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1. Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania 6.W niedzielę, 27 maja br., przed Mszą św. 11. W bieżącym tygodniu przypadają nastęDucha Świętego. W dniu dzisiejszym moo godz. 18.00., zostaną wprowadzone do
pujące uroczystości liturgiczne:
naszego kościoła relikwie św. Rity, patronki
żemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
– w poniedziałek, 21 maja, święto NMP,
od spraw trudnych i beznadziejnych, matek i
warunkami i za udział w publicznym śpiewie
Matki Kościoła,
kobiet we wszystkich stanach.
lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu, Duchu
– w czwartek, 24 maja, święto Jezusa
przyjdź”. W Zielone Świątki tradycyjnie przy- 7. Uroczystość Bożego Ciała przypada
Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego
strajamy nasze domy w zieleń tataraków i
w czwartek, 31 maja br. Procesja do
Kapłana,
brzóz, bo jest to również Święto Ludowe,
czterech ołtarzy wyruszy z naszego kościoła
– w sobotę, 26 maja, wspomnienie św.
święto rolników, ogrodników i działkowców.
po Mszy św. o godz. 10.00. Procesja przejBogumiła, biskupa.
Dzisiejsza niedziela kończy okres Komunii
dzie ulicami: St. Kostki Potockiego, WiertWszystkim obchodzącym w tym tygodniu
wielkanocnej.
niczą, Przyczółkową a następnie wejdzieimieniny, składamy życzenia błogosławieńmy w ulicę prowadzącą do Pałacu i z po2. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu
wrotem do kościoła. Zapraszamy mieszo godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
osobistym i zawodowym.
kańców naszej parafii i poszczególne wspólbędziemy za zmarłych polecanych w wyponoty parafialne do przygotowania ołtarzy.
12. W najbliższym czasie sakramentalny
minkach rocznych.
związek małżeński zawrą:
8. Do końca czerwca, w dzwonnicy, Henryka
3. W najbliższy wtorek, 22 maja, o godz. 18.00.
Mariusz Dominik Jesionowski
Gnatowska "Uta" prezentuje prace malarzostanie odprawiona Msza św. i nabożeńi
skie, których tematem jest pejzaż wilastwo majowe przy krzyżu na ul. Biedronki.
Marta Majewska, oboje z parafii tutejszej
nowski. Zapraszamy do oglądania wystawy.
– zapowiedź I.
4. Dziś na Mszy św. o godz. 11.00. i 13.00 9. W niedzielę 3 czerwca br., obchodzimy po
grupa dzieci z naszej parafii, przystąpi do
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach
raz jedenasty, Święto Dziękczynienia po
zachodzących między narzeczonymi, zobPierwszej Komunii Świętej.
hasłem: „Dziękujemy za niepodległość”.
owiązany jest powiadomić kancelarię paraO godz. 12.00. na placu przed Świątynią
5. W środę 23 maja młodzież z naszej parafii
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie
Opatrzności Bożej zostanie odprawiona
przyjmie sakrament bierzmowania przez
parafian.
uroczysta Msza św. z udziałem Episkopatu
posługę Ks. Biskupa Rafała Markowskiego.
Polski. Członkowie Akcji Katolickiej przez
Kandydatów, ich rodziców i rodziny polecałą niedzielę zbierać będą ofiary na
Księgarnia Effata
camy modlitwie parafian. Zachęcamy rówbudowę świątyni Opatrzności Bożej.
poleca
film pt. "Dwie korony"
nież do modlitwy w intencji konkretnej osoby,
W
niedzielę,
10
czerwca
br.,
po
Mszy
św.
o
10.
przygotowującej się do bierzmowania.
godz. 11.30. odbędzie się XI Rodzinny
Odnowa w Duchu Świętym przygotowała
Księgarnia
Piknik Parafialny. W programie znajdą się
wizytówki z imieniem każdego kandydata.
jest
czynna:
liczne atrakcje dla dzieci, wystąpią zespoły
Znajdują się one na stoliku przy wyjściu z kowilanowskie, a także solista teatru muzyścioła. Można losowo wybrać daną osobę i
cznego „Roma” Piotr Płuska. PrzygotoNIEDZIELA
modlić się za nią dowolną modlitwą, do dnia
waliśmy również wiele imprez towarzy9.00-14.30
bierzmowania, o doświadczenie Bożej miłoszących, miedzy innymi liczne konkursy dla
ści, żywą wiarę i wylanie Darów Ducha
dzieci oraz inne atrakcje np. przejażdżkę
Świętego. Za podjęcie modlitwy dziękujemy
kucykiem. Catering zapewni dobre jedzenie
Zapraszamy
w imieniu kandydatów.
z grilla. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy
kancelarii)
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PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2, 1–11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum,
jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił
cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im
też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na
każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał
mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni
Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.
Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie
i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali
w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy
przemawiają, nie są Galilejczykami? – mówili
pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy
z nas słyszy swój własny język ojczysty? –
Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy
Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,
Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii,
które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu,
Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Ara-bowie –
słyszymy ich głoszących w naszych językach
wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104, 1.24.29–31.34

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Kiedy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

Ga 5, 16-25
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Niedziela Zesłania Ducha Świętego

od 13.05 do 10.06.2018 r.
Módlmy się
za dzieci i młodzież,
aby nie stawali się ofiarami
przemocy i ucisku.
Nr 480

Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego
innego dąży niż duch, a duch do czego innego
niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak
że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak
pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie
podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary,
nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci,
którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa
Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha
jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzej-
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S Ł O W A

mość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma
Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa
Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego
namiętnościami i pożądaniami. Mając życie
od Ducha, do Ducha się też stosujmy.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
SEKWENCJA

Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy zgości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj co nieświęte, Oschłym wlej
zachętę, Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca
twarde, Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

ALLELUJA
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

EWANGELIA
J 20, 19–23

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania,
tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 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.
Oto słowo Pańskie
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KOMENTARZ
Dzisiejsza uroczystość stanowi dla nas –
wierzących w Chrystusa – niezwykle
ważne wydarzenie. U zarania dziejów
Kościoła, w którym i my dziś żyjemy,
zesłanie Ducha Świętego było objawieniem
się całemu światu wspólnoty wierzących
w Mistrza z Nazaretu, czyli Kościoła. Dzieje
Apostolskie mówią o tym fakcie w pierwszym czytaniu. Wspólnota zebrana w Wieczerniku, szum jakby wiatru i języki ognia…
Duch Święty przyszedł do nas i On
uświęca Kościół, czyli nas tutaj się
modlących! Trzeba, abyśmy ciągle przywoływali w naszej pamięci i w naszych
modlitwach to wydarzenie. Duch Święty
działa w Kościele! On uświęca nas
nieustannie – każdego dnia.
W naszym wzrastaniu w świętości
przeżywamy różne etapy, o ile oczywiście
pracujemy nad udoskonaleniem siebie.
Duch Święty udziela każdemu swych łask
według Bożego zamiaru. Wszyscy, jak tu
się wspólnie teraz modlimy, mamy Ducha
Świętego, ale mamy Go nie tylko dla
siebie, ale dla nas – dla całej rodziny
parafialnej. Kapłanom Duch Święty daje
dar roztropności, rodzicom – cierpliwości,
dzieciom i młodzieży – mądrości i wiedzy,
starszym – rady... Wszystkie dary Ducha
Świętego w ich różnorodności są dla dobra
nas wszystkich – KOŚCIOŁA. I jeszcze
jedna niezmiernie ważna prawda: Duch
Święty jest w Kościele i Kościół udziela Go
ludziom! Nie ma sakramentów świętych
poza Kościołem. Na mocy tych sakramentów jesteśmy wezwani do dawania
świadectwa o Jezusie wszędzie tam gdzie
Pan Bóg nas posyła.
ks. dr Michał Dubicki
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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Dokładnie tak, jak
zapowiedział to Pan Jezus tuż przed Wniebowstąpieniem. W języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego
powodu "Pięćdziesiątnicą". Grecy mieli na to własne słowo – Pentecostes, czyli pięćdziesiątka. Łacina przejęła to słowo, używając
„Pentecoste”.
Alternatywna nazwa Pięćdziesiątnicy brzmi „Zielone świątki”, ponieważ przypada w Polsce w okresie najpiękniejszego, najbujniejszego
rozkwitu przyrody (przełom maja i czerwca). Różne regiony Polski dopracowały się nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale
wszystkie łączyło uwypuklenie radości z długo oczekiwanego, „zielonego” okresu w roku. Wieńce w ten dzień zdobiły głowy dziewcząt,
ludność wiejska w święto to urządzała też liczne zabawy, oczywiście na zielonym łonie przyrody.
Pięćdziesiątnica jest jednym z trzech najważniejszych uroczystości w Roku Liturgicznym! Trzy największe uroczystości roku
kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa
Bożego – Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. Wielkanoc jest świętem
Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia chwalebnym Zmartwychwstaniem. Zielone Świątki są
świętem trzeciej Osoby boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało
utwierdzone i poświęcone przez Niego.
Przed II wojną światowa Zielone Świątki - podobnie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc - były świętami dwudniowymi. Drugi dzień (jako
dzień wolny) usunęli komuniści. Po 1989 r. nie było woli, by do dobrych tradycji powrócić. Reforma liturgii po Soborze Watykańskim II
sprawiała natomiast, że z kalendarza kościelnego zniknęła oktawa Zesłania Ducha Świętego. Dziś zawsze obchodzimy Pięćdziesiątnicę
de facto 49 dni po Zmartwychwstaniu – jest to bowiem święto niedzielne - Niedziela Zesłania Ducha Świętego.

Charakterystyka darów Ducha Świętego - cd.
DAR ROZUMU

3) Zachęca i pociąga serce do rzeczy
wyższych, do czynienia tego, co przekracza
granicę konieczności. Jest szczególnie
potrzebny przełożonym, kierownikom duchowym, pasterzom Kościoła. Człowiek obdarowany darem Rady nie ma w sobie nic z
człowieka pysznego, który uważa, że
wszystko wie. Jest natomiast skłonny do
przyjmowania rad i chętnie poddaje się
kierownictwu.

