Refleksja
Siłę wiatru w miarę precyzyjnie może określić tylko ten, kto podda się jego mocy, kto
szeroko rozwinie żagle. Podobnie o sile i mocy Ducha Świętego może sensownie
mówić tylko ten, kto otworzy się na Jego działanie. Jest to działanie specyficzne,
tajemnicze, ale bardzo skuteczne i – dodajmy – bardzo uwarunkowane naszym
nastawieniem i współpracą. Duch Święty bowiem napełnia „przenikając” (szatan nie
może przenikać i dlatego wchodzi w próżnię). Tak jak łaska buduje na naturze, tak
Duch Święty w swoim działaniu nawiązuje do naturalnych aspiracji i wysiłków
człowieka. Stąd jest wielka różnica pomiędzy np. modlitwą do Ducha Świętego
o „zdanie egzaminu” a modlitwą o dobre przygotowanie się do egzaminu. Duch
Święty nie ma bowiem zwyczaju udzielać światła tym, którzy nie pamiętają
o świeczkach. Nie wypełnia luk, które powstały na skutek naszych zaniedbań, lecz
dopełnia wszystko, co wynika z naszej ludzkiej niedoskonałości lub co przekracza
nasze naturalne możliwości.
Nikt na przykład „nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ‘Panem jest
Jezus’”(1 Kor 12,3). Aby w Jezusie rozpoznać Chrystusa – Pana i Boga, potrzebna jest
nadprzyrodzona łaska wiary. Tu działanie Ducha Świętego niejako wyprzedza
i warunkuje skuteczność naszego ludzkiego wysiłku docierania do Prawdy. Z tego
wysiłku jednak nie zwalnia. Wręcz przeciwnie: uświadamia nam konieczność
ustawicznego zgłębiania prawd objawionych na drodze naukowej. Dotyczy to również
nauki o Duchu Świętym.
Chrześcijaństwo nie jest tylko przyjęciem określonej doktryny, ale jest przede
wszystkim przyjęciem Ducha i mocy. Ducha, który jest Duszą Kościoła i „Boskim
mieszkańcem” duszy człowieka. Tak, jak dla najpiękniej nawet urządzonego
mieszkania czy warsztatu istnieje problem konieczności podłączenia się do sieci, aby
zapewnić stały dostęp do energii elektrycznej, tak samo istnieje ściśle praktyczny
problem przyjęcia Daru Ducha Świętego jako warunku umożliwiającego
„dystrybucję” i przyjmowanie wszystkich innych darów nadprzyrodzonych.
Aby więc umożliwić szerokie rozdzielnictwo nadprzyrodzonego daru przebaczenia
i odpuszczenia grzechów, Chrystus nieprzypadkowo mówi do Apostołów: „Weźmijcie
Ducha Świętego” (J 20,22).
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Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać
moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był
na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje
Mnie, ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego,
który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet,
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem". (J 14, 15-16. 23b-26)
Wszyscy zrozumieli przesłanie Apostołów, obcy i przybysze, ponieważ przemówili
oni ludzkim językiem, budząc tęsknotę ukrytą w sercu człowieka. Nie potrzeba
więcej, jak tylko odkryć, że Bóg kocha, i odpowiedzieć na tę miłość. Cud, który się
dokonał w dniu zesłania Ducha Świętego, polegał na tym, że każdy usłyszał w swoim
sercu głos samego Boga. W tym Głosie ma źródło tajemnica jedności. Upragniony
przez wszystkich pokój będzie możliwy, gdy odwołamy się do naszego serca
i przemówimy do siebie ludzkim językiem.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 10.06; święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
7
Za †† Jadwigę i Emila Kruszyna, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
00
18
1) Za †† rodziców Pawła i Gertrudę Niczka, braci Jana i Jerzego, siostry Cecylię i
Annę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Helenę Borto – od sąsiadów z ul. Kilińskiego 23/1-15.

śmierci, †† teściów Józefa i Elżbietę Gramula oraz dusze w czyśćcu ciepiące.

