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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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PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 2, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Kiedy nad-
szedł 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 któ-
rym 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 Jeruzalem pobożni Żydzi 
ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy 
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i 
zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci prze-
mawiali w jego własnym języku. Pełni 
zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, 
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? 
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 Arabowie – słyszymy 
ich głoszących w naszych językach wielkie 
dzieła Boże».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
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.

od 10.05.2020 do 14.06.2020

Módlmy się 
za pośrednictwem Maryi,
aby susza nie dotknęła

naszego kraju,
a ziemia wydała

obfite plony. Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek 

nia, ale jeden Pan; różne są wreszcie 
działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszy-
stkiego we wszystkich. Wszystkim zaś obja-
wia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie 
jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu 
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż 
są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z 
Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym 
Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić 
jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy 
napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże

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

EWANGELIA
J 20, 19-23

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój 
wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i 
bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrza-
wszy 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

K O M E N T A R Z

  "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" (Dz 
2,5-6). Jednym z darów, jakim obdarzył 
Duch Święty wspólnotę pierwotnego 
Kościoła był dar jedności – odwrócenie 
przekleństwa wieży Babel. Wtedy kiedy 
ludzie w swojej zarozumiałości chcieli 
dosięgnąć nieba, budując wysoką wieżę, i 
sami próbowali w ten sposób stać się 
bogami, „duch pychy” pomieszał ich języki, 
tak że nie byli już w stanie się ze sobą 
dogadać i współpracować. Duch Święty 
sprawia, że chociaż wszyscy ludzie mówią 
nadal we własnych językach i pozostają 
sobą, to mimo to są w stanie się 
porozumieć. Tylko ci, którzy otwierają się 
na Ducha Świętego mogą tworzyć 
prawdziwą wspólnotę, ponieważ Duch 
Święty nie niszcząc indywidualności 
obdarza darem życia w jedności. 

1.

2.

3.

Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym może-
my uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami i za udział w publicznym śpiewie 
lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu, Duchu 
przyjdź”. W Zielone Świątki tradycyjnie przy-
strajamy nasze domy w zieleń tataraków i 
brzóz, bo jest to również Święto Ludowe, 
święto rolników, ogrodników i działkowców. 
Dzisiejsza niedziela kończy okres komunii 
wielkanocnej.
Nabożeństwo majowe zostanie odprawione 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.
Od poniedziałku, 1 czerwca rozpoczynamy 
nabożeństwa czerwcowe.
W poniedziałek, 1 czerwca, o godz. 18.00., 
zostanie odprawiona Msza św. Wotywna     
o Duchu Świętym. Po niej odmówimy Lita-
nię do Ducha Świętego.
Msza św. w intencji dzieci i ich rodziców zo-
stanie odprawiona we wtorek, 2 czerwca      
o godz. 17.00. Po Mszy św. w czasie nabo-
żeństwa czerwcowego modlić się będziemy
o laskę nawrócenia dla dzieci, które odeszły
od Boga i Kościoła.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 4 czerwca, zostanie odpra-
wiona Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 
17.00, a po Mszy św. koronka do Miło-
sierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania kapła-
ńskie i zakonne. 

