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Pierwsza Komunia �wiêta w naszej Parafii

Witaj Jezu w sercu moim. Ju¿ na zawsze chcê byæ Twoim.
I wspieraj mnie, bo kocham Ciê. Sprawi³e� mi rado�æ przychodz¹c do mnie.

Witaj Jezu w sercu moim. Ju¿ na zawsze chcê byæ Twoim.
Dziêkujê Ci za ³askê t¹. Przyszed³e� dzi� do mnie, Ty� Go�ciem moim.

Witaj Jezu w sercu moim. Ju¿ na zawsze chcê byæ Twoim.
Sprawi³e� to, ¿e Ciebie mam, wiêc prowadz przez ¿ycie do nieba bram.

Id� przez ¿ycie prosto, �mia³o - bior¹c piêkny wzór z Chrystusa.
Niechaj piêkna, �nie¿nobia³a pozostanie Twoja dusza.

Oby w Twoim sercu zawsze mieszka³ Jezus Chrystus ¿ywy,
by� by³ zawsze silny w wierze i z Bogiem szczê�liwy.

Drogie Dzieci, w dniu Waszej Pierwszej Komunii �wiêtej, przyjmijcie od naszej Redakcji
z g³êbi serca p³yn¹ce ¿yczenia, które chcemy wyraziæ prostym wierszykiem:
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Dzia³o siê to bardzo dawno temu � w XIV wieku we W³o-
szech. Tam w³a�nie, w Bolonii,  przysz³a na �wiat w roku 1320
dziewczynka, której na chrzcie �w. dano na imiê Imelda. By³a drob-
na, delikatna, mia³a wielkie czarne oczy i ciemne krêcone w³osy.
Od najwcze�niejszych lat ca³ym sercem pokocha³a Pana Jezusa
i chcia³a s³u¿yæ tylko Jemu. Gdy mia³a zaledwie 9 lat, postanowi³a
wst¹piæ do klasztoru. Nikt jednak nie chcia³ jej przyj¹æ, ze wzglêdu
na m³ody wiek. Jednak wytrwa³o�æ dziecka i starania rodziny spra-
wi³y, ¿e zosta³a przyjêta do nowicjatu sióstr dominikanek klauzu-
rowych � sta³a siê ma³¹ oblatk¹, czyli dziewczynk¹, która wycho-
wuje siê w klasztorze, by pó�niej zostaæ siostr¹ zakonn¹.

Od dnia, w którym Imelda przekroczy³a próg dominikañ-
skiego klasztoru, ukry³a swoje czarne loki pod bia³¹ chusteczk¹,
upodabniaj¹c siê do starszych sióstr zakonnych, nosz¹cych na
g³owie welony. Wszystkich wprawia³a w podziw sw¹ dojrza³¹ po-
bo¿no�ci¹ i gorliwo�ci¹ w wype³nianiu obowi¹zków. Bardzo sta-
ra³a siê na�ladowaæ inne siostry. Imeldzie wydawa³y siê takie
piêkne i dostojne, ¿e bardzo chcia³a jak najszybciej byæ du¿¹, aby
tak jak one wstawaæ w nocy i przy blasku �wiec �piewaæ dla Pana
Jezusa w pogr¹¿onym w pó³mroku ko�ciele. Ale by³a jeszcze za
ma³a. Jej dzieciêce cia³o domaga³o siê snu. Przewa¿nie nie uda-
wa³o siê jej w nocy wstaæ, mimo ¿e bardzo tego chcia³a. Czasem
zdarza³o siê jej przezwyciê¿yæ sen i zerwaæ siê z pos³ania, ale
chwilê potem tak bardzo klei³y siê jej oczy, ¿e z powrotem bieg³a
do ³ó¿ka. Potem bardzo siê wstydzi³a, ¿e nie umie podo³aæ tru-
dom ¿ycia zakonnego.

