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W oczekiwaniu na rozlanie łask. 
 „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, 
Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1,14). W tych zwięzłych słowach 
autor Dziejów Apostolskich notuje fakt obecności Matki Chrystusa w Wie-
czerniku w ciągu dni przygotowania do Pięćdziesiątnicy. Wśród tych osób 
należących do pierwotnej jerozolimskiej wspólnoty uczniów Chrystusa autor 
Dziejów, święty Łukasz, wymienia również Maryję, Matkę Jezusa. Wymienia 
Ją jako jedną z obecnych, niczego specjalnego nie dodając. Równocześnie 
wiadomo, że ten sam ewangelista Łukasz najpełniej ukazał Boskie i dziewi-
cze macierzyństwo Maryi, na podstawie informacji, które sam zebrał wedle 
ściśle ustalonej metody we wspólnotach chrześcijańskich, informacji pocho-
dzących — przynajmniej pośrednio — z pierwszego źródła wszelkich da-
nych mariologicznych: od samej Matki Jezusa. Tak więc w obu Łukaszo-
wych tekstach, jak przyjście na świat Syna Bożego łączy się z Jej Osobą, 
tak teraz jest Ona obecna przy narodzinach Kościoła. Wystarczy proste 
stwierdzenie Jej obecności w Wieczerniku jerozolimskiej Pięćdziesiątnicy, 
aby ten szczegół ze względu na wagę, jaką nadał mu Łukasz, nabrał pełnej 
wymowy. W Dziejach Apostolskich Maryja jest jedną z osób uczestniczą-
cych w życiu pierwszej wspólnoty rodzącego się Kościoła, trwającej w ocze-
kiwaniu na Pięćdziesiątnicę. Na podstawie Ewangelii Łukaszowej i innych 
tekstów Nowego Testamen-
tu ukształtowała się chrze-
ścijańska tradycja o obecno-
ści Maryi w Kościele, zwięź-
le ujęta przez Sobór Waty-
kański II, który stwierdza,  
iż jest Ona członkiem naj-
znakomitszym i zupełnie wy-
jątkowym jako Matka  
      



Chrystusa, Boga – Człowieka, a więc jako Bogarodzica. 
 Już w momencie zwiastowania Maryja doświadczyła przyjścia Ducha 
Świętego. Zwiastun powiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Naj-
wyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwa-
ne Synem Bożym” (Łk 1,35). Przez to zstąpienie Ducha Świętego została 
Maryja zespolona w sposób jedyny i niepowtarzalny z tajemnicą Chrystu-
sa. W encyklice Redemptoris Mater pisałem: „W tajemnicy Chrystusa jest 
Ona obecna już «przed założeniem świata» jako Ta, którą Ojciec 
«wybrał» na Rodzicielkę swego Syna we Wcieleniu — a wraz z Ojcem 
wybrał Ją Syn i odwiecznie zawierzył Duchowi świętości”. 
     Teraz, w jerozolimskim Wieczerniku, gdy poprzez wydarzenia paschal-
ne tajemnica Chrystusa na ziemi wypełniła się do końca, Maryja znajduje 
się we wspólnocie uczniów, by przygotować nowe przyjście Ducha Świę-
tego — i nowe narodziny: narodziny Kościoła. Ta, która sama — dzięki 
pełni łaski i Boskiemu macierzyństwu — jest „świętym przybytkiem Ducha 
Świętego”, uczestniczy w błaganiach o przyjście Parakleta: by z Jego mo-
cy narodziło się we wspólnocie apostolskiej to posłannictwo, jakie Chry-
stus, przychodząc na świat, otrzymał od Ojca (por. J 5,36) — wracając 
zaś do Ojca, przekazał je Kościołowi (por. J 17,18). Maryja od początku 
jest zjednoczona z Kościołem, jest w nim, jako jedna z „uczniów” swego 
Syna.  
          Modlitwa Maryi w Wieczerniku podczas przygotowania do Pięćdzie-
siątnicy miała znaczenie szczególne — właśnie z racji tej więzi z Duchem 
Świętym, jaka nawiązała się w tajemnicy Wcielenia. Obecnie ta więź na-
wiązuje się na nowo: ubogacona nowym odniesieniem. 
      W Wieczerniku jerozolimskiej Pięćdziesiątnicy, wedle słów tego same-
go Łukasza, „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). I Ta, 
która „poczęła z Ducha Świętego” (por. Mt 1,18), również została na nowo 
Nim napełniona. Cała Jej droga wiary, miłości, doskonałego zjednoczenia 
z Chrystusem, od tej Pięćdziesiątnicy zespoliła się z drogą Kościoła. 
     Wspólnota apostolska potrzebowała Jej obecności i potrzebowała tego 
„trwania na modlitwie” wspólnie z Nią, Matką Pana. W tej modlitwie „z Ma-
ryją” wyraziło się szczególne pośrednictwo, zrodzone z pełni darów Ducha 
Świętego. Oto Oblubienica Ducha Świętego, Maryja, wstawiała się o Jego 
przyjście: o zstąpienie na Kościół, który zrodziwszy się z boku Chrystusa 
przebitego na krzyżu, miał teraz objawić się światu.      