1) Pozwala wniknąć głębiej w tajemnicę Boga; daje rozumienie i intuicję Bożej prawdy,
otwiera na radość poznania Boga i radość
zrozumienia pełnego miłości planu Boga.
("Duch przenika wszystko, nawet głębokości
Boga samego" – 1 Kor 2,10 b).
2) Dar Rozumu kształtuje zmysł wiary.
3) Pozwala człowiekowi odczytać "znaki czasu", przy czym źródłem wszelkich podejmno- Dar Rady można rozwijać przez:
wanych działań jest modlitwa.
1) Unikanie zbytniego zaufania we własne
Dar Rozumu można rozwijać przez:
siły, przywiązania do swego zdania, a także
pośpiechu w podejmowaniu jakiegoś zadania,
1) Pokorę, zaufanie Bogu, oddanie się Mu.
2) Panowanie nad zmysłami, gdyż Boga czy formułowaniu postanowień.
może zobaczyć tylko ten, kto ma czyste 2) Pokorną modlitwę o pomnażanie Daru
serce. ("Błogosławieni czystego serca, albo- Rady. Słowa Psalmu mówią: "Daj mi poznać
drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich
wiem oni Boga oglądać będą" – Mt 5,8).
3) Skupienie i ciszę, gdyż wtedy człowiek ścieżek" (Ps 25,4).
otwiera swoje serce na głos mówiącego BoDAR MĘSTWA
ga.
1)
Uzdalnia
do
przeciwstawienia się pokusom
4) Proszenie o ten dar.
czynienia zła.
5) Dziękczynienie i uwielbianie Boga za światło, jakiego udziela, za dary, którymi obdarza. 2) Pozwala odważnie kroczyć drogą Ewangelii, za Jezusem.
DAR RADY
3) Skłania człowieka do podejmowania
wielkich rzeczy dla Pana Boga, pomimo
1) Uzdalnia człowieka do dokonywania
różnych przeszkód i trudności. Sprawia, że
właściwych wyborów w sytuacjach przed
jakimi staje w codziennym życiu. Ujawnia się się nie zniechęcamy w czynieniu dobra, nie
szczególnie wtedy, gdy na drodze życia staje dochodzimy do wniosku, że nie warto robić
coś nieoczekiwanego, zaskakującego, co dobrze, nie warto się starać. Podtrzymuje
wymaga szczególnego rozeznania. W Ewan- ducha.
gelii św. Mateusza Jezus mówi: "Kiedy was 4) Sprawia, że pokonujemy przeciwności
wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co pewnie, z siłą.
macie mówić. W owej bowiem godzinie 5) Udziela nam wytrwałości.
będzie wam poddane, co macie mówić" (Mt
6) Dopomaga w znoszeniu cierpień.
10,19). Duch Święty przychodzi z pomocą,
udziela rady i uczy reagować w odpowiedni 7) Uzdalnia także do męczeństwa, gdyby
sposób. Niewątpliwie pod natchnieniem trzeba było dać świadectwo wierze. Jest to
Ducha Świętego św. Piotr Apostoł dał sądom dar, który daje moc odrzucenia propozycji zła
Sanhedrynu odpowiedź: "Trzeba bardziej i daje odwagę pójścia za propozycją dobra.
słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5,29).
Dar Męstwa można rozwijać przez:
2) Służy do praktycznego rozeznania, która z
1) Podejmowanie umartwień, postu, zrezydwóch rzeczy dobrych jest lepsza, ważniejsza
gnowanie z czegoś, szczególnie wtedy, kiedy
w planach Bożych.
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Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie
W niedzielę, 27 maja br., przed Mszą św. o godz. 18.00., zostaną wprowadzone do naszego kościoła
relikwie św. Rity, patronki od spraw trudnych i beznadziejnych, matek i kobiet we wszystkich stanach.

Św. Rita z Cascii OSA
Święta Rita, choć żyła w tak odległym czasie, nie przestaje fascynować i należy do jednej z
bardziej znanych świętych Kościoła. Przed jej obrazami i figurami modlą się wierni, by wspierała
ich w bardzo trudnych sytuacjach związanych z życiem rodzinnym. Jest patronką matek, które
heroicznie budują jedność w rodzinie, zwłaszcza gdy ich mężowie są mało odpowiedzialni i
niełatwi w kontakcie. Do niej zwracają się z prośbą w sprawach beznadziejnych.

Rita urodziła się ok. 1380 r. Była jedynaczką
w rodzinie górali w Rocca Porena, niedaleko
Cascii. Choć doświadczała powołanie do
życia zakonnego, jej rodzice zdecydowali, że
ma wyjść za mąż. Nie było to udane
małżeństwo. Jej mąż był człowiekiem porywczym i gwałtownym. Rita przez cały czas
trwania tego związku okazywała wprost
anielską cierpliwość. Mieli dwóch synów. Mąż
Rity zginął z rąk mafii, wendety.

nek w Cascii. Nie umiała ani czytać ani pisać
dlatego przeznaczano ją do bardzo prostych
posług, które chętnie wypełniała. Podczas
prac często całowała obrączkę, znak swojej
więzi z Jezusem - Oblubieńcem. Wiele się
modliła, a Pan obdarzał ją mistycznymi łaskami. Święta Rita miała wielkie nabożeństwo do
Męki Pańskiej, wyprosiła sobie dar stygmatów. Na swojej głowie odczuwała ranę po
jednym cierniu z korony Jezusa, który
przypominał jej o Męce Zbawiciela. Trwało to
15 lat. Rita prosiła też Boga, by rana ta nie
była widoczna dla otoczenia i została
wysłuchana.

uczycielką. A ona, wielbiąca Boga, wstawia
się za wszystkimi, którzy przedstawiają Bogu
za jej pośrednictwem wiele spraw po ludzku
trudnych do rozwiązania.