Wszystkie siostry zakonne spa³y wtedy w jednej du¿ej sali.
Obok Imeldy swoje ³ó¿ko mia³a siostra o imieniu Dorotea. Wi-
dzia³a ona nocne zmagania dziewczynki i uspokaja³a Imeldê mó-
wi¹c, ¿e gdy podro�nie, bêdzie wstawaæ w nocy bez problemu i
na pewno bêdzie bardzo dobr¹ zakonnic¹. Ale Imeldê to wcale
nie pociesza³o. Tak bardzo chcia³a JU¯ byæ doros³¹, modliæ siê i
�piewaæ w nocy jak pozosta³e siostry. A najbardziej marzy³a o tym,
by móc codziennie w czasie Mszy �wiêtej podej�æ do o³tarza i z
r¹k ksiêdza przyj¹æ Komuniê �wiêt¹.

Niestety, w tamtych czasach dzieci w jej wieku nie mog³y
przyjmowaæ jeszcze Komunii �wiêtej. Musia³y mieæ skoñczone
14 lat. Siostra Dorotea bardzo lubi³a ma³¹ Imeldê i pomaga³a jej
we wszystkim, lecz w tej jednej rzeczy pomóc jej nie mog³a. Nie
mog³a poprosiæ ksiêdza, by Imelda mog³a przyjmowaæ Pana Je-
zusa. Po prostu by³a za m³oda. Pociesza³a wiêc dziewczynkê jak
mog³a, np. w soboty zawsze sz³a na bazar po kwiaty do przystra-
jania o³tarza. Kiedy ju¿ zrobi³a zakupy, wo³a³a Imeldê i prosi³a j¹ o
dekorowanie ko�cio³a. Imelda by³a zachwycona. Nikt tak jak ona
nie potrafi³ uk³adaæ bukietów dla Pana Jezusa! Siostra Dorotea
mówi³a do Imeldy: �Widzisz, nie narzekaj, ¿e w nocy nie starczy ci
si³ na modlitwy, za to na pewno Pan Jezus siê cieszy gdy widzi jak
piêknie uk³adasz kwiaty�.
- Droga siostro � odpowiada³a Imelda - ja wiem, ¿e Pan Jezus
siê cieszy, ale On jeszcze bardziej by siê cieszy³, gdybym jutro
posz³a do Komunii �wiêtej. Niech siostra powie o tym ksiêdzu.

Ale siostra Dorotea nie mog³a.
Imelda postanowi³a wiêc staraæ siê jak najlepiej wype³-

niaæ zakonne obowi¹zki, by udowodniæ siostrze prze³o¿onej, ¿e

jest wystarczaj¹co przygotowana do przyjêcia Komunii �wiêtej.
Znów co noc próbowa³a wstawaæ wraz z innymi siostrami, i co
noc spó�nia³a siê, a nieraz nawet zasnê³a w czasie modlitw. Bez-
po�rednio po zakoñczeniu rannej Mszy �wiêtej, siostry udawa³y
siê na �niadanie. Imelda zostawa³a wtedy jeszcze kilka chwil
sama w kaplicy i mówi³a Panu Jezusowi, jak bardzo Go kocha, i
prosi³a, by przyszed³ do niej w bia³ej Hostii. Potem szybko bieg³a
do refektarza i wsuwa³a cicho na swoje miejsce, by Matka Prze³o-
¿ona nie zauwa¿y³a, ¿e znowu siê spó�ni³a.

Ksi¹dz nie zna³ Imeldy. Wiedzia³ tylko, ¿e jest jedn¹ z obla-
tek; nie mia³ powodu, by siê ni¹ jako� szczególnie zaintereso-
waæ. Wszystko zmieni³o siê w �wiêto Wniebowst¹pienia Pañ-
skiego, 12 maja 1333 roku, kiedy to zdarzy³a siê rzecz niezwyk³a.
Podczas rannej Mszy �wiêtej, w czasie Przeistoczenia, kiedy ksi¹dz
jak zwykle podniós³ wysoko Cia³o Chrystusa, by ukazaæ Go lu-
dziom, nagle poczu³, ¿e Hostia wyrywa mu siê z r¹k, ulatuje i staje
nad g³ow¹ pogr¹¿onej w modlitwie, p³acz¹cej dziewczynki. Chwi-
lê potem widzenie siê skoñczy³o, ksi¹dz znowu trzyma³ Hostiê w
rêkach i sam nie wiedzia³ czy to by³a prawda, czy jemu siê przywi-
dzia³o.
Po Eucharystii zawo³a³ Imeldê do siebie i zapyta³, czemu p³aka³a.
- Proszê ksiêdza, ja tak bardzo chcê siê spotkaæ z Panem Jezu-
sem w Komunii, ¿e czasami ze smutku, p³aczê. - odpowiedzia³a
Imelda.

