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W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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8. PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 2, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Kiedy 
nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali 
się wszyscy razem na tym samym miejscu. 
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby 
uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały 
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też 
jakby języki ognia, które się rozdzielały, 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 Jeru-
zalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów 
pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, 
zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, 
jak tamci przemawiali w jego własnym języku.
Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci 
wszyscy, którzy przemawiają, nie są Ga-
lilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy 
swój własny język ojczysty? – Partowie i 
Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezo-
potamii, 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 Arabowie – 
słyszymy ich głoszących w naszych językach 
wielkie dzieła Boże».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 104 (103) 1ab.24ac.29b-30.31.34 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 
Albo: Alleluja

Błogosław, duszo moja, Pana, 
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! 
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, 
ziemia jest pełna Twoich 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.

Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym 
możemy uzyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami i za udział w publicz-
nym śpiewie lub recytacji hymnu: „O Stwo-
rzycielu, Duchu przyjdź”. W Zielone Świątki 
tradycyjnie przystrajamy nasze domy w zie-
leń tataraków i brzóz, bo jest to również 
Święto Ludowe, święto rolników, ogro-
dników i działkowców. Dzisiejsza niedziela 
kończy okres komunii wielkanocnej.
Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych pole-
canych w wypominkach rocznych.
Po Mszy św. o godz. 11.30. odbędzie się 
XII Rodzinny Piknik Parafialny. W progra-
mie dzieci będą mogły obejrzeć teatrzyk, 
wystąpi również Grupa Seniorów Wilano-
wskich i Kuźnia Artystyczna. Będziemy 
mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu 
Joanny Trzepiecińskiej. Przygotowaliśmy 
również wiele imprez towarzyszących, 
miedzy innymi liczne konkursy dla dzieci 
oraz inne atrakcje: przejażdżkę kucykiem. 
Catering zapewnia dobre jedzenie z grilla.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00., w Kanonii. 
Spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie się
w najbliższą środę, 12 czerwca, po Mszy 
św. o godz. 18.00.
Nabożeństwo Fatimskie wraz z procesją 
wokół kościoła, z figurą MB Fatimskiej 
zostanie odprawione w czwartek, 13 czer-
wca, po Mszy św. o godz. 18.00. 
Nabożeństwo zakończymy Apelem Jasno-
górskim.

Zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę 
św. z okazji zakończenia roku szkolnego, 
która odbędzie się w niedzielę 16 czer-
wca o godz. 11.30.
Zapraszamy dzieci do udziału w procesji 
Bożego Ciała. Chętni mogą się zgłaszać 
do sióstr katechetek. Próba dla dzieci do 
procesji Bożego Ciała odbędzie się w śro-
dę 19 czerwca o godz. 18.30.
Uroczystość Bożego Ciała przypada        
w czwartek, 20 czerwca br. Procesja do 
czterech ołtarzy wyruszy z naszego koś-
cioła po Mszy św. o godz. 10.00. Proce-
sja przejdzie ulicami: St. Kostki Potoc-
kiego, Wiertniczą, Przyczółkową a nastę-
pnie wejdziemy w ulicę prowadzącą do 
Pałacu i z powrotem do kościoła. Zapra-
szamy mieszkańców naszej parafii i 
poszczególne wspólnoty parafialne do 
przygotowania ołtarzy.
W niedzielę, 16 czerwca br. odbędzie się 
pielgrzymka na Jasną Górę dzieci i mło-
dzieży z Kół Różańcowych. Zaplanowana 
jest Msza św., udział w festynie ks. bpa 
Długosza, występ zespołu Armii Dzieci 
oraz tradycyjnie losowanie rowerów 
górskich. Zapisy u sióstr katechetek i u s. 
Melanii w Zakrystii. 
W dniu dzisiejszym siostry Pasjonistki 
zorganizowały loterię, z której dochód 
przeznaczony jest na wyjazd wakacyjny 
dzieci. Siostry dziękują za wsparcie w tym 
szlachetnym przedsięwzięciu.  

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

−

−

−

K O M E N T A R Z
   „I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym...”. Pierwsi uczniowie Jezusa doś-
wiadczyli tego pięćdziesiąt dni po Jego 
zmartwychwstaniu i dziesięć dni po Jego 
wniebowstąpieniu. To Duch Święty sprawił, 
że zaczęli mówić obcymi języka. To Paraklet, 
Duch Święty dał im moc i odwagę, by głosić 
Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu dla 
wszystkich, którzy należą do Chrystusa.
    My też otrzymaliśmy Tego Ducha. Dokona-
ło się to podczas sakramentu chrztu, w czasie 
sakramentu bierzmowania. On już jest. On 
już w nas zamieszkał. Teraz to od nas w du-
żej mierze zależy, czy będziemy żyli według 
ciała, czy według Ducha Bożego. Święty 
Paweł w swoim liście ukazuje wielkie skutki, 
owoce życia według Ducha: podobamy się 
Bogu, jesteśmy synami Bożymi, do naszego 
Boga możemy wołać „Ojcze”, stajemy się 
dziedzicami samego Boga, nasze śmiertelne 
ciała będą przywrócone do życia.
    Czy podejmujemy niewątpliwy trud życia 
według Ducha, by nasze życie wydało takie 
owoce?

Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało 
wprawdzie podlega śmierci ze względu na 
skutki grzechu, duch jednak ma życie na 
skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka 
w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił    
z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa 
Jezusa z martwych, przywróci do życia 
wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego 
w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, 
dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli 
według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według 
ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy 
pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć 
popędom ciała – będziecie żyli. Albowiem 
wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są 
synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież 
ducha niewoli, by się znowu pogrążyć    
w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybra-
nia za synów, w którym możemy wołać: 
«Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym 
świadectwem naszego ducha, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dzieć-
mi, to i dziedzicami: dziedzica-mi Boga, a 
współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie 
z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć 
udział w chwale.

Oto słowo Boże

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

SEKWENCJA
Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba 
wzięty Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask 
drogich, Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości, 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? Tylko 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.

6.

w poniedziałek, 10 czerwca, święto NMP, 
Matki Kościoła,
we wtorek, 11 czerwca, wspomnienie św. 
Barnaby, Apostoła,
w czwartek, 13 czerwca, święto Jezusa 
Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana,
w piątek, 14 czerwca, wspomnienie bł. 
Michała Kozala, biskupa i męczennika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

−

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 8, 8-17

Czytanie z Listu do Rzymian: Bracia: Ci, 
którzy według ciała żyją, Bogu podobać się 
nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, 
lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży         
w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha 
Chrystusowego, ten do Niego nie należy.    

EWANGELIA 
J 14, 15-16. 23b-26

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:  
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli 
Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a in-
nego Parakleta da wam, aby z wami był na 
zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie za-
chowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje 
go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u nie-
go uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie 
zachowuje słów moich. A nauka, którą sły-
szycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie 
posłał, Ojca. To wam powiedziałem, prze-
bywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszy-
stko, co Ja wam powiedziałem».:

Oto słowo Pańskie

5.

7.

9.

10.

11.

−

W maju i czerwcu 2019 r.
prezentowana jest wystawa 

prac artystycznych
Marty Piekut, 

Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej 

i Aleksandry Gintrowskiej.
Zapraszamy do odwiedzania wystawy
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radości.

 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

Pięćdziesiątnica w tradycji Izraela

   Szawuot było jednym z trzech świąt piel-
grzymich, na które Izraelici mieli stawiać się  
w świątyni jerozolimskiej. Święta pielgrzymie 
(szalosz regalim = trzy święta piesze) są to 
Przaśniki, Szawuot i Sukkot (święto namio-
tów), wszystkie są świętami plonów oraz 
mają wymiar historyczny, upamiętniający 
Wyjście i wędrówkę przez pustynię. Jako 
święta plonów Przaśniki są związane z po-
czątkiem żniw jęczmiennych, Szawuot to 
żniwa pszeniczne i początek sezonu owoco-
wego, Sukkot to czas winobrania i zbiorów 
pozostałych płodów rolnych. Pielgrzymo-
wanie do Jerozolimy było wypełnieniem 
nakazu zawartego w Księdze Wyjścia (23, 
14-17) i Księdze Powtórzonego Prawa (16, 
16n), a biblijne korzenie święta Szawuot 
znajdują się w Księdze Kapłańskiej (23, 
15-22) i w Księdze Powtórzonego Prawa (16, 
9-12), gdzie znajduje się nakaz obliczania dni 
od Paschy do Pięćdziesiątnicy.

 Sposób tego obliczania ma charakter 
uroczysty i posiada obrzędową oprawę. 
Nazywa się obliczaniem omeru (sefirat ha-
omer) i dokonuje się każdego wieczoru po 
modlitwie synagogalnej.

