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UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Słowo Boga Żywego
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy
Ducha Świętego: Panem jest Jezus!
Dz 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7.12-13

Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!

J 20, 19 – 23
W dzień Pięćdziesiątnicy spełnia się obietnica dana uczniom. Na zgromadzonych uczniów zstępuje Duch
Pocieszyciel, pierwszy dar uwielbionego Chrystusa. Od tamtego dnia Duch ten jednoczy wszystkich chrześcijan na
ziemi. Zgromadzeni w tym Duchu, przez słuchanie słowa Bożego pragniemy poznać prawdę o naszym życiu;
przynosimy chleb i wino, aby mocą Ducha Świętego stały się Ciałem i Krwią Zbawiciela. Prośmy Boga, abyśmy przez
udział w Eucharystii otworzyli serca na ożywcze tchnienie Ducha Pocieszyciela.
Sobota 17.00 — (M) Nabożeństwo czerwcowe, nowenna do Ducha św. i wyst. Najśw. Sakr.
Sobota 18.00 Wieczorem Wigilia Urocz. Zesłania Ducha Św.: Rdz 11,1-9 albo Wj 19,3-8a.16-20b albo Ez 37,1-14 albo Jl 3,1-5; Rz 8,22-27; J 7,37-39
— (M) Za + Antoniego Bieniek w 5 rocznicę śmierci.
[Sobota 20.00 — Modlitwa wigilijna (prowadzi SECiM)]
8.00 — (M) Z podziękowaniem Opatrzności Bożej za szczęśliwą operację, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żony
Stanisławy oraz w intencjach Bogu wiadomych.
9.30 — (M) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne
łaski dla Patryka Czupryńskiego z okazji 18 urodzin.
11.00 — (Gość) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Liliany Jakubiec
w 2 rocznicę urodzin.
17.00 — (M) Nabożeństwo czerwcowe i wystawienie Najśw. Sakr. (do Mszy wieczornej).
18.00 — (M) Za ++ Jerzego i Paulinę Czura.
Kończy się OKRES WIELKANOCNY, a rozpoczyna się
OKRES ZWYKŁY, w którym rozważamy Misterium Chrystusa w całej jego pełni.
Poniedziałek, 5 czerwca ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA Rdz 3,9-15.20 albo Dz 1,12-14; J 2,1-11 albo J 19,25-27
7.00 — (M) Za + Stanisława Mazur (od Marii i Włodzimierza Fraś).
18.00 — (R) Za + męża Edwarda Gasidło w 21 rocznicę + oraz ++ rodziców i teściów.
Nabożeństwo czerwcowe.
Wtorek, 6 czerwca Tb 2,10-23; Mk 12,13-17
7.00 — (R) Za + Stanisława Mazur (od brygady ociepleniowej firmy PROFESS z Wieprza).
18.00 — (M) Za + Teresę Kocoł w 10 rocznicę śmierci (od męża, syna i córki).
Nabożeństwo czerwcowe.
Środa, 7 czerwca Tb 3,1-11.24-25; Mk 12,18-27
7.00 — (M) Za + Władysława Korczak w 1 rocznicę śmierci.
18.00 — (M) Za ++ Janinę i Józefa Wójcik z synem Józefem.
Nabożeństwo czerwcowe.
Czwartek, 8 czerwca ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO KAPŁANA
Rdz 22,9-18 albo Hbr 10,4-10; Mt 26,36-42
7.00 — (M) Za + Wilhelma Paszek (od sąsiadów Maślanka i Kryska).
18.00 — (M) Za + Mieczysława Przewoźnik.
Nabożeństwo czerwcowe.
Piątek, 9 czerwca Tb 11,5-17; Mk 12,35-37
7.00 — (M) Za + Wilhelma Paszek (od siostry Hildegardy z rodziną).
18.00 — (M) Za ++ Anielę i Jana.
Nabożeństwo czerwcowe.
Sobota, 10 czerwca Wspomnienie bł. Bogumiła, bpa Tb 12,1.5-15.20; Mk 12,38-44
7.00 — (M) Za + Wilhelma Paszek (od siostry Hani i siostrzenicy Ewy).
19.00 — (M) Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi!
