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Wieczór Bożej Chwały 
 

Już w najbliższą sobotę (w wigilię 

Zesłania Ducha Świętego) 18 maja 

o 19.30 rozpocznie się w naszym 

kościele WIECZÓR BOŻEJ 

CHWAŁY. W ramach tego rados-

nego wieczoru wystąpi ewangeli-

zacyjny zespół z Pelplina „Na cały 

Głos”, opiekunem zespołu jest 

dobrze znany nam ksiądz 

Zbigniew Gełdon. 

 Już od kilku lat przynajmniej 

raz w roku odwiedza ksiądz 

naszą parafię. Bardzo się 

cieszymy, że w Wigilię Zesłania 

Ducha Świętego będziesz u nas 

wraz z pelplińskim zespołem 

„NA CAŁY GŁOS”. Jaki był cel powstania tego 

zespołu i czym się zajmujecie? 

 Bardzo się cieszę i dziękuję na początku za zaproszenie 

zespołu Ks. Proboszczowi  Kan. Janowi i wszystkim 

organizatorom na czele z ks. Mariuszem. Nie ukrywam, 

że bardzo lubię być wśród Was. 

Słów kilka o zespole. Powstał on niespełna dwa lata 

temu, aby przez śpiew, młodość i świadectwo życia 

ewangelizować, czyli głosić Dobrą Nowinę. Niby nic 

nowego, ale nowa ewangelizacja wymaga od nas 

odświeżenia zapału w dawaniu świadectwa o swojej 

wierze. Nie jesteśmy po to, by koncertować. Chcemy 

pomóc w modlitwie i wspólnie tworzyć atmosferę 

rozmodlenia podczas różnych nabożeństw. 

 Z jednej strony zespół ewangelizacyjny, z drugiej 

strony praca w rozgłośni radiowej. Czy to są właśnie 

narzędzia nowej ewangelizacji, która ma kształtować 

nowego człowieka? 

 Radio Głos zostało powołane, jako swoiste narzędzie 

nowej ewangelizacji. To jakby „tuba” głosu Boga, dla 

osób, które korzystają chętnie z Mass Mediów, nie tylko 

dla naszych diecezjan, ale 

wszystkich, którzy łączą się z nami 

przez portal www.radioglos.pl. 

Cieszy się on sporą, bo ponad 3 

milionową oglądalnością miesię-

cznie. Co do nowego człowieka… 

Faktycznie ta nowość, jak sądzę, 

ma polegać na powrocie do korze-

ni wiary. Potrzeba nam pierwotnej 

gorliwości i życia według Bożych 

praw w naszych domach, rodzi-

nach, szkołach i miejscach pracy. 

To nic przestarzałego i ten „Nowy 

Człowiek” powinien tak być jak 

sól. A przecież to my mamy być 

solą tej ziemi. „Na cały Głos” to 

także swoista wizytówka Radia Głos, i owszem narzędzie 

nowej ewangelizacji. 

  Zespół, który będziemy gościć nosi nazwę „NA 

CAŁY GŁOS”, pelplińska rozgłośnia radiowa to 

„RADIO GŁOS”. Obie te nazwy kojarzą się jedno-

znacznie z GŁOSZENIEM, a głosić można przede 

wszystkim Dobrą Nowinę. Jak ważne w zespole, w 

rozgłośni, a w końcu i w Twoim życiu jest Słowo 

Boże i jego głoszenie? 

 Głos, i ten radiowy i zespołowy łączy prorok zza 

Jordanu. Św. Jan Chrzciciel, który jest patronem Radia 

Głos przypomina nam potrzebę nieustannego wołania 

na pustyni wielu serc, które jeszcze nie poznały Boga. 

Dziś trzeba nam jednak pamiętać o tych, którzy byli w 

Kościele i zagubili drogę. Program radia a zwłaszcza 

czas formacyjny to nieustanne głoszenie Dobrej Nowiny. 

Służą temu codzienne modlitwy na antenie radiowej, 

katechezy, transmisje z uroczystości religijnych (Mszy 

Świętych oraz nabożeństw), Słowo Życia – które jest 

mottem każdego tygodnia. A żyć Słowem Boga – to za-

danie owszem nie tylko konieczne ale i piękne. Każdego 

dnia w mojej osobistej modlitwie, zwłaszcza brewiarzo-

wej dziękuję Bogu za to Słowo, którym mnie obdarza, 

umacnia i prowadzi. 
dokończenie na stronie 2 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 12 maj 2013 r. 

I czytanie Dz 1, 1-11; II czytanie Ef 1, 17-23; Ewangelia Łk 24, 46-53 

Dziś – I Komunia Święta 
W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego na 

Mszy Świętej o godzinie 10.15 ponad sto dzieci po 

raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa do swoich serc. 