    Obrzęd liczenia ma następujący przebieg. 
Odbywa się wieczorem, gdy rozpoczyna się 
już kolejny dzień — rozpoczyna się błogosła-
wieństwem: Bądź błogosławiony Ty, Panie 
nasz Boże, Królu świata, który uświęciłeś nas 
swoimi przykazaniami i nakazałeś nam 
obliczać omer. Następnie oficjalny rabin 
oznajmia wyliczenie dnia słowami: Dziś 
jest ... dzień omeru, wymieniając odpowiedni 
liczebnik porządkowy. Liczy się nie tylko dni, 
ale także tygodnie, stąd na przykład zapo-
wiedź siedemnastego dnia ma następującą 
formę: Dziś jest siedemnasty dzień omeru, co 
równe jest dwu tygodniom i trzem dniom 
omeru. Niektórzy dodają recytację Psalmu 
67, gdyż w ory-ginalnej wersji hebrajskiej 
składa się on z sied-miu wierszy (jeżeli nie 
liczyć wiersza stanowiącego tytuł) i ma 
w sumie czterdzieści dziewięć słów.

   Okres omeru prowadzi do święta Szawuot, 
które określane jest także jako atzeret, dzień 
zamknięcia. W czasach biblijnych było to 
święto plonów, obchodzone jako dziękczy-
nienie po zakończeniu żniw (hag ha-katzir) 
albo jako przyniesienie dla Boga pierwszych 
owoców (yom ha-bikkurim).

   W chrześcijaństwie to rozumienie nabiera 
nowego sensu. Żydzi przynosili w okresie 
Paschy pierwsze kłosy, a dopełnieniem zło-
żenia pierwocin był  obrzęd  przypadający  na 

 Według Dziejów Apostolskich Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu 
żydowskiego święta, zwanego Świętem Tygodni — Szawuot. Dla pełniejszego 
zrozumienia chrześcijańskiego święta warto cofnąć się do tradycji Izraela.

czas Pięćdziesiątnicy. Chrześcijanie w cza-
sie Paschy wspominają ofiarę Chrystusa, 
która otrzymuje jakby ukoronowanie w ze-
słaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdzie-
siątnicy.

  Dzień przynoszenia pierwszych kłosów był 
to dzień następny po szabacie (Kpł 23, 11). 
Według Ewangelii św. Jana w tym dniu 
Zmartwychwstały Chrystus ukazał się ucz-
niom i tchnął na nich Ducha Świętego. 
Janowa wersja zesłania Ducha Świętego 
odnosi się zatem do czasu składania 
pierwocin ze żniw jęczmiennych, podczas 
gdy wersja Łukaszowa z Dziejów Apostol-
skich umieszcza zesłanie Ducha Świętego 
w dniu Pięćdziesiątnicy, który także jest 
dniem dziękczynienia za plony. Można więc 
powiedzieć, że obie wersje w pewien 
sposób podkreślają ten sam czas, który jest 
czasem składania Bogu pierwocin, a dar 
Ducha Świętego jest pierwszym darem 
Chrystusowego żniwa.

  Powróćmy jeszcze do żydowskiego święta 
Szawuot. Po zburzeniu Świątyni w roku 70 
zwyczaje z nią związane nie mogły być 
praktykowane. Święto więc utraciło swój 
charakter rolniczy, a Żydzi rozproszeni po 
całym świecie związali święto Szawuot          
z ogłoszeniem Tory na Synaju. Obecnie 
dawne zwyczaje są odnawiane w licznych 
kibucach, zajmujących się uprawą ziemi. 
Szawuot natomiast przybrało przede wszy-
stkim charakter zeman mattan Toratenu, 
czasu dania naszego Prawa. W tym zna-
czeniu świętowanie Szawuot jest history-
cznym trwaniem wydarzenia synajskiego i 
szczególną obecnością tablic z przykaza-
niami w historii narodu żydowskiego.

 Szawuot zatem można nazwać Dniem 
Objawienia. W jego rozumieniu ujawniają 
się wśród Żydów dwie tendencje. Jedna 
dostrzega w tym święcie zakończenie 
Paschy, druga uważa je za uroczystość 
niezależną od cyklu paschalnego. Praktyka 
obliczania omeru wiąże oba święta ze sobą 
na płaszczyźnie rolniczego rozumienia 
Pięćdziesiątnicy, można jednak mówić 
także o związku wyzwolenia (Pascha) i 
objawienia (Szawuot), wyrażającym się       
w historycznym przejściu z Egiptu na Synaj.

 Jednym z najpiękniejszych ujęć święta 
Szawuot jest przedstawienie go jako mał-
żeństwa pomiędzy Bogiem a Izraelem, 
którego tablice przykazań są ketubą czyli 
dokumentem lub aktem ślubnym, który pan 
młody wręcza oblubienicy podczas wesela.