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
♦ Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego oraz 

rocznicę Objawień Matki Boskiej w Fatimie. Msza św. i Nabożeństwo 
Fatimskie o godz. 19.00.  

♦ Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która 
przypada w przyszłą niedzielę. 

♦ Zapraszam na Nabożeństwa Majowe w niedzielę o godz. 1630 oraz  
w tygodniu o godz. 1730. 

♦ W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu 
Bożemu. 

♦ W sobotę obchodzi swoje urodziny Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc. 
Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach. 

♦ W przyszłą niedzielę w katowickiej Katedrze zostanie odprawiona 
Msza św. w intencji małżonków przeżywających jubileusze sakramen-
tu małżeństwa. 

♦ Okazja do Spowiedzi św. codziennie. Czas Spowiedzi św. i Komunii 
św. wielkanocnej kończy się 27 maja. 

♦ Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę do Matki Boskiej Częstochow-
skiej, która odbędzie się w dniach 3 - 7 lipca br. Zgłoszenia przyjmo-
wane są w Kancelarii Parafialnej lub zakrystii.  

♦ W Gościu Niedzielnym: 
•  O wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa – niebo to „Ktoś”, a nie „coś”. 
 Ponadto w "Gościu": 
•  o klasztornym skryptorium w Tyńcu;  
•  o dzieciach, które żyją, choć nie dawano im na to szans. 
♦ Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na potrzeby naszej 

parafii. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary.  
 
 
Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach przyjmuje kandydatów na studia 
na dwóch kierunkach: teologia oraz nauki o rodzinie. Na Wydziale można 
studiować zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Po pięcioletnich 
studiach magisterskich teologicznych absolwent Wydziału może otrzymać 
uprawnienia do nauczania religii w szkole. Nauczyciele religii są dziś bar-
dzo poszukiwani. Natomiast po trzyletnich studiach licencjackich oraz 
dwuletnich studiach magisterskich na kierunku nauki o rodzinie może pra-
cować jako asystent rodziny, mediator czy też znaleźć zatrudnienie w róż-
nych instytucjach wspierających rodzinę. Studiować mogą także osoby 
doświadczone życiowo, określane jako „30+”. Szczegóły dotyczące rekru-
tacji znajdują się na stronie internetowej Wydziału (www.wtl.us.edu.pl). 
 
Ks. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 14 do 20 maja 2018 r. 

14 V 
Poniedziałek 
Święto św. Macieja 

Apostoła 
 

4. dzień Nowenny do 

Ducha św.  

g.1730 

g.1800 

Nabożeństwo majowe 

Msza św. w intencji żyjących  

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 

opiekę Bożą i zdrowie: 

-  dla Henryka i Ewy Bugla z okazji 60 rocznicy urodzin, 

- dla chorych naszej parafii, dobrodziejów i duszpasterzy 

- dziękczynna w pewnej intencji                      Te Deum 

15 V 
Wtorek 

5. dzień Nowenny do 

Ducha św.  

g.1730 

g.1800 

Nabożeństwo majowe  

- Za ++ rodziców Annę i Jana Borzuckich 

 

16 V 
Środa 

Święto św.  Andrzeja  
Boboli prezb. i męcz. 

Patrona Polski 
6. dzień Nowenny do 

Ducha św.  

g. 800 

 

g.1730 

g.1800 

Msza św. szkolna 

- Za + Łucję Kapol w rocznicę śmierci 

Nabożeństwo majowe  

- Za + Jana Kańduła w 3. rocznicę śmierci 

17 V 
Czwartek 

7. dzień Nowenny do 

Ducha św.  

g.1730 

g.1800 

Nabożeństwo majowe 

- Za + Salomeę Fulczyk w 19. rocznicę śmierci 

 

18 V 
Piątek 

Wsp. św. Jana I   

papieża i męczennika 

 

8. dzień Nowenny do 

Ducha św.  

g.1730 

g.1800 

Nabożeństwo majowe  

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

19 V 
Sobota 

 

9. dzień Nowenny do 

Ducha św.  

g. 700 

g.1730 

g.1800 

- Za ++ Helenę i Martę Kosman oraz ++ z rodziny 

Nabożeństwo majowe 

- Za + Kordiana Piechula w 2. rocznicę śmierci 

20 V 
Niedziela 

 
Uroczystość 

Zesłania  
Ducha św. 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Zofię Dziedzic w 1. rocznicę śmierci 

- Za + Zofię Wilczek w 9. rocznicę śmierci oraz + Zdzisława 

Wilczek w 20. rocznicę śmierci 

Nabożeństwo majowe  

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bo-

żą i zdrowie dla Anastazji Calow z okazji 80. rocznicy uro-

dzin                                             Te Deum 