W piątek, 5 czerwca, Msza św. wotywna 
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa zo-
stanie odprawiona o godz. 12.00. Z sa-
kramentu pokuty i pojednania można bę-
dzie skorzystać rano i od godz. 16.00. Po
Msza św. o godz. 18.00. zostanie odpra-
wione nabożeństwo pierwszopiątkowe,
prowadzone przez Wspólnotę Odnowy
w Duchu Świętym. Nabożeństwo Wyna-
gradzające Bożemu Sercu, odprawiane
jest cyklicznie, w każdy pierwszy piątek
miesiąca.
W pierwszą sobotę miesiąca, 6 czerwca,
zostanie odprawione nabożeństwo Wy-
nagradzające Niepokalanemu Sercu
Maryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św.
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie,
o godz. 7.00. Po Mszy, przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem odmó-
wimy jedną część różańca, po czym po-
dejmiemy piętnastominutowe rozmyśla-
nie w ciszy, nad wskazaną tajemnicą ró-
żańca świętego.
W następną niedzielę, przed kościołem 
członkowie Akcji Katolickiej będą zbierać 
ofiary na budowę Świątyni Opatrzności 
Bożej.
Nabożeństwo Fatimskie wraz z procesją 
wokół kościoła, z figurą MB Fatimskiej 
zostanie odprawione w sobotę, 13 czer-
wca, po Mszy św. o godz. 18.00. Nabo-
żeństwo zakończymy Apelem Jasno-
górskim.
Uroczystość Bożego Ciała przypada         
w czwartek, 11 czerwca br. Informacje 
dotyczące przebiegu procesji zostaną 
podane w przyszłą niedzielę.

7.

W tym tygodniu przypadają następujące 
uroczystości liturgiczne:
- w poniedziałek, 1 czerwca, święto

NMP, Matki Kościoła,
- w środę, 3 czerwca, wspomnienie św.
męczenników Karola Lwangi i towarzy-
szy,
- w czwartek, 4 czerwca, święto Jezusa
Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana,
- w piątek, 5 czerwca, wspomnienie św.
Bonifacego, biskupa i męczennika.

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

4.

5.

6.
8.

9.

10.

PIERWSZY PIĄTEK
5 czerwca 2020 r.  

Po Mszy św. o godz. 18.00 
nabożeństwo pierwszopiątkowe
wynagradzające Bożemu Sercu 
poprowadzi Odnowa w Duchu 

Świętym z ks. Tomaszem.

PIERWSZA SOBOTA
6 czerwca 2020 r. godz. 7.00

Msza Święta w intencji wynagra-
dzającej Maryi bluźnierstwa tych, 

którzy starają się otwarcie 
zaszczepić w sercach dzieci

obojętność, wzgardę, a nawet 
nienawiść do Niepokalanej Matki. 
Po Mszy św. Różaniec i rozważa-

nie jednej z tajemnic Różańca 
przez 15 minut. 

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian:  Bracia: Nikt nie może 
powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: 
«Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz 
ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwa-

O Stworzycielu, 
Duchu przyjdz!
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radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

1. Dlaczego zstąpił Duch Święty?

Przede wszystkim dlatego, by uzupełnić 
Stary i wypełnić Nowy Testament. W obydwu 
bowiem Bóg obiecał zesłać Ducha Świętego 
jako uzupełnienie. „Wyleję Ducha Mego na 
wszelkie ciało, i prorokować będą synowie 
wasi i córki wasze; starcom waszym sny się 
śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia wi-
dzieć  będą”  (Jl 2,28).  Jan  Chrzciciel  mówił   

o chrzcie z Ducha Świętego udzielonym 
przez Mesjasza: „Ten was chrzcić będzie 
Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3,11). Sam 
zaś Zbawiciel mówił o zesłaniu Ducha Świę-
tego bardzo wyraźnie i wielokrotnie (J 
14,16-17. 15,26. 16,7-15). Teraz wszystko 
zostało spełnione. Wypełnione zostały obie-
tnice Boże. Zstąpienie Ducha Świętego jest 
koroną i pieczęcią wszystkich skarbnic Bożej 
łaski.

 Dotychczas mówili o Duchu Świętym Proro-
cy i zapowiadał Go Zbawiciel, ale on Sam je-
szcze światu zewnętrznie się nie objawiał. 
Wprawdzie przy chrzcie Pana Jezusa dał się 
poznać wybranym duszom, ale było to tylko 
przemijająco i dla szczególnych celów. Teraz 
zaś ukazuje się jako twórca wszelkiej świę-
tości z posłannictwem już nie do jednostek, 
ale do całej ludzkości. Przychodzi, aby nie 
tylko się nam objawić, ale i udzielić się wszy-
stkim, którzy tylko tego zapragną i zechcą 
posiąść Jego dary i Jego samego przez nową 
szczególniejszą obecność, - posiąść nieprze-
mijająco, lecz na stałe pod pewnymi wa-
runkami, łatwymi zresztą do zachowania.