Rita sama wychowywała synów, a kiedy
zobaczyła, że i oni, podobnie jak jej zmarły
Św. Rito, módl się za nami!
mąż, zaczęli schodzić na złą drogę, prosiła
Boga, by ich raczej zabrał z tego świata,
niżby mieli stać się zabójcami. Pan Bóg
Marek Wójtowicz SJ
Św. Rita zmarła 22 maja 1457 r. w Cascii,
wysłuchał jej próśb i wkrótce zmarli podczas gdzie można zobaczyć jej nienaruszone ciało.
epidemii.
Do sanktuarium w Rocca Porena oraz do Źródło:
Po śmierci synów Rita mogła zrealizować Cascii przybywa bardzo wielu pielgrzymów, https://www.deon.pl/215/art,137,sw-rita-swietapragnienie wstąpienia do klasztoru augustia- dla których św. Rita jest przewodniczką, na- cierpliwa-analfabetka.html

DUCHU ŚWIĘTY
PRZYJDŹ

DAR UMIEJĘTNOŚCI

czuje się wewnętrzny przymus do czynienia
tego. Należy pamiętać, że Pan Bóg nigdy nie
zmusza do niczego, dlatego takie odczucia
najczęściej nie pochodzą od Niego. Aby się im
przeciwstawić i nie ulec złu, właściwe jest
czasem podjęcie jakiegoś wyrzeczenia.
2) Powstrzymywanie się od narzekania.
3) Wytrwałe i sumienne wykonywanie swoich
codziennych, "szarych" obowiązków.
4) Całkowite zawierzenie Bogu i oparcie się na
Jego mocy (tak jak apostołowie, którzy po
śmierci Chrystusa, Jego zmartwychwstaniu i
zesłaniu Ducha Świętego, głosili Chrystusa
z wielką mocą, pomimo prześladowań i groźby
śmierci).
5) Wołanie o dar Męstwa, o odwagę. Święty
Paweł w Liście do Koryntian pisze: "Dlatego
mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach,
w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem
ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny" (2
Kor 12,10).
6) Źródłem pomnażania męstwa są także
sakramenty, zwłaszcza Eucharystia. Św. Jan
Chryzostom ujął to w następujących słowach:
"Od stołu Pańskiego odchodzimy pełni ognia, jak
lwy straszni dla szatana".

1) Uzdalnia do tego, że patrząc na świat, potrafię odnaleźć w nim Boga. Dar Umiejętności
jest odwrotną stroną Daru Mądrości: Dar
Mądrości uzdalnia do patrzenia na świat
poprzez pryzmat Boga, tak jak On na niego
patrzy, natomiast dzięki Darowi Umiejętności
patrząc na świat odkrywam w nim Boga i
ukierunkowuję swe serce ku Niemu.
2) Dar Umiejętności pozwala odkryć człowiekowi sens rzeczy stworzonych, gdyż widząc
jejako przejaw piękna i nieskończonej miłości
Boga, chce wielbić także ich Stwórcę.
3) Chroni człowieka przed przecenianiem dóbr
ziemskich i wiedzy ziemskiej.
4) Prowadzi człowieka do żalu i pokuty, gdyż
daje poznać czym jest odejście od Boga i
zwrócenie się ku temu, co stworzone.
Dar Umiejętności można rozwijać przez:
1) Patrzenie na stworzenia jako na dzieła
Boże, które są tylko słabym odbiciem Jego
doskonałości. Św. Paweł w Liście do Kolosan
napisał: "Wszystko w Nim ma istnienie" (Kol
1,18). Pewien człowiek powiedział kiedyś do
Matki Teresy: Jak dobrym musi być twój Bóg,
skoro ty dla mnie jesteś taka dobra!
2) Trzeba uczyć się dostrzegać we wszystkich
wydarzeniach życiowych Bożą wolę, bez której
nic się nie dzieje.
3) Należy zachowywać wolność w swoich wyborach. Człowiek wolny na pytanie: Dlaczego
tak czynisz? odpowie: Bo tak chcę, bo uznałem taką postawę za słuszną, bo cenię uczciwość, sumienność, miłość, bo odkryłem drogę
prowadzącą ku zbawieniu.
Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów
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Modlitwa Jana Pawła II
do Ducha Świętego
Na rok przed śmiercią Jan Paweł II zapisał
osobistą modlitwę do Ducha Świętego.
Modlitwę podyktował przyszłemu papieżowi
jego ojciec, jeszcze przed wojną. A jak wiele
lat później wspominał sam Jan Paweł II,
wywarła ona wielki wpływ na jego życie.

