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O Duchu jako trzeciej Osobie w Trójcy 
Świętej nie mówi się wiele. Być może wy-
daje się nam, że łatwiej jest naszym języ-
kiem uchwycić rysy Ojca i Syna, tymcza-
sem Ducha nie da się skojarzyć z żadną 
ludzką postacią. Ale przecież Duch Święty 
nie jest ani więcej, ani mniej tajemniczy 
od Ojca i Syna. Przypomina On nam jed-
nak w sposób bardziej bezwzględny, że 
Bóg jest Tajemnicą, a przy okazji nie po-
zwala zapomnieć, że „Bóg jest Duchem” 
i że „Pan jest Duchem”. Główne symbole 
Ducha Świętego, jak ogień, woda i wi-
cher, należą do świata przyrody i nie za-
kładają jakichś określonych kształtów, 
kojarzą się przede wszystkim z jakąś 
ogarniającą obecnością, gwałtowną in-
terwencją, przenikającym działaniem. 
Ducha Świętego nie można dotknąć, 
„słyszy się Jego głos”, rozpoznaje Jego 
pojawienie się po znakach, ale nie można 
stwierdzić, „skąd przychodzi i dokąd po-
dąża”. Warto w dzisiejszą uroczystość 
pomyśleć o określeniach, którymi wy-
znajemy wiarę w Ducha Świętego. Zo-
stały one zasadniczo sformułowane pod-
czas dwóch pierwszych tzw. soborów 
powszechnych: w Nicei (325 r.) i Kon-
stantynopolu (381 r.). Na Soborze Kon-
stantynopolskim użyto określeń, które 
wyraźnie wyrażają Jego bóstwo – my 

je powtarzamy w każdą niedzielę w Credo: 
„Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywi-
ciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który 
z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwiel-
bienie i chwałę; który mówił przez proro-
ków”. Wyznajemy więc najpierw, że Duch 
Święty jest Panem. „Pan” w Starym Testa-
mencie jest imieniem wyrażającym boskość 
Jahwe. W Nowym Testamencie zwłaszcza 
w pismach św. Pawła „Pan” jest podstawo-
wym określeniem odnoszonym do Chrystusa 

zmartwychwstałego i wywyższonego. Ty-
tuł ten wyraża Jego boskość. „Pan” i „Bóg” 
w wyznaniu Tomasza (J 20,28) także wyra-
żają bóstwo Syna Bożego. Kiedy więc so-
bór użył pojęcia „Pan” w stosunku do Du-
cha Świętego, to tym samym stwierdził, że 
boskość i osobowość przysługuje Mu tak 
samo jak Ojcu i Synowi. Kolejnym określe-
niem jest „Ożywiciel”. Bóg w Piśmie Świę-
tym często nazywany bywa „Bogiem żyją-
cym”, ponieważ posiada On życie ze swej 
natury – i stąd też może życiem obdarzać. 
W Nowym Testamencie właściwym i praw-
dziwym życiem jest życie wieczne rozu-
miane jako dar, którym obdarza Chrystus, 
wypełniając wolę swojego Ojca. Zwłaszcza 
w pismach św. Jana to prawdziwe życie bie-
rze swój początek przez Ducha Świętego. 
Kiedy więc na soborze nazwano Ducha 
Świętego Ożywicielem, to tym samym bo-
skie przymioty i boska moc, które dotych-
czas jako oczywiste przyjmowano w sto-
sunku do Ojca i Syna, odniesiono również 

do Ducha Świętego. Wyznajemy też: „który 
od Ojca pochodzi”. Tym cytatem z J 15,26 
sobór również wyraził bóstwo Ducha Świę-
tego. Skoro Duch Święty pochodzi od Ojca, 
to ma taką samą jak Ojciec naturę. W swej 
istocie jest więc równy Ojcu. W stosunku 
do Syna i Ducha Ojciec jest Początkiem. 
Duch jednak nie został zrodzony przez 
Ojca – jak Syn, lecz pochodzi od Niego, 
nie jest więc tożsamy z Synem. Następ-
nie sobór mówi: „który z Ojcem i Synem 
wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę”. 
To sformułowanie posiada głęboką wy-
mowę. Podczas gdy święci są czczeni, to 
jedynie Bogu samemu należy się uwiel-
bienie i chwała. Skoro Duch Święty z Oj-
cem i Synem wspólnie odbiera uwielbie-
nie i chwałę, to posiada tę samą godność 
co Ojciec i Syn. Ostatnie określenie Credo 
brzmi: „który mówił przez Proroków”.  Je-
śli Duchowi Świętemu podobnie jak Ojcu 
i Synowi przypisana jest „mowa Boga”, to 
tym samym jak Ojciec i Syn jest On Bogiem. P. A. de Carvalho, P. A. de Carvalho, Zesłanie Ducha ŚwiętegoZesłanie Ducha Świętego, 1780 r., 1780 r.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Patrycja Piecha ze Zdzieszowic i Mateusz Gajda ze Zdzie-
szowic — zapowiedź II. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, takie przeznacze-
nie ofiar będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i wsparcie oka-
zywane także przez wpłaty na konto parafialne. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Brygidę 
Cieślak, lat 56, z ul. Żeromskiego (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 11.00 
w naszym kościele). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Ogłoszenie spo łeczneOgłoszenie spo łeczne   ____________________________________________________ ____________________________________________________
 ▪ Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane do 
samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl. Od 12 maja 
br. pracę rozpoczęli rachmistrze spisowi, którzy dzwonią z numerów tel.:  22 828 
88 88 lub 22 279 99 99. Odbierając telefon można się też w ten sposób spisać. 