19.00 – wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
19.30 – Różaniec
~20.10 – rozważanie medytacyjne na I sobotę
~20.25 – procesja ze świecami i figurą Niepokalanego Serca Maryi
~20.45 – Eucharystia: W intencji członków Róż Żywego Różańca z naszej Parafii.
~21.30 – zakończenie.

Niedziela, 11 czerwca UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ Wj 34,4b-6.8-9; 2Kor 13,11-13; J 3,16-18
Sobota 17.00 — (R) Nabożeństwo czerwcowe i wystawienie Najśw. Sakramentu,
Sobota 18.00 — (R) Za ++ Krzysztofa, Henryka, Janusza, Henryka i Waldemara.
8.00 — (M) Za + Annę Bieniek. (O powrót do zdrowia dla Ani) (od cioci Małgosi).
9.30 — (M) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
dary Ducha Świętego i zdrowie dla Jakuba z okazji 18 urodzin.
11.00 — (R) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Ireny i Tadeusza z okazji urodzin.
17.00 — (Gość) Nabożeństwo czerwcowe i wystawienie Najśw. Sakr. (do Mszy Św.).
18.00 — (Gość) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Teresy i Józefa z okazji 55 rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.
DIAKONIA SPRZĄTANIA

Dziękujemy mieszkańcom z ul. Ikara 10 za posprzątanie kościoła, wystrój kwiatowy i ofiarę na kościół. Msza Św. w ich intencji
będzie sprawowana16 lipca o godz. 800. W najbliższą sobotę o posługę czystości z wystrojem kwiatowym prosimy mieszkańców
z ul. Ikara 12.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W sobotę od godz. 1900 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi przesunięte z 3 czerwca ze względu na Wigilię Zesłania
Ducha Św.
2. W tym tygodniu nie będzie spotkania dla wspólnego czytania Pisma Św. w czwartek.
3. W przyszłą niedzielę o godz. 1100 Msza Św. ze szczególnym udziałem dzieci!
4. Prosimy o zbieranie kwiatów (suszonych płatków) do sypania przez dzieci I-komunijne na procesji „Bożego Ciała”.
5. „Fundacja św. Antoniego” składa serdeczne podziękowania za wszelkie złożone ofiary.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
(3) GRACA Grzegorz, zam. Zagórnik (B.B.) i DREWNIAK-GRACA Paulina, zam. B.B.
(2) SPACZEK Tomasz, zam. B.B. i KORALIK Urszula, zam. B.B.
„BOŻE CIAŁO 2017”
Tegoroczną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (15.06.), tak jak cały rok
duszpasterski, będziemy przeżywali pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Będziemy nawiązywać do centralnego wydarzenia roku liturgicznego, czyli do Świąt Paschalnych.
Tradycyjna procesja pójdzie od kościoła ulicami: Cieszyńską, potem Krzywą, św.
Pawła, Tańskiego, dawną Spadzistą i Cieszyńską z powrotem do kościoła. Rozważanie
treści podejmiemy zatrzymując się w czterech miejscach. Miejsca zatrzymania to
szczególne wyróżnienie dlatego w kolejnych latach one się zmieniają. W tym roku to:
Cieszyńska 306a (od strony kościoła); Krzywa 32; św. Pawła 24; Trzech Diamentów 19 (ściana boczna) – prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem! Przy „budowie” ołtarzy prosimy o zaangażowanie również sąsiadów a wszystkich Parafian
o udekorowanie swoich domów (mieszkań) jako sposób wyznania wiary
i przyznania się do Chrystusa.