Duchu Święty, proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu
kierował się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie
szukał rady i u Ciebie ją zawsze
znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie nie mogły mnie od
Ciebie oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską
miłością,
dar Bojaźni Bożej, abym lękał się
grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

Imiona kandydatów do sakramentu Bierzmowania:

Aleksandra, Alicja, Bartosz,
Jan, Joanna, Julia, Julian, Juliusz,
Karolina (1), Karolina (2), Łukasz,
Maciej, Maksymilian, Mateusz,
Michal, Monika, Natalia,
Szymon, Zuzanna
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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Dokładnie tak, jak
zapowiedział to Pan Jezus tuż przed Wniebowstąpieniem. W języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego
powodu "Pięćdziesiątnicą". Grecy mieli na to własne słowo – Pentecostes, czyli pięćdziesiątka. Łacina przejęła to słowo, używając
„Pentecoste”.
Alternatywna nazwa Pięćdziesiątnicy brzmi „Zielone świątki”, ponieważ przypada w Polsce w okresie najpiękniejszego, najbujniejszego
rozkwitu przyrody (przełom maja i czerwca). Różne regiony Polski dopracowały się nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale
wszystkie łączyło uwypuklenie radości z długo oczekiwanego, „zielonego” okresu w roku. Wieńce w ten dzień zdobiły głowy dziewcząt,
ludność wiejska w święto to urządzała też liczne zabawy, oczywiście na zielonym łonie przyrody.
Pięćdziesiątnica jest jednym z trzech najważniejszych uroczystości w Roku Liturgicznym! Trzy największe uroczystości roku
kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa
Bożego – Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. Wielkanoc jest świętem
Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia chwalebnym Zmartwychwstaniem. Zielone Świątki są
świętem trzeciej Osoby boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało
utwierdzone i poświęcone przez Niego.
Przed II wojną światowa Zielone Świątki - podobnie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc - były świętami dwudniowymi. Drugi dzień (jako
dzień wolny) usunęli komuniści. Po 1989 r. nie było woli, by do dobrych tradycji powrócić. Reforma liturgii po Soborze Watykańskim II
sprawiała natomiast, że z kalendarza kościelnego zniknęła oktawa Zesłania Ducha Świętego. Dziś zawsze obchodzimy Pięćdziesiątnicę
de facto 49 dni po Zmartwychwstaniu – jest to bowiem święto niedzielne - Niedziela Zesłania Ducha Świętego.

Charakterystyka darów Ducha Świętego - cd.
DAR ROZUMU

3) Zachęca i pociąga serce do rzeczy
wyższych, do czynienia tego, co przekracza
granicę konieczności. Jest szczególnie
potrzebny przełożonym, kierownikom duchowym, pasterzom Kościoła. Człowiek obdarowany darem Rady nie ma w sobie nic z
człowieka pysznego, który uważa, że
wszystko wie. Jest natomiast skłonny do
przyjmowania rad i chętnie poddaje się
kierownictwu.

1) Pozwala wniknąć głębiej w tajemnicę Boga; daje rozumienie i intuicję Bożej prawdy,
otwiera na radość poznania Boga i radość
zrozumienia pełnego miłości planu Boga.
("Duch przenika wszystko, nawet głębokości
Boga samego" – 1 Kor 2,10 b).
2) Dar Rozumu kształtuje zmysł wiary.
3) Pozwala człowiekowi odczytać "znaki czasu", przy czym źródłem wszelkich podejmno- Dar Rady można rozwijać przez:
wanych działań jest modlitwa.
1) Unikanie zbytniego zaufania we własne
Dar Rozumu można rozwijać przez:
siły, przywiązania do swego zdania, a także
pośpiechu w podejmowaniu jakiegoś zadania,
1) Pokorę, zaufanie Bogu, oddanie się Mu.
2) Panowanie nad zmysłami, gdyż Boga czy formułowaniu postanowień.
może zobaczyć tylko ten, kto ma czyste 2) Pokorną modlitwę o pomnażanie Daru
serce. ("Błogosławieni czystego serca, albo- Rady. Słowa Psalmu mówią: "Daj mi poznać
drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich
wiem oni Boga oglądać będą" – Mt 5,8).
3) Skupienie i ciszę, gdyż wtedy człowiek ścieżek" (Ps 25,4).
otwiera swoje serce na głos mówiącego BoDAR MĘSTWA
ga.
1)
Uzdalnia
do
przeciwstawienia się pokusom
4) Proszenie o ten dar.
czynienia zła.
5) Dziękczynienie i uwielbianie Boga za światło, jakiego udziela, za dary, którymi obdarza. 2) Pozwala odważnie kroczyć drogą Ewangelii, za Jezusem.
DAR RADY
3) Skłania człowieka do podejmowania
wielkich rzeczy dla Pana Boga, pomimo
1) Uzdalnia człowieka do dokonywania
różnych przeszkód i trudności. Sprawia, że
właściwych wyborów w sytuacjach przed
jakimi staje w codziennym życiu. Ujawnia się się nie zniechęcamy w czynieniu dobra, nie
szczególnie wtedy, gdy na drodze życia staje dochodzimy do wniosku, że nie warto robić
coś nieoczekiwanego, zaskakującego, co dobrze, nie warto się starać. Podtrzymuje
wymaga szczególnego rozeznania. W Ewan- ducha.
gelii św. Mateusza Jezus mówi: "Kiedy was 4) Sprawia, że pokonujemy przeciwności
wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co pewnie, z siłą.
macie mówić. W owej bowiem godzinie 5) Udziela nam wytrwałości.
będzie wam poddane, co macie mówić" (Mt
6) Dopomaga w znoszeniu cierpień.
10,19). Duch Święty przychodzi z pomocą,
udziela rady i uczy reagować w odpowiedni 7) Uzdalnia także do męczeństwa, gdyby
sposób. Niewątpliwie pod natchnieniem trzeba było dać świadectwo wierze. Jest to
Ducha Świętego św. Piotr Apostoł dał sądom dar, który daje moc odrzucenia propozycji zła
Sanhedrynu odpowiedź: "Trzeba bardziej i daje odwagę pójścia za propozycją dobra.
słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5,29).
Dar Męstwa można rozwijać przez:
2) Służy do praktycznego rozeznania, która z
1) Podejmowanie umartwień, postu, zrezydwóch rzeczy dobrych jest lepsza, ważniejsza
gnowanie z czegoś, szczególnie wtedy, kiedy
w planach Bożych.

