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Zesłanie Ducha Świętego
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres Wielkanocny.
2. Jest to pierwsza niedziela miesiąca czerwca. Przypominamy o zmianie tajemnic
różańcowych.
3. Także dzisiaj obchodzony jest w całej Polsce Dzień Dziękczynienia, w który Episkopat
Polski organizuje kolejną zbiórkę do puszek na świątynię Opatrzności Bożej – przed
kościołem będzie można złożyć taką ofiarę.
4. Także dzisiaj nasz Chór Albertus obchodzi jubileusz 5-lecia istnienia i zaśpiewa na Mszy
św. o godz. 1100. Dziękujemy im za wielokrotne uświetnianie ważnych uroczystości
parafialnych – zarówno tych w kościele, jak i na festynie. Was zaś zachęcamy nie tylko do
słuchania, ale także do przyłączenia się do śpiewu. Dotychczas przewinęło się w chórze 20
osób – ale to wciąż mało, więc zachęcamy, aby zwiększyć liczebność chóru. Zapewniamy,
że atmosfera w nim jest wspaniała.
5. W dniu dzisiejszym Klub dyskusyjny zaprasza na kolejne spotkanie o godz. 19.00. Tym
razem gościem specjalnym będzie p. Tadeusz Płużański.
6. W tym tygodniu będziemy obchodzić następujące święta:
 Jutro, w poniedziałek: Święto Matki Bożej, Matki Kościoła
 Także jutro, w pierwszy poniedziałek miesiąca zapraszamy na kolejne nabożeństwo
ku czci św. Brata Alberta. Nieszpory o godz. 17.30 i Msza św., a po niej nabożeństwo
z odczytanie próśb i ucałowaniem relikwii. Bardzo zachęcamy, aby w Roku Brata
Alberta gorliwiej uczestniczyć w tych nabożeństwach.
7. W związku z obchodami Roku św. Alberta wyruszamy w tym tygodniu, w sobotę, na
pielgrzymkę „Śladami św. Brata Alberta”. Jednym z punktów będzie uczestnictwo w
Krakowie w ogólnopolskich uroczystościach, na które zaproszone są wszystkie parafie i
instytucje w Polsce, którym patronuje św. Brat Albert.
8. Wybiegając natomiast w niedaleką już przyszłość przypomnimy, że nasze centralne
obchody odpustowe Roku św. Brata Alberta, obchodzone będą przez 3 dni (czyli jako
Triduum) 16, 17 i 18 czerwca (zaraz po Bożym Ciele). Natomiast tydzień później, 25
czerwca zorganizujemy doroczny festyn parafialny. Szczegóły ogłosimy za tydzień,
natomiast w związku z festynem już dzisiaj zachęcamy, aby tradycyjnie włączyć się w
przygotowanie loterii fantowej i przynosić do klasztoru różne gadżety (z pewnością coś
ciekawego znajdziecie, jeżeli się poszuka).
9. W związku przygotowaniami do uroczystości prosimy Radę Duszpasterską o przyjście na
spotkanie w środę o godz. 19.00.
10. Wcześniej niż my, bo już w najbliższą sobotę, festyn organizuje szkoła nr. 12. Serdecznie
zapraszają wszystkie dzieci i nie tylko na plac szkolny przy ul. Sławinkowskiej od godz. 10
do 15-tej.
11. Na koniec (w sprawozdaniu budowlanym, jak to czasem robimy w I niedziele miesiąca)
pragnę wyrazić radość, że udało się zdążyć na dzisiejszą uroczystość z umieszczeniem
figury symbolu Ducha Świętego w Prezbiterium. Poświęcił ja już ks. biskup 3 dni temu

podczas uroczystości bierzmowania. Kompozycje wykonała firma p. Stopyry, artysty spod
Leżajska – tego samego, który wykonał tabernakulum. Muszę powiedzieć, że nie było łatwo,
bo prace trwały prawie rok i projekt wciąż był poprawiany. Co prawda ja zawsze chciałem
aby było tak, jak jest, i tak im naszkicowałem, ale aby to osiągnąć trzeba było dokonywać
różnych modyfikacji, gdyż jest to bardzo wielka kompozycja przestrzenna, ściany są ukośne,
a w dodatku całość bardzo ciężka (choć tego nie widać, bo z daleka wszystko maleje), ale
właśnie o to chodziło, aby Duch Święty wypełnił całe prezbiterium, ale nie raził ciężkością aby był lekki jak Duch. Wypadało też wykonać wszystko ze szlachetnego metalu (choć
trudno sobie wyobrazić taką bryłę ze złota). Ostatecznie sam symbol gołębicy został
wykonany z tombaku, ręcznie kuty, a promienie pokryte cienką blachą uszlachetnioną
tlenkiem tytanu. Tą blachę wykonano we Lwowie, gdyż jest to ich unikatowa metoda
uszlachetniania – stąd ten materiał nazywany jest „ruskim zlotem” i z niego wykonane są
złote kopuły cerkwi rosyjskich. Jest to więc szlachetny materiał, niekorodujący, niczym
złoto (zresztą widać, że nie różni się kolorem od napisu IHS na tabernakulum, gdzie jest
szczere złoto). Dodatkowo 7 ogni Ducha Świętego zostało podświetlone, tak aby łączyły się
z wieczną lampką nad tabernakulum. Całość prac, wraz z montażem kosztowała prawie 38
tyś zł. To dużo, ale myślę, że warto i nawet należy tak potraktować Ducha Świętego.
12. Na koniec przypomnę, zgodnie z zapowiedzią, że grupa Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
organizuje dziś przed kościołem mały kiermasz ciast. Niech może jednak sami się
przedstawią. Prosimy....
13. Na zakończenie dzisiejszej modlitwy życzymy wszystkim obfitych Darów Ducha Świętego,
o które prośmy w specjalnej modlitwie, której nas uczył św. Jan Paweł II podczas
pielgrzymki do Polski.
Powstańmy i módlmy się:
Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Bądź dla nas hojny Duchu Święty w dniu dzisiejszym i na każdy dzień. Amen