Wreszcie przychodzi Duch Święty, aby 
wsławić Pana Jezusa i objawić Jego Króle-
stwo. O tym celu mówi wyraźnie Zbawiciel: 
„Gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu
sprawiedliwości i sądzie… on Mnie uwielbi, bo 
z mego weźmie, a wam oznajmi” (J 16, 8.14). 
Duch Święty ma dalej prowadzić dzieło Chry-
stusowe, uzupełniać je i okazać wyraźniej, że 
to dzieło jest miłosierdziem Bożym, rozle-
wającym się na świat cały. Świadectwo o Bós-
twie Chrystusa trwa ustawicznie w Kościele za 
sprawą Ducha Świętego i trwać będzie aż do 
skończenia świata. Wszystkie dary, siły i mo-
ce, cała istota i całe życie Kościoła utrzymuje 
się przez działanie Ducha Świętego, który 
ustawicznie wsławia Chrystusa i zapewnia 
rozwój jego królestwu. Dzięki temu działaniu 
Pan Jezus nadal żyje w Kościele, króluje i 
rozkazuje.

2. Jak przychodzi Duch Święty?
Przychodzi wśród okoliczności niezwykłych i

w sposób odpowiadający Majestatowi Boże-
mu. Zjawia się wśród takich znaków, które 
ujawniają Jego Boską  naturę,  Jego  Osobę  i 

2020 – Rok Jana Pawła II

Jan Paweł II a polityka
   Chcąc właściwie zrozumieć nauczanie Ja-
na Pawła II na temat politycznego zaanga-
żowania, trzeba zacząć od wyjaśnienia 
papieskiej koncepcji polityki. Przyzwycza-
iliśmy się myśleć o polityce w sposób, który 
ma swoje źródło  w myśli Machiavellego. Po-
lityka zatem, to umiejętność zdobycia władzy 
i jej utrzymania. Inaczej mówiąc, to pewna 
sprawność z dziedziny techniki, czy mówiąc 
ściślej – socjotechniki. Podobnie jak zdoby-
wamy umiejętność obsługi skomplikowa-
nych urządzeń, aby sprawnie zarządzać 
ludzką zbiorowością, musimy nauczyć się 
instrukcji obsługi społeczeństwa. 

Definicja polityki wg JPII

W polityce chodzi więc o zdolność do prze-
prowadzenia własnych celów i ochrony inte-
resów własnej grupy. Jan Paweł II definiuje 
politykę w sposób diametralnie różny. Jest 
kontynuatorem klasycznej tradycji, zgodnie      
z którą polityka  jest częścią etyki. Defi-
niuje ją jako „roztropną troskę o dobro 
wspólne”.  Polityka zatem to troska o do-
bro w wymiarze społecznym, czy mówiąc 
inaczej – etyka życia społecznego. Jeśli 
czasem mówi się o Papieżu jako o polityku, 
to jest to słuszne chyba tylko w tym sensie, 
że rzeczywiście zabiegał on intensywnie       
o to, aby politykę, czy to w wymiarze krajo-
wym czy też międzynarodowym, podporząd-
kować wymaganiom etyki.