Niedziela – 16.06 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

00

Wtorek – 11.06; wspomnienie świętego Barnaby, Apostoła.
700 Za † męża Jerzego Król w dniu urodzin, †† rodziców Agnieszkę i Franciszka
Szywalski, Małgorzatę Gabor, †† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
00
18
1) Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za †† męża i ojca Rudolfa Unsner,
†† rodziców Aleksandra i Annę Kuzia, teściów Martę i Franciszka Unsner,
†† z rodziny Unsner, Kuzia i Smykała oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Rozalię Pogoda w kolejną rocznicę śmierci oraz †† rodziców Antoninę
i Antoniego Śliwka.

700 Za † Kazimierza Dubaj, Krystiana Szampera oraz †† rodziców i rodzeństwo.
815 Za † Helenę Smolin.
900 DPS Anna – Do Najświętszego Serca Pana Jezusa (…) z okazji 90. rocznicy
urodzin Marii oraz za † męża Józefa.
945 Do Miłosierdzia Bożego za † Konrada Kruża w kolejną rocznicę śmierci,
† Bertę Kruża, †† z pokrewieństwa Kruża i Spałek.
15
11
Do Anioła Stróża w intencji dziecka przyjmującego chrzest: Wojciech
Waldemar Delewicz oraz dzieci przeżywających rocznicę jego przyjęcia:
Paulina Badura, Alicja Wyschka, Anastazja Marta Franczak.
30
16
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa.
1700 Za † bratową Władysławę i jej męża Zdzisława.

Środa – 12.06
7

00

1700

Do Bożej Opatrzności (…) intencji Norberta Parucha z okazji 85. rocznicy
urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
1) Za † męża i ojca Piotra Makosz.
2) Za †† Annę i Władysława Ratkiewicz, córkę Czesławę, syna Józefa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.

Czwartek – 13.06; święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

OGŁOSZENIA




700 Za †† rodziców Pawła i Adelajdę Krumpiec, †† z rodzin Krumpiec i Binek.
1300 Ślub rzymski: Aleksandra Śledzińska i Stave Taylor.
1800 1) Za †† Teresę Sznaider, jej męża Henryka, †† z pokrewieństwa Marszałek,
Szneider, Będkowski, Szywalski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Gerarda Giera w 1. rocznicę śmierci.
Nabożeństwo Fatimskie

Piątek – 14.06; wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.
700 Za † syna Rafała Wojtyra oraz †† z rodziny.
00

18

1) Za †† rodziców Urszulę i Ryszarda Lech, braci Michała, Jerzego i Romana,
siostrę Halinę, teściów Klarę i Pawła Rak, †† z rodziny Lech i Rak oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† Annę i Władysława Maj, Teresę i Jana Maj oraz †† z pokrewieństwa.

Sobota – 15.06
700 Za † Zofię Puszkarewicz – od Doroty i Krzysztofa Kapinos z rodziną.
1800 1) Za † Stanisława Zalewskiego w 1. rocznicę śmierci.
2) Za †† Wilhelma i Paulinę Wojtyna, Brunona Wojtyna w 10. rocznicę









Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny.
Parafia Ducha Świętego przeżywa odpust parafialny. O godz. 1100 suma
odpustowa, a od godz. 1400 festyn odpustowy.
Na nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa zapraszamy dzisiaj o godz. 1630,
w tygodniu po wieczornej Mszy św., a w sobotę o godz. 1745.
W poniedziałek przypada Święto Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła.
W Kamieniu Śląskim Dzień Modlitw Rolników Rejonu Opolskiego (Msza św.
o godz. 1000).
W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 1. roku przygotowania. O godz. 1830 w katedrze opolskiej Msza
św. m.in. w intencji ks. Proboszcza Huberta Demczaka, zamordowanego
w styczniu 1945 roku.
W czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie.
W piątek po Mszy św. wieczornej obowiązkowe spotkanie dla wszystkich
ministrantów i lektorów.
W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Najświętszej Trójcy, która
kończy czas przyjmowania Komunii św. wielkanocnej.
Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne.
Za tydzień przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać!
W naszym kiosku do nabycia jest książka – „Kochaj jakby jutra miało nie być” –
napisana przez Martynę Koteluk – osobę niepełnosprawną, która przeszła ciężką
operację w Niemczech. Dochód ze sprzedaży książki, której cena wynosi 30 zł,
przeznaczony będzie na dalszą długoletnia rehabilitację.