Módlmy się aby był to dla nich początek wspaniałej 

drogi z Chrystusem i aby zawsze miały oparcie w 

swoich rodzicach. 

Za tydzień – Zesłanie Ducha Świętego 
Zapraszamy na Wieczór Bożej Chwały w Wigilię 

Zesłania Ducha Świętego, w sobotę 18 maja o 

godzinie 19.30. 



Za tydzień już ostatnia część cyklu 

przybliżającego osobę Ducha 

Świętego. 

 Zapraszamy do lektury. 

 Duch Święty w historii 

zbawienia 
 Trzecia Osoba Boska znana jest 

bardziej z przejawów niż z widze-

nia. W zasadzie to tylko przejawy 

Ducha Świętego są zauważalne (zob. 'Antoni' z 

21.04.2013). Jakie były najbardziej widoczne Jego 

dzieła w historii zbawienia? Z odpowiedzią przychodzi 

synteza z Katechizmu (nn. 689N;702-730). Warto ją 

przeczytać dokładnie, bo nie są to proste ziemskie 

sprawy. 

 Duch Święty przygotowuje czas przyjścia Mesjasza. 

Wszystko co było o Nim głoszone przed Wcieleniem, 

było dziełem Ducha w ludziach natchnionych. I tak na 

początku Duch Boży był nad wodami przed 

stworzeniem świata. Następnie był ożywczym 

tchnieniem Bożym w ulepionego z gliny człowieka. Po 

grzechu niósł obietnicę zbawienia przez nawołujących 

do nawrócenia proroków i sprawiedliwych (Abrahama, 

Mojżesza i innych). Był w nadanym Izraelowi Prawie i 

w różnych objawieniach się Boga osobom wybranym. 

Kierował historią Narodu Wybranego, który przez liczne 

niewierności, nie korzystał w pełni z doskonałego planu 

Boga. Wreszcie mówił przez proroków, którzy od 

pewnego momentu wprost zapowiadali nadejście 

Zbawiciela, a Jan Chrzciciel wskazał Go ludowi. 

Wszystkie te proroctwa wypełniły się w Jezusie z 

Nazaretu, Synu Bożym.  Wydarzeniami szczególnymi 

były te związane z działaniem Ducha Świętego w życiu 

Najświętszej Maryi Panny. Uprzednio przygotowana 

przez Boga, napełniona Duchem Świętym, jedyna była 

godna przyjąć do swojego niepokalanego łona Słowo 

Boga w ludzkiej naturze. Ona wydała na świat Jezusa. 

Napełniona mocą Ducha, w ludzkim wymiarze 

kształtowała Go i wychowywała. Dlatego później uczyła 

Apostołów jak przyjmować Słowo i żyć w Jego 

obecności. 

 Sam Jezus Chrystus, w czasie swojego ziemskiego 

życia, stopniowo przygotowywał przyszły Kościół na 

Zesłanie Ducha Świętego. Nie objawiał pełni mocy 

Ducha Świętego dopóki nie został uwielbiony w chwale 

nieba, po prawicy Ojca. Cuda i znaki, oraz proroctwa 

Jezusa jakby użyźniały grunt pod zasiew w dniu 

Pięćdziesiątnicy. 

 W wybranych powyżej wydarzeniach widać działanie 

całego Boga. Ojciec posyła Syna w mocy Ducha i w ten 

sposób każdy wypełnia jedno dzieło, według misji 

posłania i charakteru działania. Bowiem wiara w Trójcę 

Świętą każe nam uznać jedność Osób Boskich w 

działaniu, ale jednocześnie ich odrębność. Posłani przez 

Ojca Syn i Duch są odrębni, ale nierozdzielni. Prościej 

widać to w tytule Jezusa 'Mesjasz', czyli namaszczony. 

Maść przenika do ciała i nie ma między nią a ciałem 

dystansu. Podobnie Jezus jest namaszczonym, a 

namaszczeniem jest Duch Święty. Dzięki temu 

istotowemu zjednoczeniu w Trójcy Świętej, Jezus może 

objawiać całą Bożą moc i przekazywać uczniom. 

Dlatego bezpośredni kontakt z Ciałem Jezusa (Komunią 

św., Kościołem) jest wejściem w samą Trójcę Świętą. 

Rzeczywiście więc Duch Święty zawsze „przenika 

wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,10). 

 
ks. Krystian Wilczyński, k.wilku@wp.pl 
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  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która przypada 

za tydzień to bardzo radosne wydarzenie dla chrześcijan. 

Czy może uchylić ksiądz rąbka tajemnicy i powiedzieć 

co przygotowaliście na sobotni wieczór? Czy będziemy 

też tańczyć albo chociaż klaskać w dłonie? 