ŚWIĘTO RODZINY
Jako pierwsze świętowanie, pod hasłem „Każde życie jest bezcenne!”, rozpocznie Bielsko-Biała. Uczestnicy marszu spotkają się
w sobotę 10 czerwca o 1400 na Mszy św. w katedrze św. Mikołaja, a około 1500 z placu św. Mikołaja wyruszą tradycyjną trasą do
parku Słowackiego przy Bielskim Centrum Kultury, gdzie od 1600 do 2000 odbędzie się 3. Festyn Rodzinny Caritas. Po drodze
przewidziano przystanki na placu Chrobrego i przed Książnicą Beskidzką – gdzie świadectwem swojego życia podzielą się rodziny
diecezji. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe chusty z logo marszu, wiatraczki, balony i figurki małych „Jasiów” – modele dziecka
w łonie mamy. Festyn przy BCK poprowadzi Piotr Mirecki z zespołu Dzień Dobry razem ze swoją rodziną. Na scenie wystąpią
Włóczykije oraz Formacja Tańca Jazzowego JJ; uczniowie z Ligoty zaprezentują spektakl „Przyjaźń w życiu człowieka”,
a ks. Zygmunt Mizia z wolontariuszami Caritas będzie prowadzić zabawy i konkursy. Pokażą się także wojowie z Bielskiej
Drużyny Najemnej „Svantevit” z prezentacją o św. Wojciechu. Oni także przygotują średniowieczną wioskę. Festyn zwieńczy
występ grupy Aslan (ok. 1900), a zakończy wspólna modlitwa ok. 2000.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COR - REKRUTACJA
Liceum Ogólnokształcące COR (założone przez Szkołę Ewangelizacji Cyryl i Metody) to szkoła niepubliczna na prawach szkoły
publicznej. W centrum nie stawia się wyników, ale człowieka i indywidualne podejście do niego. Nauczyciele chcą wychowywać
młodzież w duchu wartości chrześcijańskich i motywować do rozwoju, wydobywać i kształtować talenty. A wszystko to
w otwartej i przyjaznej atmosferze. Nauczanie prowadzone jest w dwóch klasach: humanistyczno-fotograficznej (przedmioty
w zakresie rozszerzonym: język polski, historia oraz przedmiot uzupełniający – fotografia) oraz lingwistyczno-graficznej
(przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, język niemiecki lub język hiszpański oraz przedmiot
uzupełniający – projektowanie graficzne). Wśród propozycji znajdują się: unikatowe przedmioty uzupełniające: fotografia
i projektowanie graficzne; wykwalifikowaną kadrą nauczycieli (egzaminatorzy OKE); zajęcia dodatkowe i fakultety; opiekę
pedagogów szkolnych; indywidualne podejście do każdego ucznia; kształcenie praktycznych umiejętności (warsztaty
autoprezentacji, warsztaty z architektami, praca przy tworzeniu filmów); współpraca z instytucjami: Filmoteka Narodowa,
biblioteki, Urząd Miasta – Biuro Zarządzania Energią, Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze „Ignis”, Muzeum
Narodowe w Krakowie, Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Kino „Helios”); zaangażowanie

się w szkolne projekty; możliwość pracy w redakcji magazynu szkolnego CORNISZON (pierwsza interaktywna gazeta);
członkostwo w klubie wysokogórskim „Pionowy Świat”; wolontariat młodzieży (m. in. podczas Festiwalu Dobrej Energii,
w świetlicy środowiskowej).
Więcej informacji na naszej stronie internetowej oraz na profilu na FB.
Liceum Ogólnokształcące COR, ul. Sobieskiego 118; 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 815 25 96; www.liceum.cor.info.pl; www.facebook.com/liceumCOR
VII BESKIDZKI FESTIWAL DOBREJ ENERGII
Od 1 września wchodzi w życie śląska uchwała antysmogowa, której zapisy dotyczą wszystkich posiadaczy kotłów i pieców
węglowych, a także kominków na drewno opałowe w całym województwie śląskim czyli także w Bielsku-Białej. W trosce o jakość
powietrza od tej pory niektóre dotychczas stosowane paliwa stałe będą zakazane. Ponadto wprowadzony zostanie harmonogram
stopniowego usuwania z użytku nieefektywnych kotłów i pieców grzewczych.
W związku z tym serdecznie zapraszamy mieszkańców Bielska-Białej na VII Beskidzki Festiwal Dobrej Energii, który odbędzie się
w dniu 9 czerwca 2017 roku na terenie Parku Słowackiego, który organizuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Na festiwalu będzie
można zasięgnąć bliższych informacji na temat uchwały antysmogowej oraz planowanych działań miasta w zakresie wsparcia
mieszkańców przy realizacji zapisów uchwały. Zaprezentowane zostaną także bezdymne i ekonomiczne sposoby spalania paliwa
stałego oraz nowe technologie budowy energooszczędnych domów zużywających rocznie kilkukrotnie mniej ciepła niż tradycyjne.
