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tolików – cały anglosaski świat obchodzi bowiem święto zwane w tym
języku Pentecost, choć po angielsku
oczywiście nie oznacza to tego samego, co „pięćdziesiąt”. Włosi obchodzą zaś święto Pentecoste – nie
zmienili łacińskiego pierwowzoru.
My mamy „Pięćdziesiątnicę”.

www.parafia.cisiec.eu
parafia@cisiec.eu

MSZE ŚWIĘTE
W PARAFII:
W niedziele i
święta:
7.00; 9.00; 11.30;
17.00
10.15 - w kaplicy
na Małym Ciścu;
W dni
powszednie :
7.00; 18.00
Nabożeństwo do św.
Maksymiliana we wtorek przed
Mszą św. wieczorną
Nabożeństwo do św.
Jana Pawła II w czwartek przed
Mszą św. wieczorną
Godzinki o NSPJ w piątki przed Mszą
św. poranną
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
- w niedzielę przed
Mszą św. poranną
Różaniec - w każdą
środę przed Mszą
św. wieczorną

7 rzeczy,
które musisz wiedzieć o
Pięćdziesiątnicy

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim na zebranych w wieczerniku apostołów
zstąpił Duch Święty. Dokładnie
tak, jak zapowiedział to Pan Jezus
tuż przed Wniebowstąpieniem.
Przypominamy siedem rzeczy, o
których musi pamiętać katolik,
gdy myśli o tym szczególnym wydarzeniu.
1.
Dlaczego
„Pięćdziesiątnica”?
Święto Ducha Świętego obchodzimy pięćdziesiątego dnia po
Zmartwychwstaniu Pańskim. W języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego powodu "Pięćdziesiątnicą".
Grecy mieli na to własne słowo – Pentecostes, czyli pięćdziesiątka. Łacina przejęła to słowo, używając „Pentecoste”. Pozostaje to nie
bez znaczenia dla współczesnych ka-

2.
Skąd wzięła się alternatywna nazwa „Zielone świątki”?
Pięćdziesiątnica przypada w
Polsce w okresie najpiękniejszego,
najbujniejszego rozkwitu przyrody –
święto to obchodzimy bowiem zwykle na przełomie maja i czerwca.
Różne regiony Polski dopracowały
się nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale wszystkie łączyło uwypuklenie radości z długo
oczekiwanego, „zielonego” okresu
w roku. Wieńce w ten dzień zdobiły
głowy dziewcząt, ludność wiejska w
święto to urządzała też liczne zabawy, oczywiście na zielonym łonie
przyrody.
W zależności od regionu Polski „Zielone Świątki” nazywane były
dawniej również Sobótkami
(południowa Polska) lub Palinockami (Podlasie). Co ciekawe, tradycja
Zielonych Świątek przetrwała również w Dolnej Saksonii
(Pfingstbaumpflanzen) oraz na zachodniej Ukrainie
3.
To jedna z trzech najważniejszych uroczystość w Roku Liturgicznym!
Trzy największe uroczystości
roku kościelnego są poświęcone
trzem Osobom Trójcy Przenajświęt-
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szej: Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa Bożego – Ojciec
Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił.
Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po
męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło
Odkupienia chwalebnym Zmartwychwstaniem.
Zielone Świątki wreszcie są świętem
trzeciej Osoby boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na świat, aby to, co
Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało
utwierdzone i poświęcone przez Niego.
4.
Przed wojną traktowano Święto Ducha Świętego jak Boże Narodzenie i Wielkanoc
Przed wojną Zielone Świątki - podobnie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc - były
świętami dwudniowymi. Drugi dzień (jako
dzień wolny) usunęli komuniści. Po 1989 r.
nie było woli, by do dobrych tradycji powrócić.
Reforma liturgii po Soborze Watykańskim II sprawiała natomiast, że z kalendarza
kościelnego zniknęła oktawa Zesłania Ducha
Świętego. Dziś zawsze obchodzimy Pięćdziesiątnicę de facto 49 dni po Zmartwychwstaniu
– jest to bowiem święto niedzielne - Niedziela
Zesłania Ducha Świętego.
5.
Jak Pismo Święte przedstawia Zesłanie Ducha Świętego?
Dla przypomnienia, w Dziejach Apostolskich czytamy: „I stał się z prędka z nieba
szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli.
I ukazały się im rozdzielone języki jakoby
ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna: i
napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im
Duch Święty wymawiać dawał” (Dzieje Ap.,
II, 2-4).
Ludzie zgromadzeni przed wieczernikiem uważali początkowo, że apostołowie
upoili się winem! Wyszedł do nich święty
Piotr i ogłosił im Jezusa Chrystusa. Mowa ta,
nawróciła naraz trzy tysiące ludzi! „Pokutę
czyńcie, a niech ochrzczony będzie każdy z
was w Imię Jezusa Chrystusa... a weźmiecie

dar Ducha Świętego” – rzekł do nich.
6.