 W pierwszej części spotkania odbędzie się tzw. 

głoszenie - KERYGMAT przeplatany pieśniami mówią-

cymi o istocie chrześcijańskiego życia czyli, tym że Bóg 

na Kocha i choć zgrzeszyliśmy to nas odkupił i jest 

naszym Zbawicielem. Co więcej daje nam swojego 

Ducha, który nas uzdalnia do dawania świadectwa we 

wspólnocie Kościoła. Następnie Msza Święta z kaza-

niem, które będę miał radość głosić. Po komunii świętej 

wspólne uwielbienie z modlitwą wstawienniczą. A 

forma? Zobaczymy jak nas Duch Boży poprowadzi  

 Ilekroć jesteś u nas w Niedzielę Radości na 

twarzach, szczególnie naszych młodszych parafian, 

zapalasz uśmiechy. Dzieciaki są Tobą oczarowane 

(znam osobiście dwie takie dziewczynki). Powiedz 

jakim trzeba być człowiekiem aby roztaczać tak 

dobrą aurę? 

 Trudne pytanie. Chcę być świętym i tym przekonaniem 

zapalać innych. Wielu świętych mówiło o potrzebie radości, 

uśmiechu i wcielaniu miłości w życie. Sam staram się 

nieudolnie spełniać te zadania św. Tereski z Liseux, która 

mówiła, że „świętość to małe gesty miłości”. Od 

Franciszkanek kiedyś nauczyłem się, że „Deus Providebit – 

Bóg się zatroszczy” a od Sługi Bożego Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego, że „Dobroć jest jak studnia bez dna”. Bł. 

Jan Paweł II zafascynował mnie wielką ekspresją i radością 

w kontakcie z wiernymi oraz mistrzostwem głoszenia słowa. 

Jak się jest Bogu wdzięcznym za każdy dzień życia, jaki 

nam daje, za łaski, krzyże i błogosławieństwo to wydaje 

mi się, że inaczej się nie da. Po prostu taka postawa 

wypływa z serca. To wcale nie znaczy, że mi cokolwiek 

wychodzi, nieustannie w pokorze powierzam Bogu swoje 

życie i proszę by dał mi siły do takiego bycia Jego 

świadkiem – sługą dobrym, choć wymagającym, jak sam 

Mistrz i Dobry Pasterz. 

Wiara szuka zrozumienia 

 

Opiekun zespołu „Na cały Głos” – ksiądz Zbigniew Gełdon 

 

 

mailto:k.wilku@wp.pl


 Czy na sobotnią Wigilię Zesłania Ducha Świętego, 

która rozpocznie się o 19.30 zabrać także nasze 

dzieci? Czy nauczy je ksiądz jakiejś nowej pieśni? 

 O tak, zapraszamy całe rodziny, tym bardziej, że z 

zespołem mamy specjalną piosenkę dla dzieci z 

klaskaniem i pokazywaniem gestów radości. 

 Zatem do zobaczenia już w sobotę 18 maja. Proszę 

zaprosić naszych parafian na tę uroczystość. 

 Kochani Moi! Każde moje słowo będzie zbyt małe. Sam 

Jezus chce na nas tej nocy wylać łaski swojego 

błogosławieństwa Mocą Ducha Świętego. Razem 

pozwólmy się Jemu prowadzić. Przyjdźmy jak 

Apostołowie z Maryją na ten „Wieczór Bożej Chwały”. 

Potrzebujemy tej Mocy z Niebios dla naszych rodzin, 

domów młodych i dorosłych, zdrowych i cierpiących. 

Warto! Zapraszamy  
pytania zadawał Janusz Szwoch 

"Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku 

coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym >>znakom 

czasu<<. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować 

je wciąż na nowo." 

Jan Paweł II, Fatima, 13.V.1982 r. 

Jak co roku w każdy 13 – ty dzień miesiąca od maja do 

października odprawiane są w naszej parafii 

Nabożeństwa Fatimskie. Rozpoczynają się one 

różańcem, następnie ma miejsce procesja z figurą Matki 

Bożej Fatimskiej, a na zakończenie Msza św. 

Tegoroczne Nabożeństwa fatimskie rozpoczniemy w 

najbliższy poniedziałek 13 maja. Msza święta rozpocznie 

się o 20.15 a przewodniczył jej będzie znany nam ksiądz 

Krzysztof Konkol z rumskiej parafii pw. św. Józefa i 

Judy Tadeusza. 

 Nabożeństwo Fatimskie jest odpowiedzią na dwa 

wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia 

pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi 

radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi lud do 

Swojego Syna. Wieczorna procesja ze świecami i figurą 

Matki Bożej przypomina Fatimę i to, co się tam działo w 

czasie objawień Łucji oraz Hiacyncie i Franciszkowi - 

dziś już błogosławionym. 