Zaskoczony ksi¹dz ca³y dzieñ my�la³ o niezwyk³ym zjawi-
sku, ca³¹ noc nie spa³ i modli³ siê. Nie wiedzia³ co powinien zro-
biæ. Nie wiedzia³, czy mo¿e udzieliæ dziecku Komunii �wiêtej.
Zasn¹³ dopiero nad ranem i wtedy we �nie znowu zobaczy³ ma³¹
Imeldê i Hostiê �wiêt¹ wisz¹c¹ nad jej g³ow¹, tak¹ jasn¹ i b³ysz-
cz¹c¹. Rankiem nie mia³ ju¿ w¹tpliwo�ci. Powiadomi³ siostrê prze-
³o¿on¹ i inne siostry, ¿e Imelda podczas Mszy �wiêtej otrzyma
Komuniê �wiêt¹.

Z niewypowiedzianym szczê�ciem w sercu sz³a Imelda do
o³tarza, by przyj¹æ Pana Jezusa. Wielkie wzruszenie malowa³o
siê na jej dzieciêcej twarzyczce. Z ogromn¹ rado�ci¹, z r¹k kap³a-
na przyjê³a Cia³o Chrystusa... - po raz pierwszy i ostatni w swoim
ziemskim ¿yciu. W tej najpiêkniejszej, uroczystej chwili, Pan Je-
zus zabra³ j¹ do nieba, by mog³a z Nim przebywaæ ju¿ na zawsze.

Kult Imeldy, najm³odszej dominikanki, rozprzestrzenia³ siê
bardzo szybko. Beatyfikowa³ j¹ papie¿ Leon XIII w 1826 roku, a
Pius X wprowadzi³ w Ko�ciele wczesn¹ Komuniê �wiêt¹, przypo-
minaj¹c w³a�nie przypadek Imeldy. B³ogos³awiona Imelda Lam-
bertini wstawia siê za nami u Chrystusa i szczególnie wspoma-
ga wszystkie dzieci przystêpuj¹ce do Pierwszej Komunii �wiêtej.
Jest ich Patronk¹.

B£OGOS£AWIONAIMELDA LAMBERTINI
PATRONKA DZIECI

PIERWSZOKOMUNIJNYCH



15 maja 2016                      NA SKALE                              Nr 20(908)/3

Uroczysto�æ Zes³ania Ducha �wiêtego

Piêædziesi¹tego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zes³a³
Ducha �wiêtego na Maryjê i Aposto³ów zgromadzonych w Wieczerniku,
wype³niaj¹c tym samym swoj¹ obietnicê: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszy-
ciel, którego Ja wam po�lê od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi,
On bêdzie �wiadczy³ o Mnie".

W dniu Piêædziesi¹tnicy Ko�ció³, o¿ywiony Duchem �wiêtym, roz-
poczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim naro-
dom.�Zielone �wi¹tki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczy-
sto�ci, to jedno z najstarszych �wi¹t Ko�cio³a, obchodzone ju¿ w czasach
apostolskich. Dzieñ ten posiada³ wtedy praktycznie tê sam¹ rangê, co
uroczysto�æ Paschy.

W pierwszych wiekach w wigiliê tego �wiêta udzielano chrztu kate-
chumenom. W �redniowieczu istnia³ zwyczaj rzucania z sufitu ko�cio³a, w
trakcie odprawiania Mszy �wiêtej, ró¿ i innych kwiatów symbolizuj¹cych
dary Ducha �wiêtego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczysto�ci
wypuszczano z klatek go³êbie: symbol Ducha �wiêtego.