Tego dnia narodził się Kościół
Według wielu pisarzy katolickich Pięćdziesiątnica jest niczym innym jak dniem narodzin Kościoła. Wspomniane trzy tysiące nawróconych rozmnożyły się z zadziwiającą
prędkością. Nie musiało minąć pięćdziesiąt lat
od dnia pięćdziesiątnicy, by w każdym zakątku
znanego wówczas człowiekowi świata, usłyszano święte imię Jezusa Chrystusa.
Święty Jan Paweł II pisał, że choć Kościół narodził się na krzyżu w Wielki Piątek,
trwał w ukryciu. Swoje narodziny postanowił
ujawnić światu właśnie pięćdziesiąt dni później. Tego dnia – po ludzku – narodził się dla
całego świata.
7.
Niech zstąpi Duch Twój – wołanie w
wigilię Zesłania
Wielu katolików doskonale pamięta słowa Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki
do ojczyzny, wypowiedziane w Warszawie. Papież wołał wówczas: Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej
Ziemi! Telewizje i portale internetowe pokazywały nam ten moment tysiące razy, potrafimy
nawet zaintonować go, tak jak Ojciec Święty.
Ale czy pamiętamy, że słowa te – które z pewnością znacznie przyczyniły się do zmiany polskiej rzeczywistości - wypowiedziane były w
wigilię Pięćdziesiątnicy właśnie? Tuż przed tymi słowami Jan Paweł II mówił: I wołam, ja,
syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w
przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami
wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!
Amen.
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PONIEDZIAŁEK - 14 MAJA

PIĄTEK - 18 MAJA

700

700 -

- + Zofia Skowron z m. Tomaszem

+ Stanisław Mateja
+ Stanisław Filary

1800 - W pewnej intencji
***************************************** 1800 - + Stanisław Piątek z rodzicami Heleną i FranciszWTOREK - 15 MAJA
kiem
700

- + Zofia Jarco z rodzeństwem
+ Michał Dziedzic

*****************************************
SOBOTA - 19 MAJA
700

1800 - + Zofia Kupczak

- + Marcin Balas

1000 - W int. Rycerstwa Niepokalanej
*****************************************
ŚRODA - 16 MAJA
1800 - + Piotr Worek w 3 r.śm.
+ Wiktoria Motyka w 3 r.śm. z m. Rudolfem
00
7
- + Feliks Motyka
*****************************************
NIEDZIELA - 20 MAJA

1600 - + Stanisław Gołuch
1800 - + Karol Pieczarka z ż. Marią

700

*****************************************
900
CZWARTEK - 17 MAJA
700

- + Maria i Józef Zawada z placu Sygutów

- + Jan Duraj z ż. Marią i c. Bernadettą
- + Józef Szczotka w 13 r.śm.

101 5 - + Stanisław Białożyt w 7 r.śm.
1130 - + Adam Łajczak
Za Parafian (ROCZNICA I KOMUNII ŚW.)

1800 - W int. Pawła w 18 r. ur. w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże
1700 - + Michalina Kruk

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
13.05.2018
Dziś przypada liturgiczna uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wspominamy moment,
kiedy Chrystus przestał być widoczny dla ludzkich oczu, a uczniowie byli świadkami wstępowania do
chwały nieba. On nie odszedł, jest z nami wciąż obecny, aczkolwiek w inny sposób. Mamy Jego zapewnienie, że pozostanie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
W tym tygodniu w naszej parafii Biały Tydzień. Dzieci, które przyjęły dzisiaj pierwszy raz Komunię św. uczestniczą w codziennym nabożeństwie majowym i Mszy św. w strojach komunijnych. Na zakończenie Białego Tygodnia, w sobotę, pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wyjazd o godz. 7.00
z parkingu przy kościele. Zabieramy ze sobą stroje komunijne.

Str. 4
PONIEDZIAŁEK - 21 MAJA

PIĄTEK - 25 MAJA

700

700 -

- + Stanisław Łajczak z rodzicami
+ Teresa Zawada

+ Aniela Tondytko (imien.) z m. Tomaszem
+ Jan Rejczyk

1800 - + Kazimierz Greń z ż. Katarzyną
***************************************** 1800 - + Maria Pryszcz w r.śm. z m. Józefem
WTOREK - 22 MAJA
*****************************************
700 - + Maria i Stanisław Dziedzic
SOBOTA - 26 MAJA
+ Tadeusz Kamiński
700 - + Weronika i Władysław Blaut z rodzicami
1800 - ++ członkinie z Koła Gospodyń Wiejski z Dużego
Ciśca
1800 - ROCZEK: Karol Dziedzic
+ Aniela Dzierżawska
*****************************************
ŚRODA - 23 MAJA
700

- + Stanisław Szeląg (imien.)

*****************************************
NIEDZIELA - 27 MAJA

1600 - + Maria Pytlarz
1800

- + Regina i Karol Talik

700

- + Józef Zawada w 14 r.śm. z rodzicami

900

- + Stanisław Waligóra w r.śm.

***************************************** 1015 - + Juliusz Pytlarz
CZWARTEK - 24 MAJA
1130 - CHRZTY: Za Parafian
700 - + Stanisław Golec
1800 - + Rozalia Duraj w r.śm. z m. Janem

1700 - + Stanisław Michalski w 2 r.śm.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
20.05.2018 r.
Pięćdziesiątnica to owoc Wielkanocy i potwierdzenie wywyższenia Jezusa oraz Jego obecności
we wspólnocie wierzących. Boża obietnica stale wypełnia się w czasie Kościoła. Można to poznać i
ocenić po tym, jak Kościół stanowi przestrzeń działania Ducha Świętego i potrafi nieść Dobrą Nowinę ludziom wszystkich narodów i języków. Duch Święty pragnie przychodzić do ludzkich serc, aby
zapalać w nich ogień swojej miłości.

