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Przybądź Duchu Stworzycielu 
Veni Creator Spiritus – przyzywamy Ducha Świętego w ważnych momentach życia 
Kościoła. Dlaczego nazywamy Go Stworzycielem? Czy to ma jakieś duchowe zna-
czenie dla nas?  
Autorem hymnu „Przybądź Duchu Stworzycielu” jest Raban Maur, opat z Fuldy, żyjący 
na przełomie VIII i IX wieku. Ciekawostką jest fakt, że tą modlitwą posługują się także 
protestanci. Jej autor był wybitnym teologiem, znawcą Ojców Kościoła. 
W skondensowanej formie zawarł katechezę o Duchu Świętym, opierając się na Biblii 
i żywym doświadczeniu Kościoła. Nie jest to suchy wykład, ale głęboka modlitwa. 
To jest teologia modlitewna, wielbiąca Boga, przyzywająca Ducha Bożego. I takiej wła-
śnie teologii chciałbym szukać w naszym cyklu. Takiej, która nie chce wszystkiego zrozu-
mieć, opanować intelektualnie, ale raczej wielbić, przybliżać się pokornie do Tajemnicy, 
być blisko duchowego doświadczenia współczesnych ludzi. Zatrzymamy się dziś 
na słowach „Duch” oraz „Stworzyciel”. Zatem do dzieła.  
Co oznacza słowo „Duch”? Pojawia się ono na kartach Starego i Nowego Testamentu. 
Musimy pamiętać, że Bóg objawia stopniowo tajemnicę swojego życia, zwłaszcza to, 
że jest jeden, ale w trzech Osobach. Można obrazowo powiedzieć, że Duch Święty 
„przedstawił się” nam jako ostatni. Rozpoznajemy wyraźnie Jego osobowość dopiero 
w Nowym Testamencie, ale z tej perspektywy głębiej rozumiemy wcześniejsze sformuło-
wania Starego Testamentu. Widzimy w nich zapowiedzi prawdy o Duchu Świętym. Słowo 
„duch” to odpowiednik hebrajskiego „ruah”, greckiego „pneuma” i łacińskiego „spiritus”. 
„Ruah” oznacza tchnienie, oddech, powietrze, wiatr, duszę. W Starym Testamencie poja-
wia się 378 razy. W jednej trzeciej tekstów oznacza wiatr, tchnienie, powietrze, w jednej 
trzeciej – siłę witalną człowieka, zasadę życia – oddech, siedzibę władzy poznawczej 
i uczuć. W trzeciej grupie tekstów „ruah” odniesione jest do Boga i oznacza siłę życia Bo-
żego. Yves Congar OP zwraca uwagę, że greckie słowo „pneuma” funkcjonuje najczę-
ściej jako przeciwieństwo ciała, materii. Tak też używamy w języku polskim słowa „duch”, 
jako określenia istoty niematerialnej. Tymczasem w Biblii ruah – tchnienie nie jest czymś 
niematerialnym, ale raczej pierwiastkiem ożywiającym ciało. Duch jest tym, co sprawia, 
że ludzie i inne stworzenia działają. Tchnienie Boga powoduje, że wszystko, co istnieje, 
realizuje Boży plan, jest wprawiane w ruch, dostaje energii. Może się to wydawać tylko 
ciekawostką językową, tymczasem jest to ważne dla naszego rozumienia Boga. Jeśli na-
zywamy Go duchem w sensie filozoficznym greckim, akcentujemy niematerialność. 
Jeśli mówimy o Bogu, że jest duchem w znaczeniu biblijnym, wskazujemy na to, 
że jest życiem(!), huraganem, wiatrem, potęgą, energią, której nie da się oprzeć. Pomyśl-
my o duchowości. Stawanie się ludźmi duchowymi nie oznacza uciekania od materii, 
przemieniania się w istotę bezcielesną. Przeciwnie, człowiek napełniony Duchem to ktoś, 
kto żyje pełniej, bardziej, bo jest pełen Bożych natchnień, jest ciałem wprawionym 
w działanie przez Bożego Ducha. 