Duch Święty w wyznaniu wiary –Duch Święty w wyznaniu wiary –  ciąg dalszy ciąg dalszy  _________________________________ _________________________________



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

2323 maja maja  –– UROCZYSTOŚĆ UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGOZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
 8.00 – za †† rodziców Otylię i Józefa Kalisz, † siostrę Erykę, †† braci Mak-

symiliana i Ernsta, † szwagra Henryka i † szwagierkę Marię oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie dla Marianny z okazji 70. rocznicy urodzin 
i o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za † męża Ryszarda

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Damiana z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

24 maja24 maja– poniedziałek — święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † Alfonsa Kwoczałę oraz †† o. Paschalisa OFM i o. Piotra OFM 

[ofiarowana od Klary i Sylwii]

25 maja25 maja– wtorek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † ojca, teścia i męża Zbigniewa Wantucha oraz † teścia i ojca Ry-

szarda Skórę i †† z pokrewieństwa z obu stron

26 maja 26 maja – środa — wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera
 7.00 – za † żonę Elżbietę Michalską-Wilk w 2. rocznicę śmierci, † Barbarę 

Wilk, †† rodziców Jana i Ewę oraz †† z pokrewieństwa
 17.30 – nabożeństwo majowe

27 maja 27 maja – czwartek 
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie dla Renaty z okazji 60. rocznicy urodzin 
i o opiekę Bożą dla całej rodziny [ofiarowana od rodziców]

28 maja 28 maja – piątek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † męża Władysława Matwijewskiego w 8. rocznicę śmierci, 

†† rodziców Zofię i Wilhelma Kurpiela, †† teściów Stefanię i Jana 
oraz †† z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa majowe, które – przy uwzględnieniu ogra-
niczeń sanitarnych – odbywają się w naszym kościele codziennie o godz. 17.30. 

 ▪ W środę przypada Dzień Matki. W modlitwę podczas nabożeństwa majowego 
w intencji wszystkich mam włączą się szczególnie dzieci.

 ▪ W czwartek o godz. 16.45 odbędzie się w kościele dodatkowa katecheza dla dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. w naszej parafii, która będzie po-
łączona z krótkim nabożeństwem maryjnym.

 ▪ Podczas posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej została zaproponowana trasa 
procesji Bożego Ciała obejmująca następującą lokalizację ołtarzy: 1. ołtarz – przy 
ul. Kopernika przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki, 2. ołtarz – przy ul. Wigury w pobliżu 
początku ul. Katowickiej, 3. ołtarz – przy ul. Katowickiej przy skrzyżowaniu z ul. 
Sienkiewicza, 4. ołtarz – przy kościele (ul. Słowackiego). Serdecznie proszę Para-
fian mieszkających przy wymienionych ulicach (także innych chętnych) do włącze-
nia się w przygotowanie skromnych miejsc stacyjnych dla Najświętszego Sakra-
mentu – można skorzystać z plansz dekoracyjnych, które są w posiadaniu parafii. 

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 ZdzieszowiceParaf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00

29 maja 29 maja – sobota — wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
 13.00 – ślub: Kamila Zywar i Paweł Przybyła
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † ojca Karola Czaplę w 8. rocznicę śmierci, †† rodziców Marię i Jo-

achima Kura, †† dziadków z obu stron, †† chrzestnych oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące

3030 maja maja  –– Niedziela — Niedziela — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCYUROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
 8.00 – za †† rodziców Genowefę i Aleksandra Krukowskich oraz †† dziadków 

z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Natalii i Karola, o opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci i łaski Boże 
dla całej rodziny oraz za †† z pokrewieństwa

  – chrzest: Karol Rybiałek
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za †† rodziców Erykę i Jerzego Marciniak oraz †† z pokrewieństwa 

z obu stron