Zielone �wi¹tki maj¹ jednak d³u¿sz¹ tradycjê wywodz¹c¹ siê z po-
gañskiej obrzêdowo�ci i zwyczajów. Pochodz¹ od staros³owiañskiej uro-
czysto�ci zwanej Stado, które to by³o �wiêtem wiosennym. Obrzêdy zwi¹-
zane z tym �wiêtem wi¹za³y siê z oczekiwaniem na nadej�cie lata i mia³y
zapewniæ obfite plony, a tak¿e ochronê przed urokami i z³ymi duchami.
W tym celu majono domy, stodo³y, p³oty zielonymi ga³¹zkami brzozy
i wierzby. Zwierzêta okadzano dymem z palonych zió³, przystrajano wieñ-
cami z kwiatów.

Dzisiejsza liturgia jest wielk¹ modlitw¹, jak¹ Ko�ció³ wraz
z Jezusem wznosi do Ojca, aby ponowi³ wylanie Ducha �wiêtego.
Niech ka¿dy z nas, ka¿da grupa, ka¿dy ruch w harmonii Ko�cio³a
zwraca siê do Ojca, aby prosiæ o ten dar. Tak¿e dzisiaj, podobnie
jak przy swoich narodzinach, Ko�ció³ wraz z Maryj¹ wo³a: «Veni
Sancte Spiritus! - Przyjd�, Duchu �wiêty, nape³nij serca swoich
wiernych i rozpal w nich ogieñ Twojej mi³o�ci!». Amen.

Przyb¹d�, Duchu �wiêty,
Spu�æ z niebiosów wziêty
�wiat³a Twego strumieñ.
Przyjd�, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjd�, �wiat³o�ci sumieñ.
        O najmilszy z Go�ci,
        S³odka serc rado�ci,
        S³odkie orze�wienie.
        W pracy Ty� och³od¹,
        W skwarze ¿yw¹ wod¹,
        W p³aczu utulenie.
�wiat³o�ci naj�wiêtsza!
Serc wierz¹cych wnêtrza
Poddaj swej potêdze!
Bez Twojego tchnienia
Có¿ jest w�ród stworzenia?
Jeno cierñ i nêdze!
        Obmyj, co nie�wiête,
        Osch³ym wlej zachêtê,
        Ulecz serca ranê!
        Nagnij, co jest harde,
        Rozgrzej serca twarde,
        Prowad� zab³¹kane.
Daj Twoim wierz¹cym,
W Tobie ufaj¹cym,
Siedmiorakie dary!
Daj zas³ugê mêstwa,
Daj wieniec zwyciêstwa,
Daj szczê�cie bez miary!
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PONIEDZIA£EK  16.05.16
  8.00   + Józef Kosek (greg)
18.00 ++ Zofia Jurecka, Zofia Zajaz

WTOREK  17.05.2016
  8.00 + Marian Sawiñski (greg)
18.00 1) + Marek Baranowski w 11 rocz.

�mierci
2) + Henryk Stylo, Helena, Eryk

�RODA 18.05.2016
  8.00  + Ludwik Sobieñ w 24 rocz. �mierci
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 19.05.2016
  8.00 1) + Marian Sawiñski (greg)

2) + Kazimierz Marczyñski
18.00  1) + Kazimierz G¹siorek w 16 rocz.

�mierci
2) + Barbara Bober w 2 rocz.
�mierci
3) O zdrowie i ³aski Bo¿e dla
Krystyny

PI¥TEK 20.05.2016
  8.00 + Anna Brzozowska w 31 rocz.

�mierci
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 ++ Kazimierz w 40 rocz. �mierci,

Stanis³awa w 8 rocz. �mierci
Wroñscy

SOBOTA 21.05.2016
  8.00 1) + Józef Kêdryna w 7 rocz.�mierci

2) + Marian Sawiñski (greg)
18.00  + Maria Rakoczy w 7 rocz. �mierci

NIEDZIELA 22.05.2016
  8.00  + Marian Sawiñski (greg)
  9.30 + Robert Patyk w 9 rocz. �mierci
11.00 1) ++ Maria, Stanis³aw Nowak,