Od Pięćdziesiątnicy żydowskiej do święta chrześcijańskiego
Znajomość korzeni starotestamentalnych pomaga nam w zrozumieniu świętowania Zesłania Ducha Świętego w Kościele. Słowo 

Pięćdziesiątnica, po angielsku Pentecost (od greckiego pentekoston = liczba 50) odnosi się w obu przypadkach do święta 
pięćdziesiątego dnia. Dla Żydów było to i jest nadal święto przypadające pięćdziesiąt dni po święcie Przaśników. Było to święto 
plonów i polegało na złożeniu pierwszych owoców na ofiarę Jahwe. Żniwa trwały siedem tygodni. Święto Przaśników przypadało 
na drugi dzień po spożyciu paschy żydowskiej. Świętowano początek zbioru jęczmienia, po czym następował dzień ofiar z pier-
wocin – z pierwszego snopka. Prawdziwe świętowanie plonów, kiedy składano Panu uroczystą ofiarę ze zbóż, następowało        
w dzień Pięćdziesiątnicy. Było to wielkie święto pielgrzymie narodu Izraela.

   Księga Rut czytana w to święto traktowana 
jest także jako część ketuby należąca do 
Pisma Świętego. W kręgach sefardyjskich, 
czyli wśród Żydów pochodzących z Hiszpanii 
i Portugalii, istnieje świąteczny zwyczaj 
wypisywania ketuby pomiędzy Bogiem a lu-
dem izraelskim, wzorowanej na tradycyjnych 
ludzkich ketubach i zawierających treści 
religijne.

Ks. Tomasz Jelonek

Źródło:
https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZP/36spotkan03.html

Nasze Zesłanie Ducha Świętego obcho-
dzimy w pięćdziesiąt dni po Wielkanocy,   
a czas między nimi stanowi nieustające 
święto. Sens żniw i ofiary pierwszych plonów 
może być przypisany zarówno do Wielkano-
cy, jak i do Zesłania Ducha Świętego. Czyż 
św. Paweł nie nazywał Jezusa „pierwszym 
owocem” odkupionej ludzkości? – mówi         
o Nim pierwociny spośród tych, co pomarli (1
Kor 15,20). Kiedy pierwsze snopy zboża
składano w ofierze w świątyni, w tym samym
czasie nastąpiło Zmartwychwstanie. Święto
Pięćdziesiątnicy, siedem tygodni później,
miało także charakter święta plonów. To
wtedy Duch Święty zstąpił jak ogień i sprawił,
że pozostałe zboże dojrzało, a żniwa mogły
być zakończone. Ten obraz żniw był bliski
Ojcom Kościoła. Św. Ireneusz komentuje:
„Duch Boży łączył w jedno oddalone od siebie
ludy i składał Ojcu w darze pierwociny ze
wszystkich narodów”.

W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstą-

pił na wspólnotę naśladowców Chrystusa,
z  bierając plon miłości, bo – jak mówi św. Pa-
weł – owocem Ducha jest: miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wier-
ność, łagodność, opanowanie (Ga 5,22–23).

Jest jeszcze inny aspekt święta żydo-
wskiego, który może być dla nas pomocny.
W równym stopniu jak święto plonów było to
również wspomnienie otrzymania przez 
Mojżesza Prawa na górze Synaj. Akcent
kładziono nie tyle na przykazaniach, ile na
przymierzu Boga z Narodem Wybranym
wtedy zawartym. Pojęcia prawa i przymierza
– nowego prawa i Nowego Przymierza –
należą również do koncepcji chrześcijańskiej
Pięćdziesiątnicy. Zesłanie Ducha Świętego
zastępuje ogłoszenie Prawa. On jest „palcem
Bożym”, który zamiast na kamiennych ta-
blicach, pisze w ludzkich sercach. Nowe
Przymierze oparte na obecności i działaniu
Ducha Świętego w nas, zastąpiło przymierze
zawarte w prawie Mojżeszowym.

Opiera się ono nie tyle na posłuszeństwie 
zewnętrznemu kodeksowi postępowania, ile 
na wewnętrznym nastawieniu umysłu i serca, 
na przemianie wewnętrznej. To prawo jest 
przykazaniem miłości, zasadą życia. 
Pięćdziesiątnicę możemy więc uważać za
święto Nowego Prawa i Nowego Przymierza
zawartego przez Ducha Świętego.

Vincent Ryan OSB
Źródło:
http://ps-po.pl/2014/06/10/od-piecdziesiatnicy-
zydowskiej-do-swieta-chrzescijanskiego

Nabożeństwo Fatimskie
W czwartek 13 czerwca br.
Msza Świętej o godz. 18:00 

Różaniec i procesja wokół kościoła 
z figurą MB Fatimskiej. 

