
Pozostałe ogłoszenia  

1. Dziś kończy się Okres Wielkanocy  

2. W przyszłą niedzielę kolekta parafialna na zużytą energię w naszym 

kościele  

3. W dalszym ciągu zapraszam na Nabożeństwa majowe każdego dnia o 

godz.17.30  

4. W poniedziałek  przypada Święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła - II 

święto Uroczystości Zesłania Ducha św.  

5. W tym dniu Diecezjalny Dzień Modlitw Rolników o dobre urodzaje i 

błogosławieństwo Boże w pracy. Msze św. w rejonach: Kamień Śl. (św. 

Jacka) o godz. 10.00; Gościęcin (św. Bryksjusza) o godz. 10.00; Olesno 

(św. Anny) o godz. 10.00; Szwedzka Górka o godz. 11.00 i Pietrowice 

Wlk. (Krzyża św.) o godz. 15.00  

6. Od wtorku rozpoczyna się druga część Okresu  Zwykłego  

7. W niedzielę przypada Uroczystość Najświętszej Trójcy  

8. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

9. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

10. W sobotę o godz. 12. 00 spotkanie ministrantów  

11. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

 

Opowiadanie: Prawdziwe szczęście 
 

Do mędrca przyszedł pewien człowiek, prosząc go o zapisanie mu jakiejś myśli, która 

byłaby dla niego samego i jego rodziny inspiracją do działania i zobowiązaniem, tak 

by szczęście nie opuszczało jego domu. 

Mędrzec pokiwał w zamyśleniu głową. Następnie wziął pióro i zanotował: 

„Ojciec umrze. Syn umrze. Wnuk umrze”. 

Dla owego człowieka nie było to wcale mądre motto, obiecujące mu szczęście w 

takim sensie, jak się tego spodziewał. 

– Czy chcesz sobie ze mnie szydzić?! – zawołał ze złością. – Naturalnie, że wszyscy 

pomrzemy. Ale nie jest to motto szczęścia, które ma być dla mojej rodziny pomocą! 

– Nie miałem zamiaru cię rozgniewać – powiedział mędrzec. – A myśl, którą ci 

zapisałem, jest istotnie myślą szczęścia. Bo pomyśl tylko o nieszczęściu, gdyby twój 

syn umarł przed tobą. Gdyby twój wnuk umarł przed twoim synem, co byłoby 

wówczas z waszym szczęściem? Jeśli w twojej rodzinie przez wiele pokoleń umierać 

się będzie w kolejności, którą zapisałem, to będzie to naturalna kolej rzeczy, życie 

niewstrząsane bolesnymi stratami. I to właśnie nazywam prawdziwym szczęściem. 
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Niedziela Zesłania Ducha Świętego  
 

„Weźmijcie Ducha Świętego…” J 20, 22 

 

Aby zrozumieć, na czym polega rola Ducha Świętego w naszym życiu, trzeba 

zwrócić uwagę na sytuację i postawę Apostołów przed i po zesłaniu Ducha 

Świętego. Przez trzy lata przebywali codziennie z Jezusem, byli świadkami Jego 

życia, cudów, które czynił. Mieli najlepszego nauczyciela, jakiego kiedykolwiek 

miała grupa uczniów, a jednak Ewangelia wielokrotnie stwierdza, że byli 

uczniami niepojętnymi. Chrystus zna ich słabości obecne i przyszłe, dlatego 

najpierw zapowiada, a w dzień Pięćdziesiątnicy spełnia obietnicę - zsyła im 

Ducha Świętego. Apostołowie zostali Nim napełnieni i odtąd ich życie zmieniło 

się radykalnie. Stali się nieustraszonymi świadkami, idą na cały świat, aby dać 

świadectwo o Chrystusie i Jego zmartwychwstaniu. 

Spoglądając na przeciętnych współczesnych chrześcijan, dostrzegamy, że 

poziom ich życia można by porównać z życiem apostołów przed zesłaniem 

Ducha Świętego. Wielu z nich zachowuje się jak ludzie niewierzący. Ich życie 

jest jałowe, są zawiedzeni, sfrustrowani, nie mają pewności swojej wiary, nie 

żyją nadzieją chrześcijańską, nie są zdolni do dawania świadectwa.  

Na szczęście obietnice Boga są wciąż aktualne, Bóg jest im wierny. On nie 

wycofał się ze swoich zobowiązań. Wszystko zależy od nas, od naszej wiary i 

dlatego w chwili obecnej, kiedy wypełnienie nakazu misyjnego Chrystusa staje 

się sprawą coraz bardziej naglącą, musimy wpatrywać się w przykład 

pierwszych chrześcijan, musimy nauczyć się żyć Duchem Świętym, Jego mocą, 

tak jak oni. Musimy się od nich nauczyć napełniać się Duchem Świętym.  

Niech więc nie zabraknie dziś i na co dzień gorliwej modlitwy o światło i dary 

Ducha Świętego dla wiernego realizowania swojego chrześcijańskiego 

powołania. Niech nie zabraknie w tych dniach naszej szczególnej modlitwy o 

odwagę świadectwa dla neoprezbiterów naszej diecezji, którzy wczoraj przyjęli 

święcenia kapłańskie.. 