Mądrość i roztropność

 Aby właściwie uprawiać politykę, konieczne 
są człowiekowi dwie cnoty. Pierwszą jest 
cnota mądrości, dzięki której potrafimy od-
kryć, na czym polega dobro w konkretnym 
kontekście historycznym i społecznym. Mą-
drość zatem wskazuje nam cele działania 
politycznego.  Drugą cnotą jest roztropność, 
która jako cnota rozumu praktycznego 
podpowiada nam, co z zamierzonego do-
bra w konkretnej sytuacji możliwe jest do 
zrealizowania oraz jakimi należy czynić to 
środkami. Jeśli politykowi brakuje cnoty mą-
drości, cele, jakie sobie stawia są chybione, 
jeśli nie wręcz niegodziwe. Jeśli brak mu 
cnoty roztropności, grozi mu nieskuteczność, 
albo nadmierne moralizatorstwo. Roztro-
pność  zatem czyni polityka realistą, który 
nie stawia rzeczywistości  nadmiernych wy-
magań.  Mądrość zatem chroni go przed 
cynizmem.  W encyklice Evangelium vitae 
Papież wyjaśnia tę kwestię na konkretnym 
przykładzie, tłumacząc szczegółowo, jakiego 
typu zachowania oczekuje Kościół od chrześ-
cijańskich polityków w sytuacji, gdy w danym 
momencie nie jest możliwe zagwarantowanie 
pełnej prawnej ochrony prawa do życia. 

Z tego, że jak mówią niektórzy, wchodząc 
w obszar polityki człowiek zawsze „brudzi 
sobie ręce”, nie wynika, że stając z boku, 
uchylając się od troski o wspólne dobro, 
zachowuje ręce czyste. 
   W codziennym rachunku sumienia wy-
znajemy grzechy popełnione „uczynkiem i 
zaniedbaniem”.  Ręce brudzą się nie mniej 
na skutek zaniedbania niż na skutek lu-
dzkiego działania. Szczególnie jest to praw-
dziwe w odniesieniu do życia społecznego. 
Nie ma tu bowiem możliwości  uchylenia się 
od odpowiedzialności  za zaistniałą sytuację 
czy podjętą decyzję, o ile te decyzje  po-
zostawały w zakresie naszej osobistej od-
powiedzialności. Niezależnie od tego, czy, 
na przykład, w dniu wyborów wrzucam 
do urny kartkę  z oddanym głosem,  czy 
też pozostaję w domu, wpływam na wy-
nik wyborów, a więc – jestem za niego 
odpowiedzialny. 
  Jak uczy Jan Paweł II, nikt nie może 
uchylać się od politycznego zaangażowa-
nia, co nie znaczy jednak,  że każdy ma się 
zapisać do jakiejś partii politycznej czy 
ubiegać się o urząd premiera. Polityka jest 
tu rozumiana w znaczeniu szerokim, jako 
wszelkiego typu działalność publiczna pod-
porządkowana trosce o dobro wspólne, za-
równo stricte polityczna, jak i samorządowa 
czy gospodarcza. Niemniej do  obowiązków 
moralnych każdego obywatela należą także 
pewne działania czysto polityczne, jak na 
przykład udział w wyborach lokalnych czy 
krajowych.

Ludzie sumienia
   W obszarze politycznej odpowiedzialności 
Ojciec Święty odróżnia obowiązki świec-
kich i duchownych. Polityka partyjna w ca-
łości  pozostaje  w obszarze odpowiedzial-
ności ludzi świeckich. Duchowni mogą i 
powinni mieć własne polityczne poglądy i 
preferencje, ale mają dbać o to, aby nie 
utrudniały one wiernym korzystania z ich 
posługi kapłańskiej. Jesteśmy święceni dla 
wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy mają 
podobne jak my poglądy polityczne. 

   Ojciec Święty wielokrotnie przypominał, że 
polityce potrzebni są ludzie sumienia. 
Wierność sumieniu może powodować, że    
w konkretnym sporze człowiek przegrywa.  
Powstaje jednak pytanie, czy warto wygry-
wać poświęcając to, co najważniejsze.         
W dłuższej perspektywie czasowej, zdaje się 
mówić Papież, analizując w encyklice  Cen-
tessimus annus wydarzenia roku 1989 – 
zwycięstwo należy do tych, którzy  potrafią 
się wykazać wiernością dobru i prawdzie.  