Dodatkowo zobaczyć będzie można w działaniu ekologiczny samochód produkowany w Bielsku-Białej - elektryczną 500-setkę
albo domową elektrownię słoneczną. Dla chcących sprawdzić stan zdrowia swoich płuc będzie dostępne stanowisko badań
spirometrycznych. Na wszystkie punkty programu wstęp wolny. Szczegóły wydarzenia znajdują się na www.miastodobrejenergii.pl
PIELGRZYMKA DZIECI I-KOMUNIJNYCH
W sobotę, 10 czerwca, planujemy pielgrzymkę dzieci I-komunijnych do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich.
Z pielgrzymką połączona jest wycieczka do Kopalni Srebra lub Sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach.
Planowany program:
• 730 – wyjazd sprzed kościoła św. Pawła
• 1000 – Msza Św. w sanktuarium w Piekarach (dzieci w albach i z krzyżami)
• Przejazd do Tarnowskich Gór
• Zwiedzanie Kopalni Srebra lub Sztolni „Czarnego Pstrąga”
• Powrót ok. 1800.
OAZA W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ MA 25 LAT
Trochę historii…
25 marca 1992 r. bullą papieską Totus Tuus Poloniae Populus została utworzona diecezja bielsko-żywiecka. Od
samego początku w jej historię wpisywał się Ruch Światło-Życie, bowiem zarówno w części krakowskiej, jak
i katowickiej, z których ta diecezja powstała, oaza była bardzo mocno zakorzeniona, liczna i bogata w tradycje.
Gdy dotarła informacja o utworzeniu nowej diecezji, pojawiła się potrzeba powołania dla niej moderatora
diecezjalnego. Kandydatura księdza Marcina Aleksego została zaproponowana przez ówczesnego moderatora
generalnego, ks. Henryka Bolczyka, później poparta przez moderatora archidiecezji krakowskiej – ks. Franciszka Chowańca oraz
katowickiej – ks. Henryka Markwicę. Spotkała się z aprobatą księdza biskupa Tadeusza Rakoczego i tak ksiądz Aleksy został
pierwszym moderatorem diecezji bielsko-żywieckiej. Funkcję tę pełnił do 2014 roku.
Od samego powstania diecezji rozpoczęły się działania służące integrowaniu Ruchu w obu częściach. Próba szukania sposobów
stworzenia z nich wspólnego organizmu była dla Moderatora nowym doświadczeniem. „Pochodzę z diecezji katowickiej, zatem
w niej byłem już znany – wspomina ks. Marcin Aleksy – natomiast z częścią krakowską musiałem się dopiero zapoznawać, co nie
było łatwe, spotykało się często z oporem. Integrowanie tak silnych ośrodków zawsze jest problemem, bo któraś część chce
dominować.” Ruch diecezji bielsko-żywieckiej spotykał się z otwartością i życzliwością biskupów. Nigdy nie odmówiono
obecności na jakimś spotkaniu czy dniu wspólnoty, wspierano inicjatywy. Choć nieraz stawiano wysokie wymagania, to z troski
o to, by oaza przynosiła owoce również dla Kościoła lokalnego.
W wakacje 1992 roku diecezja bielsko-żywiecka nie organizowała jeszcze rekolekcji we własnym zakresie (odbyły się one
w diecezji krakowskiej i katowickiej), zorganizowała je natomiast w roku następnym. Moderator diecezjalny dopilnował, by
odwiedzić wszystkie wspólnoty. Spotkania te miały na celu wzajemne poznawanie, integrowanie i pokazywanie, co będzie
priorytetem w podejmowanych działaniach. W tamtych czasach w jednym turnusie odbywało się kilkanaście oaz – pod względem
organizacyjnym i logistycznym było to ogromne przedsięwzięcie, zwłaszcza że ksiądz Marcin równocześnie prowadził rekolekcje
w Bierach i pełnił tam obowiązki proboszcza.
Wówczas również zdecydowano, że Dni Wspólnoty będą odbywać się w Bielsku-Białej. Bez względu na to, gdzie grupa
przeżywała rekolekcje, była mobilizowana, by przyjechać (nawet później ze Lwowa) i wspólnie przeżywać Eucharystię z księdzem
biskupem.