Nabożeństwo zakończymy 
Apelem Jasnogórskim

Majówka na ulicy Biedronki i na Powsinku - fot. B. Drabik 
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radości.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

Pięćdziesiątnica w tradycji Izraela

Szawuot było jednym z trzech świąt piel-
grzymich, na które Izraelici mieli stawiać się 
w świątyni jerozolimskiej. Święta pielgrzymie 
(szalosz regalim = trzy święta piesze) są to
Przaśniki, Szawuot i Sukkot (święto namio-
tów), wszystkie są świętami plonów oraz
mają wymiar historyczny, upamiętniający
Wyjście i wędrówkę przez pustynię. Jako
święta plonów Przaśniki są związane z po-
czątkiem żniw jęczmiennych, Szawuot to
żniwa pszeniczne i początek sezonu owoco-
wego, Sukkot to czas winobrania i zbiorów 
pozostałych płodów rolnych. Pielgrzymo-
wanie do Jerozolimy było wypełnieniem
nakazu zawartego w Księdze Wyjścia (23,
14-17) i Księdze Powtórzonego Prawa (16,
16n), a biblijne korzenie święta Szawuot 
znajdują się w Księdze Kapłańskiej (23,
15-22) i w Księdze Powtórzonego Prawa (16,
9-12), gdzie znajduje się nakaz obliczania dni 
od Paschy do Pięćdziesiątnicy.

Sposób tego obliczania ma charakter 
uroczysty i posiada obrzędową oprawę. 
Nazywa się obliczaniem omeru (sefirat ha-
omer) i dokonuje się każdego wieczoru po
modlitwie synagogalnej.

Obrzęd liczenia ma następujący przebieg. 
Odbywa się wieczorem, gdy rozpoczyna się 
już kolejny dzień — rozpoczyna się błogosła-
wieństwem: Bądź błogosławiony Ty, Panie 
nasz Boże, Królu świata, który uświęciłeś nas 
swoimi przykazaniami i nakazałeś nam 
obliczać omer. Następnie oficjalny rabin 
oznajmia wyliczenie dnia słowami: Dziś
jest ... dzień omeru, wymieniając odpowiedni 
liczebnik porządkowy. Liczy się nie tylko dni,
ale także tygodnie, stąd na przykład zapo-
wiedź siedemnastego dnia ma następującą 
formę: Dziś jest siedemnasty dzień omeru, co
równe jest dwu tygodniom i trzem dniom 
omeru. Niektórzy dodają recytację Psalmu
67, gdyż w ory-ginalnej wersji hebrajskiej 
składa się on z sied-miu wierszy (jeżeli nie 
liczyć wiersza stanowiącego tytuł) i ma
w sumie czterdzieści dziewięć słów.

Okres omeru prowadzi do święta Szawuot,
które określane jest także jako atzeret, dzień 
zamknięcia. W czasach biblijnych było to
święto plonów, obchodzone jako dziękczy-
nienie po zakończeniu żniw (hag ha-katzir)
albo jako przyniesienie dla Boga pierwszych
owoców (yom ha-bikkurim).

W chrześcijaństwie to rozumienie nabiera 
nowego sensu. Żydzi przynosili w okresie 
Paschy pierwsze kłosy, a dopełnieniem zło-
żenia pierwocin był obrzęd przypadający na 

Według Dziejów Apostolskich Duch Święty zstąpił na Apostołów w dniu 
żydowskiego święta, zwanego Świętem Tygodni — Szawuot. Dla pełniejszego 
zrozumienia chrześcijańskiego święta warto cofnąć się do tradycji Izraela.

czas Pięćdziesiątnicy. Chrześcijanie w cza-
sie Paschy wspominają ofiarę Chrystusa, 
która otrzymuje jakby ukoronowanie w ze-
słaniu Ducha Świętego w dniu Pięćdzie-
siątnicy.

Dzień przynoszenia pierwszych kłosów był 
to dzień następny po szabacie (Kpł 23, 11). 
Według Ewangelii św. Jana w tym dniu 
Zmartwychwstały Chrystus ukazał się ucz-
niom i tchnął na nich Ducha Świętego. 
Janowa wersja zesłania Ducha Świętego 
odnosi się zatem do czasu składania 
pierwocin ze żniw jęczmiennych, podczas 
gdy wersja Łukaszowa z Dziejów Apostol-
skich umieszcza zesłanie Ducha Świętego 
w dniu Pięćdziesiątnicy, który także jest 
dniem dziękczynienia za plony. Można więc 
powiedzieć, że obie wersje w pewien 
sposób podkreślają ten sam czas, który jest 
czasem składania Bogu pierwocin, a dar 
Ducha Świętego jest pierwszym darem 
Chrystusowego żniwa.

