wszystkich zapraszamy.
7.Zakończyły się już prace na cmentarzu związane z układaniem kostki. Koszt tej inwestycji wyniósł 50
tys. zł. Za te prace już zapłacono. Trwają prace przy układaniu kostki przy kościele.
8.Informujemy, że wraz z końcem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji zmienia się porządek Mszy
św. niedzielnych i pracy kancelarii. Począwszy od dnia 25 czerwca (niedziela) nie będzie Mszy św. o
godz. 13.00 aż do końca sierpnia włącznie, a kancelaria parafialna będzie czynna tylko po południu od
godz. 16.00 do 17.30.
9.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej – nabyć ją można w zakrystii.

KATECHEZA 15:
CREDO – wyznanie wiary Kościoła
1. Credo w znaczeniu przenośnym oznacza
ogół wyznawanych przez kogoś poglądów, przekonań. W katolicyzmie Credo (łac. credo – wierzę) jest zbiorem podstawowych prawd wiary,
których wyznanie od najdawniejszych czasów
świadczyło o przynależności do Kościoła.
2. Od początku swego istnienia Kościół wyrażał i przekazywał swoją wiarę w krótkich i
zobowiązujących dla swoich wyznawców formułach. Były to wyznania wiary. Niezwykłym
wprost szacunkiem otaczano w początkach
chrześcijaństwa Apostolskie wyznanie wiary.
Nazywano je symbolem wiary, ponieważ miało
być znakiem rozpoznawczym dla chrześcijan. Z
tego też powodu trzymano je w tajemnicy przed
poganami, nie wolno go było zapisywać, miało
być ono wypisane w sercu każdego chrześcijanina.
Najstarszym wyznaniem wiary jest Skład
Apostolski. O jego powstaniu zadecydowały dwa
czynniki: udzielanie chrztu dorosłym i walka z
herezjami. W pierwszych wiekach chrztu udzielano osobom dorosłym, od których wymagano
znajomości podstawowych prawd wiary. Kandydaci do chrztu uczyli się ich na pamięć i odmawiali codziennie rano i wieczorem razem z modlitwą „Ojcze nasz”. Recytowali wyznanie wiary
przed przyjęciem chrztu wobec biskupa i zgromadzonych wiernych. Inną przyczyną powstania
Credo była konieczność przeciwstawienia się
herezjom, czyli niewłaściwym próbom interpretowania Objawienia oraz niezgodnego z wiarą
Kościoła rozumienia prawd wiary. Symbol wiary
stanowi więc kryterium prawowierności głoszonej nauki. Takim kryterium był Skład Apostolski.
Kto go ułożył? Jego początki sięgają czasów
apostolskich i zawierają naukę Apostołów. Obecna forma wykształciła się na początku III wieku.
Już w IV wieku przekazywano tradycję, przypisującą jego ułożenie Apostołom, gdy rozchodzili
się z Jerozolimy na krańce świata. Ponieważ było
ich dwunastu, zaczęto dzielić Skład Apostolski
na dwanaście artykułów wiary.

Skład Apostolski słusznie jest uważany za
wierne streszczenie wiary Apostołów i stąd należy wyprowadzać pochodzenie jego nazwy (por.
KKK 194).
3. Równie ważne co Skład Apostolski jest
Credo nicejsko-konstantynopolitańskie, czyli
wyznanie wiary, które każdej niedzieli recytujemy wspólnie w kościele. Jest ono w porównaniu
z Symbolem Apostolskim rozszerzoną treściowo
formułą wiary. Omawia bardziej szczegółowo
pewne prawdy, których interpretacja sprawiała
szczególne trudności. Chodziło głównie o obszerniejsze wyjaśnienie tego, kim jest Jezus
Chrystus, jaka jest Jego relacja do Boga Ojca
oraz jak rozumieć Osobę Ducha Świętego. To
wyznanie wiary nazywa się nicejsko–
konstantynopolitańskim, gdyż jest ono efektem
obrad dwóch pierwszych soborów powszechnych, które odbyły się w Nicei koło Konstantynopola (325 r.) oraz w samym Konstantynopolu
(381 r.) Warto dodać, że to wyznanie wiary jest
jedynym symbolem przyjmowanym zarówno
przez katolików, prawosławnych, jak i protestantów.
Czy z wiarą i zrozumieniem odmawiamy w
pacierzu Skład Apostolski? Czy podczas Eucharystii z należytą czcią i skupieniem wyznajemy
wiarę we wspólnocie Kościoła?
4. Zapamiętajmy: Skład Apostolski zawiera
„wierne streszczenie wiary Apostołów. Jest to
starożytny symbol chrzcielny Kościoła rzymskiego. Jego wielki autorytet wynika z faktu, że «jest
on symbolem, którego strzeże Kościół rzymski,
gdzie miał siedzibę Piotr, pierwszy z Apostołów,
i dokąd przyniósł wyrażenie wspólnej wiary»”
(KKK 194). Skład Apostolski stanowi
„najstarszy katechizm rzymski” (KKK 196).
Mszalne wyznanie wiary, zwane Symbolem nicejsko-konstantynopolitańskim, powstało z potrzeby pełniejszego wyjaśnienia tych prawd wiary, których zrozumienie powodowało najwięcej
trudności.
Biskup Roman Marcinkowski
Źródło: http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/761,l1.html