Kolejnym etapem rozwoju Ruchu Światło-Życie w diecezji bielsko-żywieckiej była formacja animatorów. Wówczas KODA (Kurs
Oazowy Dla Animatorów) było organizowane w rejonach, zimą, jako dopełnienie Szkoły Animatora. Odbywały się również
rekolekcje dla animatorów muzycznych i liturgicznych. Z biegiem czasu KODA było już tylko w Bierach, ale z udziałem 100-140
osób, w tym również oazowiczów z Ukrainy. Ogromnym sukcesem było zorganizowanie pierwszego ORD (Oazy Rekolekcyjnej
Diakonii) – tam zbierali się ludzie naprawdę dojrzali, animatorzy pochodzący z archidiecezji krakowskiej i katowickiej. To właśnie
oni zaczęli budować pierwsze diakonie – najpierw pojedyncze osoby, później całe zespoły, początkowo na stopniu diecezjalnym,
później również rejonowym, jednak z biegiem czasu rejony straciły na znaczeniu ze względu na mniejszą liczbę osób. Równolegle
cały czas budowano wspólnotę między kapłanami, by spotykać się i dzielić zadania, z czasem pomogło w tym wspólne seminarium.
Ruch w tamtych czasach był bardzo liczny – dwa-dwa i pół tysiąca osób, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt turnusów.
Zaangażowanie świeckich było mniejsze, diakonie nie były jeszcze rozbudowane, a jednak z Bożą pomocą dzieło powoli się
dokonywało. Bardzo liczne były wspólnoty parafialne – niektóre nawet ok. 300 osób. Najsilniejszymi ośrodkami były bielskie

wspólnoty: Leszczyny, Aleksandrowice, Złote Łany, Osiedle Karpackie. I tu tak samo jak w przypadku rekolekcji Moderator odwiedzał wszystkie wspólnoty, by poznawać, integrować i ustalać wspólne cele.
Z czasem to wszystko zaczęło się przeradzać rzeczywiście w działanie wspólnotowe, diakonijne. Początek był w oparciu o działanie
jednej, kilku osób, z czasem dzieło zaczęło rosnąć, ludzie zaczęli dorastać, nie tylko wiekowo, ale i – przede wszystkim –
mentalnie. Oaza to żywy organizm – jedne osoby rezygnowały, przychodziły inne.
„Jeśli w tamtych czasach ktoś chciał być bliżej Boga w Kościele, najczęściej do trafiał do oazy.” – mówi ks. Marcin Aleksy –
„Dzisiaj tych możliwości wyboru jest mnóstwo, wśród których Ruch Światło-Życie jawi się jako ten, który stawia wysokie
wymagania, oczekuje zaangażowania, formacja trwa dłuższy czas. Trudno się dziwić, że w oazie ludzi jest mniej w czasach,
w których zdolność do podejmowania deklaracji na dłuższy czas jest coraz mniejsza. Serce chciałoby więcej ludzi, bo widzi się jak
dużo dobrego daje Ruch, ale zostawmy to Panu Bogu. Pilnujmy charyzmatu, nie odpuszczajmy wymagań. Ci, którzy będą chcieli
bardziej radykalnie pójść za Jezusem w Kościele, znajdą swoje miejsce. Ruch się nie przeżył, ta propozycja jest wciąż
aktualna”.
A dziś….
Ruch Światło-Życie w naszej diecezji gromadzi dzieci, młodzież, dorosłych oraz rodziny. Przez ścieżki „Światło-Życie” przeszły
rzesze osób. I zapewne niejeden z niedowierzaniem stwierdza, że to już 25-lat…
Ruch świętuje swój jubileusz poprzez różne wydarzenia. Popołudniu 9 marca w auli Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej
odbyło się sympozjum naukowe „Wizja pastoralna księdza Blachnickiego wczoraj i dziś”. Salę zapełnili oazowicze ze wspólnot
młodzieżowych, dorosłych, Domowego Kościoła, a także kapłani. Na stronie mamy25lat.pl można przeczytać relację z tego
wydarzenia oraz posłuchać nagrań wideo z wystąpień prelegentów.
Niejeden z nas odnajdzie się na zdjęciach przygotowanych z okazji jubileuszu. Wystawę można oglądać w różnych miejscach
naszej diecezji:
22.04 – 01.05 Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej
02.05-14.05 Oświęcim
15.05 - 24.05 Cieszyn kościół pw. św. Marii Magdaleny
12.06 - 30.06 Kęty
1.07 - 15.07 Bielsko-Biała, św. Paweł

Na zakończenie chcemy zaprosić WSZYSTKICH, każdego wieku i stanu, dla których serc charyzmat
Ruchu jest bliski, na Jubileuszowy Dzień Wspólnoty Ruchu, który odbędzie się 11.06.2017 na amfiteatrze
w Żywcu.