2

Relikwie świętych i błogosławionych
w kościele pw. św. Anny w Wilanowie
W niedzielę, 27 maja br., przed Mszą św. o godz. 18.00., zostaną wprowadzone do naszego kościoła
relikwie św. Rity, patronki od spraw trudnych i beznadziejnych, matek i kobiet we wszystkich stanach.

Św. Rita z Cascii OSA
Święta Rita, choć żyła w tak odległym czasie, nie przestaje fascynować i należy do jednej z
bardziej znanych świętych Kościoła. Przed jej obrazami i figurami modlą się wierni, by wspierała
ich w bardzo trudnych sytuacjach związanych z życiem rodzinnym. Jest patronką matek, które
heroicznie budują jedność w rodzinie, zwłaszcza gdy ich mężowie są mało odpowiedzialni i
niełatwi w kontakcie. Do niej zwracają się z prośbą w sprawach beznadziejnych.

Rita urodziła się ok. 1380 r. Była jedynaczką
w rodzinie górali w Rocca Porena, niedaleko
Cascii. Choć doświadczała powołanie do
życia zakonnego, jej rodzice zdecydowali, że
ma wyjść za mąż. Nie było to udane
małżeństwo. Jej mąż był człowiekiem porywczym i gwałtownym. Rita przez cały czas
trwania tego związku okazywała wprost
anielską cierpliwość. Mieli dwóch synów. Mąż
Rity zginął z rąk mafii, wendety.

nek w Cascii. Nie umiała ani czytać ani pisać
dlatego przeznaczano ją do bardzo prostych
posług, które chętnie wypełniała. Podczas
prac często całowała obrączkę, znak swojej
więzi z Jezusem - Oblubieńcem. Wiele się
modliła, a Pan obdarzał ją mistycznymi łaskami. Święta Rita miała wielkie nabożeństwo do
Męki Pańskiej, wyprosiła sobie dar stygmatów. Na swojej głowie odczuwała ranę po
jednym cierniu z korony Jezusa, który
przypominał jej o Męce Zbawiciela. Trwało to
15 lat. Rita prosiła też Boga, by rana ta nie
była widoczna dla otoczenia i została
wysłuchana.

uczycielką. A ona, wielbiąca Boga, wstawia
się za wszystkimi, którzy przedstawiają Bogu
za jej pośrednictwem wiele spraw po ludzku
trudnych do rozwiązania.

Rita sama wychowywała synów, a kiedy
zobaczyła, że i oni, podobnie jak jej zmarły
Św. Rito, módl się za nami!
mąż, zaczęli schodzić na złą drogę, prosiła
Boga, by ich raczej zabrał z tego świata,
niżby mieli stać się zabójcami. Pan Bóg
Marek Wójtowicz SJ
Św. Rita zmarła 22 maja 1457 r. w Cascii,
wysłuchał jej próśb i wkrótce zmarli podczas gdzie można zobaczyć jej nienaruszone ciało.
epidemii.
Do sanktuarium w Rocca Porena oraz do Źródło:
Po śmierci synów Rita mogła zrealizować Cascii przybywa bardzo wielu pielgrzymów, https://www.deon.pl/215/art,137,sw-rita-swietapragnienie wstąpienia do klasztoru augustia- dla których św. Rita jest przewodniczką, na- cierpliwa-analfabetka.html

DUCHU ŚWIĘTY
PRZYJDŹ

DAR UMIEJĘTNOŚCI

czuje się wewnętrzny przymus do czynienia
tego. Należy pamiętać, że Pan Bóg nigdy nie
zmusza do niczego, dlatego takie odczucia
najczęściej nie pochodzą od Niego. Aby się im
przeciwstawić i nie ulec złu, właściwe jest
czasem podjęcie jakiegoś wyrzeczenia.
2) Powstrzymywanie się od narzekania.
3) Wytrwałe i sumienne wykonywanie swoich
codziennych, "szarych" obowiązków.
4) Całkowite zawierzenie Bogu i oparcie się na
Jego mocy (tak jak apostołowie, którzy po
śmierci Chrystusa, Jego zmartwychwstaniu i
zesłaniu Ducha Świętego, głosili Chrystusa
z wielką mocą, pomimo prześladowań i groźby
śmierci).
5) Wołanie o dar Męstwa, o odwagę. Święty
Paweł w Liście do Koryntian pisze: "Dlatego
mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach,
w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem
ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny" (2
Kor 12,10).
6) Źródłem pomnażania męstwa są także
sakramenty, zwłaszcza Eucharystia. Św. Jan
Chryzostom ujął to w następujących słowach:
"Od stołu Pańskiego odchodzimy pełni ognia, jak
lwy straszni dla szatana".