 Obecność tak wielu głów państwa na 
papieskim pogrzebie wydaje się potwierdzać 
to  optymistyczne przekonanie, że nawet we 
współczesnym świecie to wytrwałość w 
składaniu świadectwa, a nie koniunkturalizm 
i „kłanianie się okolicznościom” znajdują 
uznanie i szacunek. 

Ks. Piotr Mazurkiewicz

Informacje o źródłach dostępne w redakcji

    Nadszedł wreszcie uroczysty dzień Zielonych Świąt, który w Starym Zakonie obchodzono na pamiątkę nadania prawa na górze Synaj oraz 
dla podziękowania za skończone żniwa. Na tę uroczystość przybywało do Jerozolimy dużo pielgrzymów z Palestyny i diaspory. Rano około 
godziny dziewiątej (według czasu ówczesnego około trzeciej) „stał się z nagła z nieba szum jakby nadchodzącego wichru gwałtownego i 
napełnił cały dom, gdzie siedzieli (Apostołowie). I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, które spoczęły na każdym z nich z oso-
bna. I wszyscy napełnieni byli Duchem Świętym i poczęli mówić różnymi językami, jako im Duch Święty mówić dawał… Gdy tedy rozległ się 
ten szum, zbiegło się mnóstwo ludzi i osłupieli, bo każdy posłyszał ich mówiących swoim językiem” (Dz 2,2-6). Aby pojąć znaczenie i 
doniosłość tego zdarzenia, zastanówmy się nad przyczyną i sposobem zesłania Ducha świętego. 

   

Odpowiedzialność
  Ponieważ polityka jest troską o dobro 
wspólne, nikomu nie wolno uchylać się od 
jakichś form politycznego zaangażowania. W 
adhortacji Christefideles laici znajdujemy całą 
listę argumentów przytaczanych przez tych, 
którzy chcieliby zwolnić się od politycznej  
odpowiedzialności. Papież nie dyskutuje z ty-
mi zarzutami, ale stwierdza, że nawet gdyby 
w jakiejś sytuacji trudno im było odmówić 
jakiejś dozy słuszności, nigdy nie są to wy-
starczające powody do wycofania się z życia  
politycznego. 

Zesłanie Ducha Świętego

więcej nie opuścić: „Duch prawdy… u was 
pozostanie i w was będzie przebywał” (J 
14,17). Ta Jego obecność nie jest przy-
wiązana do wiary jednej osoby lub jednego 
narodu, ale złączona jest ściśle z istnieniem 
Kościoła. Jak długo będzie istniał Kościół na 
świecie, tak długo będzie Duch Święty na zie-
mi, dając ludziom błogosławieństwo, prawdę, 
łaskę i miłosierdzie.

>>><<<
   Zstąp, Duchu Święty, odmień oblicze ziemi! 
Wszystko bowiem gnuśnieje i obumiera, 
wszystko wzdycha do Twej obecności. Oto 
dusze znękane wzywają Ciebie, a przygnie-
cione brzemieniem udręczeń wołają do Cie-
bie o wsparcie. Podnieś upadających na du-
chu, dźwignij dolegające im ciężary. Których 
dręczą rany ciała i bóle fizyczne, wspieraj 
Duchu Święty, by nie zabrakło im siły! Któ-
rych bratnia ściga nienawiść, użycz im świętej 
cierpliwości i miłości! Których doczesne 
nieszczęście spotkało, niech przylgną sercem 
do trwalszych skarbów! Których serdeczna 
dotyka boleść, nawiedź ich wnętrze, by pod 
srogością cierpienia się nie załamali. Duchu 
Święty, pociesz płaczących, podaj prawicę 
upadającym, byśmy szli prostą drogą, jaką 
nam wskazał Najmiłosierniejszy Zbawiciel. 