Wydarzenie to ma być naszym świętem - tych, których na różnym etapie swego życia doświadczyli łaski od
Pana za pośrednictwem oazy. Zarezerwujmy sobie już dziś czas, aby nikogo z nas nie zabrakło. Niech ten
czas będzie wspólnym dziękczynieniem złożonym Bogu za tak wiele łask, których nam udzielił za przyczyną
sługi bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Rozpoczniemy od Eucharystii o godz. 1400 celebrowanej przez
ks. biskupa Piotra. Następnie wysłuchamy koncertu Piotra Mireckiego i przyjaciół. Dzieci i młodzież będą
mogli uczestniczyć w grach i zabawach przygotowanych na tę okazję. Do zobaczenia w Żywcu!
Moderator Diecezjalny, ks. Ryszard Piętka z Oazowiczami
Legenda oznaczeń
Literki przy intencjach wskazują na kapłanów, którzy najprawdopodobniej będą celebrowali daną Mszę Św.:
M — ks. Marcin Aleksy, proboszcz;
R — ks. Ryszard Piętka, wikariusz;

Uwaga!!!
Treści podane w Informatorze o wydarzeniach poza parafią podawane
są na podstawie przesłanych ogłoszeń. Parafia nie ponosi
odpowiedzialności za ich wiarygodność!!!

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (4.06.2017)
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na wejście zaśpiewamy kolejne zwrotki hymnu Credo Domine. Tego Ducha otrzymaliśmy
na chrzcie św. co przypomnimy sobie śpiewając na przygotowanie darów: „Przez chrztu św. wielki dar”. Tego Ducha potrzebujemy
wciąż i dlatego na Komunię św. będziemy wołali: „Przybądź Duchu Stworzycielu”. Za tak wielki dar należy się Bogu uwielbienie
co wyśpiewamy w pieśni: „Wielbić Pana chcę”. Bez Ducha Bożego nie odmieni się oblicze nas samych a co dopiero całej ziemi
i stąd wołanie na koniec: „O Duchu Święty Boże, napełnij serca nasze, odnów oblicze tej ziemi, tej ziemi”.
PIEŚŃ WEJŚCIA
5. KROCZYMY CZEKAJĄC NA WEZWANIE W ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO, W TYM TCHNIENIU ZNOWU
STAJESZ SIĘ OBECNY, JESTEŚ DLA NAS SŁOWEM PRZYSZŁOŚCI CREDO, DOMINE, CREDO! WRAZ
Z KOŚCIOŁEM, KTÓRY GŁOSI EWANGELIĘ. O PANIE, PROSIMY CIĘ: ADAUGE, ADAUGE, NOBIS FIDEM!
CREDO, DOMINE, ADAUGE NOBIS FIDEM!
6. KROCZYMY W DNIACH KTÓRE NAM DAJESZ, U BOKU NASZYCH BRACI TY NAS WIEDZIESZ DROGAMI
TEGO ŚWIATA, JESTEŚ DLA NAS NADZIEJĄ KRESU. CREDO, DOMINE, CREDO. WRAZ Z KOŚCIOŁEM,
W KTÓRYM TWOJE JEST KRÓLESTWO. O PANIE, PROSIMY CIĘ: ADAUGE, ADAUGE, NOBIS FIDEM! CREDO,
DOMINE, ADAUGE NOBIS FIDEM!
REFREN PSALMU RESPONSORYJNEGO
NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI ZIEMIĘ.
SEKWENCJA
1. PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY, SPUŚĆ Z NIEBIOSÓW WZIĘTY ŚWIATŁA TWEGO STRUMIEŃ. PRZYJDŹ.
OJCZE UBOGICH, DAWCO DARÓW MNOGICH, PRZYJDŹ, ŚWIATŁOŚCI SUMIEŃ!
2. O NAJMILSZY Z GOŚCI, SŁODKA SERC RADOŚCI, SŁODKIE ORZEŹWIENIE. W PRACY TYŚ OCHŁODĄ,
W SKWARZE ŻYWĄ WODĄ. W PŁACZU UTULENIE.