Maria Hrycewicz
2) ++ Katarzyna Papuga w 10
rocz. �mierci, m¹¿ W³adys³aw

12.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Marcina i Agnieszki w 10 rocz.
�lubu i b³. Bo¿e dla dzieci: Magdy
i Ewy

13.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o opiekê Bo¿¹ dla
Dariusza i Sabiny Kaliciñskich
w 1 rocz. �lubu

18.00 + Józef Kosek (greg)

INTENCJE MSZY �W.
16.05.2016 - 22.05.2016

NABO¯EÑSTWA MAJOWE
w naszej Parafii

odprawiane s¹ codziennie o godz. 17.30.
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16 maja

�wiêto Naj�wiêtszej Maryi Panny, Matki Ko�cio³a
�wiêto Maryi, Matki Ko�cio³a, obchodzone

w poniedzia³ek po uroczysto�ci Zes³ania Du-
cha �wiêtego, zosta³o wprowadzone do pol-
skiego kalendarza liturgicznego 4 maja
1971 r. przez Episkopat Polski - za
zgod¹ Paw³a VI. Dzieñ ten zosta³ wy-
brany dlatego, ¿e Zes³anie Ducha
�wiêtego by³o pocz¹tkiem dzia³alno-
�ci Ko�cio³a. Jak podaj¹ Dzieje Apo-
stolskie, w momencie Zes³ania Du-
cha �wiêtego w Wieczerniku obecni
byli wszyscy Aposto³owie, którzy
"trwali jednomy�lnie na modlitwie ra-
zem z niewiastami, Maryj¹, Matk¹
Jezusa, i braæmi Jego" (Dz 1, 14).
Matka Naj�wiêtsza, Oblubienica Du-
cha �wiêtego, moc¹ którego w dniu
Zwiastowania poczê³a Jezusa Chrystu-
sa, prze¿y³a w Wieczerniku wraz z Apo-
sto³ami zst¹pienie Ducha Mi³o�ci na Ko-
�ció³. Od tej chwili Maryja, Wspomo¿ycielka
Wiernych i Matka Ko�cio³a, towarzyszy Ko�cio-
³owi w �wiecie.

Maryja jest Matk¹ Ko�cio³a. Tytu³ ten dawali Matce Naj�wiêtszej teologowie
ju¿ od pocz¹tków dziejów Ko�cio³a, a w ostatnim stuleciu papie¿e: Leon XIII, Jan
XXIII i Pawe³ VI. Biskupi polscy z³o¿yli Paw³owi VI Memoria³ z gor¹c¹ pro�b¹ o
og³oszenie Maryi Matk¹ Ko�cio³a i oddanie ponowne Jej macierzyñskiemu Sercu
ca³ej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyñski, w imieniu 70 bi-
skupów polskich w dniu 16 wrze�nia 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej,
wyg³osi³ przemówienie, uzasadniaj¹c konieczno�æ og³oszenia Maryi Matk¹ Ko-
�cio³a. Powo³ywa³ siê na do�wiadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chry-
stusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, by³a ratun-
kiem, pomoc¹ i zwyciêstwem. Biskupi polscy zabiegali równie¿ bardzo o to, aby
nauka o Matce Naj�wiêtszej zosta³a w³¹czona do Konstytucji o Ko�ciele, gdy¿ to
podkre�la godno�æ Maryi jako Matki Ko�cio³a i Jej czynn¹ obecno�æ w misterium
Chrystusa i Ko�cio³a.

W 1968 r. Pawe³ VI potwierdzi³ swoje orzeczenie o Matce Ko�cio³a w Wyzna-
niu Wiary, w tzw. Credo Paw³owym. Episkopat Polski w³¹czy³ wóczas do Litanii
Loretañskiej nowe wezwanie: "Matko Ko�cio³a, módl siê za nami". Wniós³ równo-
cze�nie pro�bê do Stolicy �wiêtej, aby wezwanie to znalaz³o siê w Litanii odma-
wianej w Ko�ciele Powszechnym, i aby papie¿ ustanowi³ �wiêto Matki Ko�cio³a
równie¿ dla ca³ego Ko�cio³a Powszechnego.