Powróćmy jeszcze do żydowskiego święta 
Szawuot. Po zburzeniu Świątyni w roku 70 
zwyczaje z nią związane nie mogły być 
praktykowane. Święto więc utraciło swój 
charakter rolniczy, a Żydzi rozproszeni po 
całym świecie związali święto Szawuot          
z ogłoszeniem Tory na Synaju. Obecnie 
dawne zwyczaje są odnawiane w licznych 
kibucach, zajmujących się uprawą ziemi. 
Szawuot natomiast przybrało przede wszy-
stkim charakter zeman mattan Toratenu, 
czasu dania naszego Prawa. W tym zna-
czeniu świętowanie Szawuot jest history-
cznym trwaniem wydarzenia synajskiego i 
szczególną obecnością tablic z przykaza-
niami w historii narodu żydowskiego.

Szawuot zatem można nazwać Dniem 
Objawienia. W jego rozumieniu ujawniają 
się wśród Żydów dwie tendencje. Jedna 
dostrzega w tym święcie zakończenie 
Paschy, druga uważa je za uroczystość 
niezależną od cyklu paschalnego. Praktyka 
obliczania omeru wiąże oba święta ze sobą 
na płaszczyźnie rolniczego rozumienia 
Pięćdziesiątnicy, można jednak mówić 
także o związku wyzwolenia (Pascha) i 
objawienia (Szawuot), wyrażającym się       
w historycznym przejściu z Egiptu na Synaj.

Jednym z najpiękniejszych ujęć święta 
Szawuot jest przedstawienie go jako mał-
żeństwa pomiędzy Bogiem a Izraelem, 
którego tablice przykazań są ketubą czyli 
dokumentem lub aktem ślubnym, który pan 
młody wręcza oblubienicy podczas wesela.

Od Pięćdziesiątnicy żydowskiej do święta chrześcijańskiego
  Znajomość korzeni starotestamentalnych pomaga nam w zrozumieniu świętowania Zesłania Ducha Świętego w Kościele. Słowo 
Pięćdziesiątnica, po angielsku Pentecost (od greckiego pentekoston = liczba 50) odnosi się w obu przypadkach do święta 
pięćdziesiątego dnia. Dla Żydów było to i jest nadal święto przypadające pięćdziesiąt dni po święcie Przaśników. Było to święto 
plonów i polegało na złożeniu pierwszych owoców na ofiarę Jahwe. Żniwa trwały siedem tygodni. Święto Przaśników przypadało 
na drugi dzień po spożyciu paschy żydowskiej. Świętowano początek zbioru jęczmienia, po czym następował dzień ofiar z pier-
wocin – z pierwszego snopka. Prawdziwe świętowanie plonów, kiedy składano Panu uroczystą ofiarę ze zbóż, następowało        
w dzień Pięćdziesiątnicy. Było to wielkie święto pielgrzymie narodu Izraela.

Księga Rut czytana w to święto traktowana 
jest także jako część ketuby należąca do 
Pisma Świętego. W kręgach sefardyjskich, 
czyli wśród Żydów pochodzących z Hiszpanii 
i Portugalii, istnieje świąteczny zwyczaj 
wypisywania ketuby pomiędzy Bogiem a lu-
dem izraelskim, wzorowanej na tradycyjnych 
ludzkich ketubach i zawierających treści 
religijne.

Ks. Tomasz Jelonek

Źródło:
https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZP/36spotkan03.html

   Nasze Zesłanie Ducha Świętego obcho-
dzimy w pięćdziesiąt dni po Wielkanocy,   
a czas między nimi stanowi nieustające 
święto. Sens żniw i ofiary pierwszych plonów 
może być przypisany zarówno do Wielkano-
cy, jak i do Zesłania Ducha Świętego. Czyż 
św. Paweł nie nazywał Jezusa „pierwszym 
owocem” odkupionej ludzkości? – mówi         
o Nim pierwociny spośród tych, co pomarli (1
Kor 15,20). Kiedy pierwsze snopy zboża
składano w ofierze w świątyni, w tym samym
czasie nastąpiło Zmartwychwstanie. Święto
Pięćdziesiątnicy, siedem tygodni później,
miało także charakter święta plonów. To
wtedy Duch Święty zstąpił jak ogień i sprawił,
że pozostałe zboże dojrzało, a żniwa mogły
być zakończone. Ten obraz żniw był bliski
Ojcom Kościoła. Św. Ireneusz komentuje:
„Duch Boży łączył w jedno oddalone od siebie
ludy i składał Ojcu w darze pierwociny ze
wszystkich narodów”.
 W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstą-