1) Uzdalnia do tego, że patrząc na świat, potrafię odnaleźć w nim Boga. Dar Umiejętności
jest odwrotną stroną Daru Mądrości: Dar
Mądrości uzdalnia do patrzenia na świat
poprzez pryzmat Boga, tak jak On na niego
patrzy, natomiast dzięki Darowi Umiejętności
patrząc na świat odkrywam w nim Boga i
ukierunkowuję swe serce ku Niemu.
2) Dar Umiejętności pozwala odkryć człowiekowi sens rzeczy stworzonych, gdyż widząc
jejako przejaw piękna i nieskończonej miłości
Boga, chce wielbić także ich Stwórcę.
3) Chroni człowieka przed przecenianiem dóbr
ziemskich i wiedzy ziemskiej.
4) Prowadzi człowieka do żalu i pokuty, gdyż
daje poznać czym jest odejście od Boga i
zwrócenie się ku temu, co stworzone.
Dar Umiejętności można rozwijać przez:
1) Patrzenie na stworzenia jako na dzieła
Boże, które są tylko słabym odbiciem Jego
doskonałości. Św. Paweł w Liście do Kolosan
napisał: "Wszystko w Nim ma istnienie" (Kol
1,18). Pewien człowiek powiedział kiedyś do
Matki Teresy: Jak dobrym musi być twój Bóg,
skoro ty dla mnie jesteś taka dobra!
2) Trzeba uczyć się dostrzegać we wszystkich
wydarzeniach życiowych Bożą wolę, bez której
nic się nie dzieje.
3) Należy zachowywać wolność w swoich wyborach. Człowiek wolny na pytanie: Dlaczego
tak czynisz? odpowie: Bo tak chcę, bo uznałem taką postawę za słuszną, bo cenię uczciwość, sumienność, miłość, bo odkryłem drogę
prowadzącą ku zbawieniu.
Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów
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Modlitwa Jana Pawła II
do Ducha Świętego
Na rok przed śmiercią Jan Paweł II zapisał
osobistą modlitwę do Ducha Świętego.
Modlitwę podyktował przyszłemu papieżowi
jego ojciec, jeszcze przed wojną. A jak wiele
lat później wspominał sam Jan Paweł II,
wywarła ona wielki wpływ na jego życie.

Duchu Święty, proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu
kierował się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie
szukał rady i u Ciebie ją zawsze
znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie nie mogły mnie od
Ciebie oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską
miłością,
dar Bojaźni Bożej, abym lękał się
grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

Imiona kandydatów do sakramentu bierzmowania:

Aleksandra, Alicja, Bartosz,
Jan, Joanna, Julia, Julian, Juliusz,
Karolina (1), Karolina (2), Łukasz,
Maciej, Maksymilian, Mateusz,
Michal, Monika, Natalia,
Szymon, Zuzanna
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1. Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania 6.W niedzielę, 27 maja br., przed Mszą św. 11. W bieżącym tygodniu przypadają nastęDucha Świętego. W dniu dzisiejszym moo godz. 18.00., zostaną wprowadzone do
pujące uroczystości liturgiczne:
naszego kościoła relikwie św. Rity, patronki
żemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
– w poniedziałek, 21 maja, święto NMP,
od spraw trudnych i beznadziejnych, matek i
warunkami i za udział w publicznym śpiewie
Matki Kościoła,
kobiet we wszystkich stanach.
lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu, Duchu
– w czwartek, 24 maja, święto Jezusa
przyjdź”. W Zielone Świątki tradycyjnie przy- 7. Uroczystość Bożego Ciała przypada
Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego
strajamy nasze domy w zieleń tataraków i
w czwartek, 31 maja br. Procesja do
Kapłana,
brzóz, bo jest to również Święto Ludowe,
czterech ołtarzy wyruszy z naszego kościoła
– w sobotę, 26 maja, wspomnienie św.
święto rolników, ogrodników i działkowców.
po Mszy św. o godz. 10.00. Procesja przejBogumiła, biskupa.
Dzisiejsza niedziela kończy okres Komunii
dzie ulicami: St. Kostki Potockiego, WiertWszystkim obchodzącym w tym tygodniu
wielkanocnej.
niczą, Przyczółkową a następnie wejdzieimieniny, składamy życzenia błogosławieńmy w ulicę prowadzącą do Pałacu i z po2. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu
wrotem do kościoła. Zapraszamy mieszo godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
osobistym i zawodowym.
kańców naszej parafii i poszczególne wspólbędziemy za zmarłych polecanych w wyponoty parafialne do przygotowania ołtarzy.
12. W najbliższym czasie sakramentalny
minkach rocznych.
związek małżeński zawrą:
8. Do końca czerwca, w dzwonnicy, Henryka
3. W najbliższy wtorek, 22 maja, o godz. 18.00.
Mariusz Dominik Jesionowski
Gnatowska "Uta" prezentuje prace malarzostanie odprawiona Msza św. i nabożeńi
skie, których tematem jest pejzaż wilastwo majowe przy krzyżu na ul. Biedronki.
Marta Majewska, oboje z parafii tutejszej
nowski. Zapraszamy do oglądania wystawy.
– zapowiedź I.
4. Dziś na Mszy św. o godz. 11.00. i 13.00 9. W niedzielę 3 czerwca br., obchodzimy po
grupa dzieci z naszej parafii, przystąpi do
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach
raz jedenasty, Święto Dziękczynienia po
zachodzących między narzeczonymi, zobPierwszej Komunii Świętej.
hasłem: „Dziękujemy za niepodległość”.
owiązany jest powiadomić kancelarię paraO godz. 12.00. na placu przed Świątynią
5. W środę 23 maja młodzież z naszej parafii
fialną. Narzeczonych polecamy modlitwie
Opatrzności Bożej zostanie odprawiona
przyjmie sakrament bierzmowania przez
parafian.
uroczysta Msza św. z udziałem Episkopatu
posługę Ks. Biskupa Rafała Markowskiego.
Polski. Członkowie Akcji Katolickiej przez
Kandydatów, ich rodziców i rodziny polecałą niedzielę zbierać będą ofiary na
Księgarnia Effata
camy modlitwie parafian. Zachęcamy rówbudowę świątyni Opatrzności Bożej.
poleca
film pt. "Dwie korony"
nież do modlitwy w intencji konkretnej osoby,
W
niedzielę,
10
czerwca
br.,
po
Mszy
św.
o
10.
przygotowującej się do bierzmowania.
godz. 11.30. odbędzie się XI Rodzinny
Odnowa w Duchu Świętym przygotowała
Księgarnia
Piknik Parafialny. W programie znajdą się
wizytówki z imieniem każdego kandydata.
jest
czynna:
liczne atrakcje dla dzieci, wystąpią zespoły
Znajdują się one na stoliku przy wyjściu z kowilanowskie, a także solista teatru muzyścioła. Można losowo wybrać daną osobę i
cznego „Roma” Piotr Płuska. PrzygotoNIEDZIELA
modlić się za nią dowolną modlitwą, do dnia
waliśmy również wiele imprez towarzy9.00-14.30
bierzmowania, o doświadczenie Bożej miłoszących, miedzy innymi liczne konkursy dla
ści, żywą wiarę i wylanie Darów Ducha
dzieci oraz inne atrakcje np. przejażdżkę
Świętego. Za podjęcie modlitwy dziękujemy
kucykiem. Catering zapewni dobre jedzenie
Zapraszamy
w imieniu kandydatów.
z grilla. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy
kancelarii)

Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis
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PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2, 1–11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym
miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum,
jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił
cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im
też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na
każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał
mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni
Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.
Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie
i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali
w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy
przemawiają, nie są Galilejczykami? – mówili
pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy
z nas słyszy swój własny język ojczysty? –
Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy
Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,
Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii,
które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu,
Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Ara-bowie –
słyszymy ich głoszących w naszych językach
wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104, 1.24.29–31.34

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Kiedy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

Ga 5, 16-25
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Niedziela Zesłania Ducha Świętego

od 13.05 do 10.06.2018 r.
Módlmy się
za dzieci i młodzież,
aby nie stawali się ofiarami
przemocy i ucisku.
Nr 480

Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego
innego dąży niż duch, a duch do czego innego
niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak
że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak
pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie
podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary,
nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci,
którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa
Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha
jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzej-

Nr 480

S Ł O W A

mość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma
Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa
Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego
namiętnościami i pożądaniami. Mając życie
od Ducha, do Ducha się też stosujmy.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
SEKWENCJA

Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy zgości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj co nieświęte, Oschłym wlej
zachętę, Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca
twarde, Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

ALLELUJA
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

EWANGELIA
J 20, 19–23

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania,
tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 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.
Oto słowo Pańskie
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KOMENTARZ
Dzisiejsza uroczystość stanowi dla nas –
wierzących w Chrystusa – niezwykle
ważne wydarzenie. U zarania dziejów
Kościoła, w którym i my dziś żyjemy,
zesłanie Ducha Świętego było objawieniem
się całemu światu wspólnoty wierzących
w Mistrza z Nazaretu, czyli Kościoła. Dzieje
Apostolskie mówią o tym fakcie w pierwszym czytaniu. Wspólnota zebrana w Wieczerniku, szum jakby wiatru i języki ognia…
Duch Święty przyszedł do nas i On
uświęca Kościół, czyli nas tutaj się
modlących! Trzeba, abyśmy ciągle przywoływali w naszej pamięci i w naszych
modlitwach to wydarzenie. Duch Święty
działa w Kościele! On uświęca nas
nieustannie – każdego dnia.
W naszym wzrastaniu w świętości
przeżywamy różne etapy, o ile oczywiście
pracujemy nad udoskonaleniem siebie.
Duch Święty udziela każdemu swych łask
według Bożego zamiaru. Wszyscy, jak tu
się wspólnie teraz modlimy, mamy Ducha
Świętego, ale mamy Go nie tylko dla
siebie, ale dla nas – dla całej rodziny
parafialnej. Kapłanom Duch Święty daje
dar roztropności, rodzicom – cierpliwości,
dzieciom i młodzieży – mądrości i wiedzy,
starszym – rady... Wszystkie dary Ducha
Świętego w ich różnorodności są dla dobra
nas wszystkich – KOŚCIOŁA. I jeszcze
jedna niezmiernie ważna prawda: Duch
Święty jest w Kościele i Kościół udziela Go
ludziom! Nie ma sakramentów świętych
poza Kościołem. Na mocy tych sakramentów jesteśmy wezwani do dawania
świadectwa o Jezusie wszędzie tam gdzie
Pan Bóg nas posyła.
ks. dr Michał Dubicki
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