Nabożeństwo Fatimskie uczy nas codziennego trwania w 

zjednoczeniu z Chrystusem, poprzez stanie przy Sercu 

Maryi. Ona ogarnia nas swoim Niepokalanym Sercem i 

uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg. 

Sercem objawień fatimskich jest sześć spotkań trojga 

dzieci: Łucji dos Santos, Hiacynty i Franciszka Marto z 

Matką Bożą w roku 1917. 

W pierwszym objawieniu się 13 maja 1917 roku Maryja 

zapewnia, że przychodzi z nieba i poleca dzieciom 

odmawiać Różaniec, by wyprosić pokój dla świata. 

 
na podstawie: www.misterium.ksu.pl 

 

Nabożeństwo Fatimskie 

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszych intencjach. 
Prosimy wyciąć tą ramkę i na niej zapisać intencję, którą wydrukujemy w gazetce i będziemy prosić parafian o 

wspólną modlitwę. (do tematu będziemy wracać). 

(Kartki można wrzucać do koszyka z ofiarami na koszty wydruku naszej gazetki) 

Proszę o modlitwę w intencji: 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(imię składającego intencję) 



W dniach od 01- 04 maja grupa 45 osób wraz z ks. Mariuszem udała się na pielgrzymkę parafialną w Góry Stołowe i 

do Pragi. Wczesnym rankiem, po błogosławieństwie Księdza Proboszcza wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak. Od 

pierwszych chwil podróży towarzyszyła nam Maryja, której w sposób szczególny poświęcony jest miesiąc maj. 

Powierzyliśmy się Jej opiece śpiewając Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Ks. Mariusz zadbał o integrację 

pielgrzymów proponując nam zabawę „Cichy Przyjaciel”. Każdy z uczestników losował karteczkę z imieniem i 

nazwiskiem osoby, zachowując w tajemnicy kogo wylosował. Głównym zadaniem „cichego przyjaciela” była 

modlitwa w intencji wylosowanej osoby. Ale również zadbanie o małe przyjemności i drobne prezenty tak, aby nasz 

przyjaciel nie domyślił się kto w sposób szczególny dba o niego w czasie trwania pielgrzymki. 

Naszym pierwszym przystankiem na trasie było Gniezno, a w nim Katedra Gnieźnieńska.(…) Następnie dotarliśmy 

do maleńkiego Bardo malowniczo położonego w Górach Bardzkich, nad przełomem Nysy Kłodzkiej. W tamtejszym 

przepięknie usytuowanym Sanktuarium MB Strażniczki Wiary Świętej uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą 

sprawował dla nas Ks. Mariusz. (…) W drodze powrotnej odwiedziliśmy Świebodzin, a w nim Pomnik Chrystusa 

Króla. Pomnik powstał z inicjatywy ks. prałata Sylwestra Zawadzkiego jako wotum wdzięczności za Rok 

Jubileuszowy 2000 i Intronizację Chrystusa Króla na Ziemi Świebodzińskiej.(…) 

Więcej informacji, a także mnóstwo zdjęć na stronie parafialnej: www.antoni-reda.pl 
Joanna Michalska 

 

 

1. Od poniedziałku do soboty trwa biały tydzień. Msze św. dla dzieci o 18.30 w Kościele.  
2. Zbiórka ministrantów we wtorek o 19.15, spotkanie lektorów o 19.45 

3. W poniedziałek 13.05. Msza Fatimska o godzinie 20.15 pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Konkola 

4. W środę spotkanie Parafialnego Zespołu CARITAS o 20.00 

5. W czwartek odbiór żywności z Programu PEAD Caritas. 

6. W czwartek próba dla wybranych dzieci dotycząca I rocznicy Komunii św. 
7. W sobota wyjazd autokarowy dzieci I Komunijnych do Swarzewa o 10.00 spod kaplicy. 
8. Z uwagi na wyjazd do Swarzewa w sobotę nie odbędzie się spotkanie Wspólnoty Dzieci Bożych. 

9. W sobotę o 19.30 Wieczór Chwały, Koncert ewangelizacyjny, Msza św oraz modlitwa o uwolnienie i 

uzdrowienie. 

10. W przyszłą niedzielę o 12.00 rocznica I komunii dzieci klas trzecich (dzieci nie zakładają alb). 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia Świętego Antoniego, ul. Fenikowskiego 4, 84-240 Reda; Tel. 058-678-50-04 

Msze św. w niedziele: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00; w tygodniu: 7.00; 18.30 

Biuro parafialne: wtorek i czwartek od 16.00 do 17.30; sobota od 9.00 do 10.00 

www.antoni-reda.pl 

Majowa pielgrzymka parafialna 

 

http://www.antoni-reda.pl/