KOMUNIKAT PO 3. SESJI PLENARNEJ II SYNODU  
ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 

 Dnia 9 maja odbyła się trzecia sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowic-
kiej. Zgromadzenie synodalne pracowało najpierw nad projektem Komisji ds. Misji. 
Koncentruje się on na sposobach zorganizowanego wsparcia dla misjonarzy posła-
nych przez katowicki Kościół oraz na metodach pobudzania wrażliwości misyjnej 
wśród wiernych Archidiecezji. Zwłaszcza temu ostatniemu służyć powinny parafialne 
oraz szkolne koła misyjne, których tworzenie zaleca się w projekcie. Z kolei lepszym 
kontaktom z misjonarzami ma służyć idea dekanalnego patronatu misyjnego, przewi-
dująca utrzymywanie bezpośrednich związków konkretnego misjonarza Archidiecezji z 
parafiami danego dekanatu.  
 Drugi z omawianych projektów dotyczył nowej ewangelizacji. Dyskutowany doku-
ment podkreśla, że głoszenie Dobrej Nowiny tym, którzy oddalili się od wspólnoty Ko-
ścioła oraz próby aktywnego docierania do nich także poza ramami zwyczajnego dusz-
pasterstwa parafialnego musi być jednym z podstawowych priorytetów Kościoła kato-
wickiego.  
 Ostateczne głosowanie nad projektem dotyczącym misji będzie miało miejsce na 
następnej sesji Synodu, która odbędzie się 20 czerwca. Podczas niej zostanie również 
szerzej omówiony dokument Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Prace nad tym 
ostatnim toczą się już w nowym trybie, który przewiduje dodatkową pracę członków 
Synodu między sesjami plenarnymi. Na czerwcowej sesji pod dyskusję poddane zo-
staną także projekty dotyczące życia konsekrowanego oraz kwestii ekonomicznych. 
Bardzo prosimy o modlitwę o światło Ducha Świętego dla członków Synodu. 

ks. Grzegorz Strzelczyk  
sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej 

 
Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach 

 Dzień 24 maja (dzisiejsza niedziela) ustanowiono Międzynarodowym Dniem Mo-
dlitwy za Kościół w Chinach. W tym dniu przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bo-
żej Wspomożenia Chrześcijan. Nasi bracia Chińczycy czczą Ją w swym sanktuarium 
w Szeszan koło Szanghaju. 

Chińscy katolicy wierni papieżowi są prześladowani przez komunistyczne wła-
dze. Pomimo dyplomatycznych zabiegów Stolicy Apostolskiej wciąż są trudności z no-
minacjami biskupów. Komunistyczne Chiny zerwały stosunki dyplomatyczne ze Stolicą 
Apostolską ponad pół wieku temu, a następnie władze stworzyły niezależne od papie-
ża Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich. To doprowadziło do rozłamu 
wśród wiernych. Część należy do „oficjalnego Kościoła” działającego pod kontrolą 
władz, ale większa część należy do Kościoła „podziemnego”, wiernego Stolicy Apostol-
skiej. Połowa Chińczyków to agnostycy, tradycyjne religie chińskie wyznaje blisko 30 
proc. ludności, około 9 proc. to buddyści. Katolicy, których liczbę szacuje się na 12-14 
mln stanowią zaledwie 1 proc. Na 138 diecezji 22 nie ma własnych kapłanów (za por-
talem deon.pl). 
            Katolików w Chinach od wielu lat wspiera Komisja Episkopatu ds. Misji, a także 
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Podejmują one nie tylko działania in-
formacyjne i modlitewne, ale również pomagają materialnie. W ubiegłym roku Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie wsparło Kościół w Chinach kwotą ponad 4 mln zł. 