pił na wspólnotę naśladowców Chrystusa, 
z     bierając plon miłości, bo – jak mówi św. Pa-
weł – owocem Ducha jest: miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wier-
ność, łagodność, opanowanie (Ga 5,22–23).
  Jest jeszcze inny aspekt święta żydo-
wskiego, który może być dla nas pomocny. 
W równym stopniu jak święto plonów było to 
również wspomnienie otrzymania przez 
Mojżesza Prawa na górze Synaj. Akcent 
kładziono nie tyle na przykazaniach, ile na 
przymierzu Boga z Narodem Wybranym 
wtedy zawartym. Pojęcia prawa i przymierza 
– nowego prawa i Nowego Przymierza –
należą również do koncepcji chrześcijańskiej
Pięćdziesiątnicy. Zesłanie Ducha Świętego
zastępuje ogłoszenie Prawa. On jest „palcem
Bożym”, który zamiast na kamiennych ta-
blicach, pisze w ludzkich sercach. Nowe
Przymierze oparte na obecności i działaniu
Ducha Świętego w nas, zastąpiło przymierze
zawarte w prawie Mojżeszowym.

   Opiera się ono nie tyle na posłuszeństwie 
zewnętrznemu kodeksowi postępowania, ile 
na wewnętrznym nastawieniu umysłu i serca, 
na przemianie wewnętrznej. To prawo jest 
przykazaniem miłości, zasadą życia. 
Pięćdziesiątnicę możemy więc uważać za 
święto Nowego Prawa i Nowego Przymierza 
zawartego przez Ducha Świętego.

Vincent Ryan OSB
Źródło:
http://ps-po.pl/2014/06/10/od-piecdziesiatnicy-
zydowskiej-do-swieta-chrzescijanskiego

Nabożeństwo Fatimskie
W czwartek 13 czerwca br.
Msza Świętej o godz. 18:00 

Różaniec i procesja wokół kościoła 
z figurą MB Fatimskiej. 

Nabożeństwo zakończymy 
Apelem Jasnogórskim

Majówka na ulicy Biedronki i na Powsinku - fot. B. Drabik 
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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8. PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 2, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Kiedy 
nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali 
się wszyscy razem na tym samym miejscu. 
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby 
uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały 
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też 
jakby języki ognia, które się rozdzielały, 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 Jeru-
zalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów 
pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, 
zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, 
jak tamci przemawiali w jego własnym języku.
Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci 
wszyscy, którzy przemawiają, nie są Ga-
lilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy 
swój własny język ojczysty? – Partowie i 
Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezo-
potamii, 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 Arabowie – 
słyszymy ich głoszących w naszych językach 
wielkie dzieła Boże».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 104 (103) 1ab.24ac.29b-30.31.34 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 
Albo: Alleluja

Błogosław, duszo moja, Pana, 
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! 
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, 
ziemia jest pełna Twoich 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.

Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym 
możemy uzyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami i za udział w publicz-
nym śpiewie lub recytacji hymnu: „O Stwo-
rzycielu, Duchu przyjdź”. W Zielone Świątki 
tradycyjnie przystrajamy nasze domy w zie-
leń tataraków i brzóz, bo jest to również 
Święto Ludowe, święto rolników, ogro-
dników i działkowców. Dzisiejsza niedziela 
kończy okres komunii wielkanocnej.
Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych pole-
canych w wypominkach rocznych.
Po Mszy św. o godz. 11.30. odbędzie się 
XII Rodzinny Piknik Parafialny. W progra-
mie dzieci będą mogły obejrzeć teatrzyk, 
wystąpi również Grupa Seniorów Wilano-
wskich i Kuźnia Artystyczna. Będziemy 
mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu 
Joanny Trzepiecińskiej. Przygotowaliśmy 
również wiele imprez towarzyszących, 
miedzy innymi liczne konkursy dla dzieci 
oraz inne atrakcje: przejażdżkę kucykiem. 
Catering zapewnia dobre jedzenie z grilla.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00., w Kanonii. 
Spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie się

       

w najbliższą środę, 12 czerwca, po Mszy 
św. o godz. 18.00.
Nabożeństwo Fatimskie wraz z procesją 
wokół kościoła, z figurą MB Fatimskiej 
zostanie odprawione w czwartek, 13 czer-
wca, po Mszy św. o godz. 18.00. 
Nabożeństwo zakończymy Apelem Jasno-
górskim.

Zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę 
św. z okazji zakończenia roku szkolnego, 
która odbędzie się w niedzielę 16 czer-
wca o godz. 11.30.
Zapraszamy dzieci do udziału w procesji 
Bożego Ciała. Chętni mogą się zgłaszać 
do sióstr katechetek. Próba dla dzieci do 
procesji Bożego Ciała odbędzie się w śro-
dę 19 czerwca o godz. 18.30.
Uroczystość Bożego Ciała przypada        
w czwartek, 20 czerwca br. Procesja do 
czterech ołtarzy wyruszy z naszego koś-
cioła po Mszy św. o godz. 10.00. Proce-
sja przejdzie ulicami: St. Kostki Potoc-
kiego, Wiertniczą, Przyczółkową a nastę-
pnie wejdziemy w ulicę prowadzącą do 
Pałacu i z powrotem do kościoła. Zapra-
szamy mieszkańców naszej parafii i 
poszczególne wspólnoty parafialne do 
przygotowania ołtarzy.
W niedzielę, 16 czerwca br. odbędzie się 
pielgrzymka na Jasną Górę dzieci i mło-
dzieży z Kół Różańcowych. Zaplanowana 
jest Msza św., udział w festynie ks. bpa 
Długosza, występ zespołu Armii Dzieci 
oraz tradycyjnie losowanie rowerów 
górskich. Zapisy u sióstr katechetek i u s. 
Melanii w Zakrystii. 
W dniu dzisiejszym siostry Pasjonistki 
zorganizowały loterię, z której dochód 
przeznaczony jest na wyjazd wakacyjny 
dzieci. Siostry dziękują za wsparcie w tym 
szlachetnym przedsięwzięciu.  

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

−

−

−

K O M E N T A R Z
„I wszyscy zostali napełnieni Duchem 

Świętym...”. Pierwsi uczniowie Jezusa doś-
wiadczyli tego pięćdziesiąt dni po Jego 
zmartwychwstaniu i dziesięć dni po Jego 
wniebowstąpieniu. To Duch Święty sprawił, 
że zaczęli mówić obcymi języka. To Paraklet, 
Duch Święty dał im moc i odwagę, by głosić 
Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu dla 
wszystkich, którzy należą do Chrystusa.

My też otrzymaliśmy Tego Ducha. Dokona-
ło się to podczas sakramentu chrztu, w czasie 
sakramentu bierzmowania. On już jest. On 
już w nas zamieszkał. Teraz to od nas w du-
żej mierze zależy, czy będziemy żyli według 
ciała, czy według Ducha Bożego. Święty 
Paweł w swoim liście ukazuje wielkie skutki, 
owoce życia według Ducha: podobamy się 
Bogu, jesteśmy synami Bożymi, do naszego 
Boga możemy wołać „Ojcze”, stajemy się 
dziedzicami samego Boga, nasze śmiertelne 
ciała będą przywrócone do życia.

Czy podejmujemy niewątpliwy trud życia 
według Ducha, by nasze życie wydało takie 
owoce?

Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało 
wprawdzie podlega śmierci ze względu na 
skutki grzechu, duch jednak ma życie na 
skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka 
w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił    
z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa 
Jezusa z martwych, przywróci do życia 
wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego 
w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, 
dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli 
według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według 
ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy 
pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć 
popędom ciała – będziecie żyli. Albowiem 
wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są 
synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież 
ducha niewoli, by się znowu pogrążyć    
w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybra-
nia za synów, w którym możemy wołać: 
«Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym 
świadectwem naszego ducha, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dzieć-
mi, to i dziedzicami: dziedzica-mi Boga, a 
współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie 
z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć 
udział w chwale.

Oto słowo Boże

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

SEKWENCJA
Przybądź, Duchu Święty, Ześlij z nieba 
wzięty Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź, Dawco łask 
drogich, Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości, 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? Tylko 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.

6.

w poniedziałek, 10 czerwca, święto NMP, 
Matki Kościoła,
we wtorek, 11 czerwca, wspomnienie św. 
Barnaby, Apostoła,
w czwartek, 13 czerwca, święto Jezusa 
Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana,
w piątek, 14 czerwca, wspomnienie bł. 
Michała Kozala, biskupa i męczennika.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.

−

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 8, 8-17

Czytanie z Listu do Rzymian: Bracia: Ci, 
którzy według ciała żyją, Bogu podobać się 
nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, 
lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży         
w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha 
Chrystusowego, ten do Niego nie należy.    

EWANGELIA 
J 14, 15-16. 23b-26

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli 
Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a in-
nego Parakleta da wam, aby z wami był na
zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie za-
chowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje 
go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u nie-
go uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie 
zachowuje słów moich. A nauka, którą sły-
szycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie 
posłał, Ojca. To wam powiedziałem, prze-
bywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszy-
stko, co Ja wam powiedziałem».:

Oto słowo Pańskie

5.

7.

9.

10.

11.

−

W maju i czerwcu 2019 r. 
prezentowana jest wystawa 

prac artystycznych
Marty Piekut, 

Jolanty Dubiel, 
Ireny Wiśniewskiej 

i Aleksandry Gintrowskiej.
Zapraszamy do odwiedzania wystawy

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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