
 

 

Jezus powiedział:

Wieczorem  w  dniu  zmartwychwstania,  tam

gdzie  przebywali  uczniowie,  choć  drzwi  były

zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus,

stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to

powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się

zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak

Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i 

powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Rok XIII, nr 648
31 maj 2020 r.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

I czytanie – Dz 2, 1-11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Psalm  – Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34 (R.: por. 30)
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

II czytanie – 1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

Ewangelia – J 20, 19-23

Weźmijcie Ducha Świętego

• Ewangelia według św. Jana •



Ogłoszenia duszpasterskie 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 31.05.2020r.

•   Dzisiaj  Uroczystość  Zesłania  Ducha  Świętego  -  możemy  zyskać  odpust
zupełny za pobożne, publiczne odmówienie hymnu "O Stworzycielu Duchu".
Nabożeństwo po Mszy świętej o godz. 1500. 

• Od  poniedziałku  nabożeństwo  czerwcowe  po  Mszy  świętej  wieczornej,  z
wyjątkiem  czwartku,  gdyż  jak  w  każdy  czwartek,  będzie  wystawienie
Najświętszego  Sakramentu  i  adoracja  od  1730 do  1830.  Około  1810

rozpoczniemy litanię do Serca Pana Jezusa.
• Jutro Święto NMP Matki Kościoła. Porządek Mszy świętej - świąteczny, czyli

o godz. 630; 900; 1600 i 1730. Po Mszy świętej o godz. 1600 będzie nabożeństwo. 
• W tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
• We czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i  Wiecznego Kapłana,

modlimy się za kapłanów i o nowe powołania do życia kapłańskiego. 
• W piątek do chorych jedziemy od godz. 900. Wracamy do odwiedzin chorych,

które  były  zawieszone  z  racji  korona  wirusa.  Gdyby  ktoś  z  dotychczas
odwiedzanych chorych w pierwsze piątki miesiąca nie chciał by odwiedzin, to
proszę ten fakt zgłosić. 

• Spowiedź I-piątkowa od godziny 1700 do Mszy świętej wieczornej. Spowiedź
jak  dotychczas  w  bocznej  zakrystii.  Można  też  poprosić  kapłana,  aby
wyspowiadać  się  w  innym  miejscu.  Z  racji  kończącego  się  okresu
wielkanocnego, a co za tym idzie także spowiedzi wielkanocnej, zachęcamy
do skorzystania ze spowiedzi.

• W  sobotę  po  wieczornej  Mszy  świętej  wystawienie  Najświętszego
Sakramentu i adoracja do Apelu Jasnogórskiego. 

• W  najbliższą  niedzielę  Uroczystość  Trójcy  Przenajświętszej,  która  kończy
okres Komunii św. wielkanocnej. 

• Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Proszę, aby kościół posprzątały w sobotę 
i w poniedziałek rodziny mieszkające przy ulicy Ojca Świętego Jana Pawła II
z numerów od 160 do 222 (numeracja parzysta). 

Strona internetowa parafii: www.zurawica.przemyska.pl

Ksiądz Dziekan Marian Hofman – 16 672 38 10
Ksiądz Daniel Drążek – 667 294 479
Ksiądz Mateusz Nowak – 669 090 253
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W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br.  kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19,
które odnoszą się również do kościołów informujemy, że na terenie Archidiecezji Przemyskiej od
tegoż dnia obowiązywać będą niżej podane zasady.

W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z
zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez wszystkich jego uczestników z wyłączeniem
osób  go  sprawujących.  Zniesienie  liczby  uczestników  dotyczy  również  uroczystości
pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni
publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi  w procesji może brać udział do 150 osób,
które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są
w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłaniania ust i nosa.  Od niedzieli 7
czerwca 2020 r. włącznie zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych
i świątecznych Mszach świętych. Informację powyższą należy podać do wiadomości wiernym we
wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 31 maja br. (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego)
oraz  za  pomocą  dostępnych  środków  przekazu.  Warto  również  przypomnieć  wiernym  zapis  z
Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181):  Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe
działanie chrześcijańskie.  Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii  w dni
nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt)
lub  też  otrzymali  dyspensę  od  ich  własnego  pasterza.  Ci,  którzy  dobrowolnie  zaniedbują  ten
obowiązek, popełniają grzech ciężki.

W  Uroczystość  Najświętszego  Ciała  i  Krwi  Pańskiej (11  czerwca  br.),  dopuszcza  się
zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zachowaniem obowiązującego limitu
150  osób,  mogących  przebywać  w  przestrzeni  publicznej.  Uczestnicy  procesji  mają  obowiązek
zasłonienia ust  i  nosa,  chyba,  że zachowają 2-metrowy dystans  od innych.  W innym przypadku
należy zastosować jedną z propozycji celebracji Bożego Ciała:

a) procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła,

b) w przypadku większych świątyń – procesja z Najświętszym Sakramentem do  czterech ołtarzy
bocznych kościoła z tekstami liturgicznymi przewidzianymi na tradycyjną procesję.

c) dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu (należy podać godziny) dla indywidualnej modlitwy
wiernych  i  z  końcowym błogosławieństwem udzielanym na  progu  świątyni.  Należy  uwrażliwić
wiernych na momenty ciszy i modlitwę w milczeniu.

d) nabożeństwo Eucharystyczne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej.
Na zakończenie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Propozycje nabożeństw, o których
mowa w punktach c) i d) dostępne są w materiałach dla księży (zakładka: Rok duszpasterski).

Mając na uwadze przepisy ruchu drogowego (np. nakaz używania pasów bezpieczeństwa), należy
pamiętać,  że  zabronionym  jest  korzystanie   ze  środków  transportu  przy  jednoczesnym
błogosławieniu wiernych Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji.

Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca. W związku
z  tym  należy  tę  wiadomość  przekazać  w  ogłoszeniach  duszpasterskich.  Wypada  w  rozmowie
telefonicznej z zainteresowanymi chorymi czy ich rodzinami ustalić szczegóły dotyczące tej posługi
sakramentalnej, ale należy uszanować ich ewentualną prośbę  o dalsze jej zawieszenie.

Zachęca się wiernych do tradycyjnej praktyki I piątków i sobót miesiąca.
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