Mając na uwadze powyższe informacje, zawierzmy Bożej Opatrzności Kościół i 
wiernych w Chinach m.in. w naszych modlitwach. Niech ta modlitwa stanie się zna-
kiem naszej jedności w wierze.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 
● Dziś uroczystość zesłania Ducha św. Jest to święto dopełnienia tajemnicy paschalnej, 
przekazanie jej w życie i działanie kościoła. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za pu-
bliczne odmówienie hymnu Przybądź Duchu Stworzycielu i spełnienie zwykłych warun-
ków odpustu. 
● Zapraszam na Nabożeństwa Majowe w niedzielę o godz. 1630 oraz w tygodniu  
o godz. 1730. W niedzielę za tydzień ostatnie nabożeństwo majowe. 
● W dzisiejszą niedzielę odbędzie się inauguracja metropolitalnego święta rodziny. O 
godz. 12.00 w katedrze w Katowicach Eucharystia z udziałem małżonków świętujących 
swe jubileusze. 
● Jutro obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. Jest to również Misyjny Dzień Chorych. 
● Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły roku liturgicznego. Jest to czas „wzrostu 
Kościoła” kiedy karmiąc się Słowem Bożym i Eucharystią, wypełniając swoje obowiązki i 
praktykując miłość Lud Boży pielgrzymuje do swojego ostatecznego celu. 
● 26 maja Dzień Matki. Pamiętajmy w modlitwach o żyjących i zmarłych matkach. 
● Msza św. szkolna w środę o godz. 800. 
● W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
● W sobotę w Piekarach Śląskich o godz. 10.00 rozpocznie się sympozjum Piekarskie. 
Pamiętajmy w naszych modlitwach o mężczyznach i młodzieńcach, którzy pielgrzymować 
będą za tydzień do Matki Boskiej Piekarskiej. 
● Trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy 
● Tegoroczna procesja Bożego Ciała przejdzie nową trasą: od kościoła ulicą Gen. Sikor-
skiego w kierunku Bielszowic, potem ulicą Zembali i zakończy się Mszą św. polową na 
Osiedlu Ks. Brejzy. Ołtarze usytuowane będą przy posesjach: 
Gen. Wł. Sikorskiego 61 
Gen. Wł. Sikorskiego 43 
Zembali 14 
Ks. J. Brejzy 32 
● W "GOŚCIU NIEDZIELNYM" dzisiaj m.in.: 
 Obrazek z modlitwą do świętej Rity – świętej od spraw beznadziejnych, której kult cieszy 
się ogromna popularnością.   
Święta Rita znosiła cierpienie od niewierzącego i porywczego męża i pragnących zemsty 
za zamordowanie ojca synów. Ale swoją miłością doprowadziła ich do Boga. Smród grze-
chu zastąpiła różanym zapachem oczyszczenia, jaki czuje się przebaczając sobie i in-
nym. Nad Wisłą gwałtownie rośnie kult Świętej Rity „od spraw niemożliwych”. 
Ponadto w Gościu: 
-  czy Polska powinna przyjmować imigrantów z Afryki? 
- jak wymodlić dobrego męża i dobrą żonę? 
W Małym Gościu Niedzielnym: 
- wyjątkowa dekoracja do okna na Boże Ciało; 
● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby Archidiecezji. Za dzisiej-
sze ofiary „Bóg zapłać”.  
 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św.  od 25 do 31 maja 2015 r. 
25 V 

Poniedziałek 
ŚWIĘTO N M P 

MATKI  
KOŚCIOŁA 

g.700 

g.1630 

g.1700 

 

 

 

g.1900 

- Za + Stanisława Marek  
Nabożeństwo Majowe, 
- Do Ducha Świętego i Matki Boskiej z podziękowaniem za ode-
brane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Stanisła-
wa Pociask z okazji urodzin oraz błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny 
- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej z podzię-
kowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i 
zdrowie dla Katarzyny i Wojciecha Szendzielorz z okazji rocznicy 
ślubu oraz o błogosławieństwo dla rodziny 

26 V 
Wtorek 

Wspomnienie 
 św. Filipa  
Nereusza 

Dzień Matki 

g. 700 

g.1730 

g.1800 

- Za + Urszulę Jojko oraz rodziców Pawła i Różę 
Nabożeństwo Majowe 
- Za + Mariana Kaczmarczyk jako 30.dniowa  

27 V 
Środa 

Wspomnienie 
 św. Augusta  
z Canterbury 

g. 800 

 
g.1730 

g.1800 

Msza św. szkolna  
- Za ++ Marię i Helenę Kogut 
Nabożeństwo Majowe 
- Za + Krystynę Skrzekut w 1. rocznicę śmierci 

28 V 
Czwartek 
Święto Jezusa 
Chrystusa Naj-

wyższego i 
 Wieczn. Kapłana 

g.  700 

 

 

g.1730 

g.1800 

- Ku czci Jezusa Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
z podziękowaniem za odebrane łaski i na wynagrodzenie za grze-
chy oraz za naszych duszpasterzy - od ofiarodawców 
Nabożeństwo Majowe 
- Za + Jerzego Orantek jako 30.dniowa  

29 V 
Piątek 

Wspomnienie  
św. Urszuli  

Ledóchowskiej 

g.  700 

g.1730 

g.1800 

- Za pomyślny przebieg operacji dla Samuela 
Nabożeństwo Majowe 
- Za ++ Marię i Teodora Klimas 

30 V 
Sobota 

Wspomnienie  
św. Jana Sarkandra 

 

g. 700 
g.1730 

g.1800 

- Za parafian 
Nabożeństwo Majowe 
- Za + Erharda Niemietz w 1. rocznicę śmierci oraz żonę Annę 

31 V 
 

UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ 

TRÓJCY 

g. 630 

g. 700 

g.1000 
g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za parafian 
- Za dzieci Wczesnokomunijne w 1. rocznicę I Komunii Świętej 
Nabożeństwo Majowe 
- Za + Pawła Stangel w 1.rocznicę śmierci - od żony,  
  za + Witolda Różańskiego - od żony,  
  za + Jana Markiewicza w 27.rocznicę śmierci - od córki Bożeny 