3. ŚWIATŁOŚCI NAJŚWIĘTSZA! SERC WIERZĄCYCH WNĘTRZA PODDAJ SWEJ POTĘDZE! BEZ TWOJEGO
TCHNIENIA, CÓŻ JEST WŚRÓD STWORZENIA? JENO CIERŃ I NĘDZE!
4. OBMYJ, CO NIEŚWIĘTE, OSCHŁYM WLEJ ZACHĘTĘ. ULECZ SERCA RANĘ! NAGNIJ, CO JEST HARDE,
ROZGRZEJ SERCA TWARDE, PROWADŹ ZABŁĄKANE.
5. DAJ TWOIM WIERZĄCYM, W TOBIE UFAJĄCYM, SIEDMIORAKIE DARY! DAJ ZASŁUGĘ MĘSTWA, DAJ
WIENIEC ZWYCIĘSTWA, DAJ SZCZĘŚCIE BEZ MIARY! AMEN. ALLELUJA.
NA PRZYGOTOWANIE DARÓW
1. PRZEZ CHRZTU ŚWIĘTEGO WIELKI DAR, O CHRYSTE, Z TWEJ HOJNOŚCI. TWYM DZIECIOM WIARY DAŁEŚ
SKARB NADZIEI I MIŁOŚCI.
REF.: NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY WIECZNĄ CZEŚĆ PRAGNIEMY Z SERC GORĄCYCH NIEŚĆ: STRZEC WIARY
ŚLUBUJEMY, W NIEJ ŻYĆ, UMIERAĆ CHCEMY.
2. Z WYZNAWCÓW TWOICH WIERNYCH RZESZ SWÓJ KOŚCIÓŁ TWORZYSZ W ŚWIECIE. W OJCZYŹNIE
NASZEJ WŁADASZ TEŻ PRZEZ DŁUGIE TYSIĄCLECIE. REF.
KOMUNIA ŚWIĘTA
1. PRZYBĄDŹ DUCHU STWORZYCIELU, * DUSZ LUDZKICH NAUCZYCIELU, * RACZ ŁASKĄ SWOJĄ
OBDARZYĆ * SERCA, KTÓREŚ RACZYŁ STWORZYĆ.
2. TYŚ POCIESZYCIELEM ZWANY, * DAREM BOŻYM MIANOWANY, * ŻYWYM ŹRÓDŁEM I MIŁOŚCIĄ, * OGNIEM
I DUSZY ŚWIATŁOŚCIĄ.
3. DARÓW TWYCH SIEDEM LICZYMY, * PALCEM BOŻYM BYĆ CIĘ WIEMY, * OBIETNICĄŚ JEST OJCOWSKĄ, *
ZDOBIĄC W NAS MIŁOŚĆ SYNOWSKĄ.
4. RACZ DAĆ ZMYSŁOM DAR ŚWIATŁOŚCI, * WLEJ W SERCA OGIEŃ MIŁOŚCI; * A KREWKOŚĆ SERCA
NASZEGO * UTWIERDŹ MOCĄ BÓSTWA TWEGO.
5. ODPĘDŹ OD NAS CZARTA ZŁEGO * UŻYCZ POKOJU TWOJEGO, * ABY ZA TWOJĄ OBRONĄ * ZŁO
ODESZŁO INNĄ STRONĄ.
6. RACZ NAM OJCA NIEBIESKIEGO * DAĆ POZNAĆ I SYNA JEGO, * I CIEBIE, DUCHA ŚWIĘTEGO, * OD OBU
POCHODZĄCEGO.
7. BOGU OJCU WSZECHMOCNEMU, * SYNOWI ZMARTWYCHWSTAŁEMU * WRAZ Z DUCHEM ŚWIĘTYM
SPOŁECZNIE * NIECH BRZMI CHWAŁA NA WIEK WIECZNIE. AMEN.
UWIELBIENIE
WIELBIĆ PANA CHCĘ, RADOSNĄ ŚPIEWAĆ PIEŚŃ. WIELBIĆ PANA CHCĘ, ON ŹRÓDŁEM ŻYCIA JEST.
PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE
O DUCHU ŚWIĘTY BOŻE, NAPEŁNIJ SERCA NASZE, ODNÓW OBLICZE TEJ ZIEMI, TEJ ZIEMI.