o. Zdzisław Pałubicki SJ
Żródło:
http://www.milosierdzie.info.pl

Jego doskonałości; ujawnia się również jego 
posłannictwo jako twórcy i głosiciela Nowego 
Testamentu. Przede wszystkim przychodzi 
Duch Święty z wielką chwałą, widocznie, pu-
blicznie i uroczyście, przed oczyma całego 
świata, wobec przybyłych pielgrzymów ze 
wszystkich krajów ziemi na uroczystość Zie-
lonych Świąt.
   Szum, jak gdyby gwałtownego wiatru, ozna-
cza jego pochodzenie przez miłość od Ojca i 
Syna, — oznacza również jego imię oraz 
oczyszczającą i wszystko pokonywającą moc 
jego istoty. Ten szum symbolizuje również 
tchnienie twórcze, którym Duch Święty na 
początku ożywił obumarłą naturę, symbolizuje 
także ów grzmot na Górze Synaj, gdy Bóg 
dawał Mojżeszowi Dziesięć Przykazań, oraz 
jest obrazem niebieskiego początku nowego 
prawa, które pokonywa wszystkie potęgi, 
usuwa nieaktualne przepisy, a rozsiewa nowe 
ziarna cnoty, ziarna miłości i miłosierdzia.
  Języki ogniste są według biblijnego znacze-
nia wyobrażeniem duchowości, świętości 
oraz sądzącej i karzącej potęgi Boskiej. „I wi-
działem, a oto wiatr gwałtowny przychodzi od 
północy, i obłok wielki i ogień skłębiony, a ja-
sność wokoło Niego, a z pośród Niego jakoby 
wygląd mosiądzu, to jest z pośród ognia” (Ez. 
1,4). „Bo oto Pan w ogniu przyjdzie, a jako 
wicher przyjazd jego, by wyładować w pło-
mieniach zapalczywość Swoją, a groźby swo-
je w językach ognistych”. (Iz. 66,15). Z krzaku 
gorejącego wyszło niegdyś słowo Jahwy, 
mające uwolnić Izraela z niewoli, a z płomieni 
ognistych spłynęła łaska Ducha Świętego na 
Apostołów dla odnowienia świata.
  Duch Święty przychodzi bogaty w łaski, któ-
rymi zostali napełnieni Apostołowie. Była to 
rzeczywiście pełnia łask, a przede wszystkim 
pełnia łaski poświęcającej oraz łask połączo-
nych z urzędami: „A każdego przejmował lęk, 
działy się bowiem rzeczy dziwne i znaki w Je-
rozolimie za sprawą Apostołów, tak że bojaźń 
wielka ogarnęła wszystkich” (Dz 2,43). Przez 
Apostołów te łaski dostawały się innym            
w udziale i w ten sposób uroczystość Zielo-
nych Świąt stała się niedościgłym obrazem i 
niewyczerpanym źródłem wszystkich łask na 
wszystkie czasy.
  Wreszcie Duch Święty przyszedł z całą ła-
skawością i miłosierdziem Jest to bowiem 
Bóg miłości i miłosierdzia, Bóg dobroci, litości 
i pokoju. Dlatego przyjście jego nie jest są-
dem potępiającym, ale zbawieniem i odku-
pieniem nie tylko dla Żydów, ale i dla całego 
świata. „I stanie się, że każdy zbawienia do-
stąpi, ktokolwiek imienia Pańskiego wzywać 
będzie” (Dz 2,21). Przyszedł Duch Święty, by 
świat uświęcić, pocieszyć i rozweselić przez 
nową obecność, — przyszedł, aby  nas  nigdy  

Nabożeństwo Fatimskie
13 maja 2020 r. roz-
poczęliśmy cykl na-
bożeństw fatimskich 
ku czci NMP.
Nabożeństwa są 
odprawiane każdego 
13. dnia miesiąca aż
do października
2020 r.
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zapraszamy 
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Miłosierdzia Bożego.  

Zapraszamy

http://www.milosierdzie.info.pl


Nr 586z w2 3Nr 586

radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

1. Dlaczego zstąpił Duch Święty?

Przede wszystkim dlatego, by uzupełnić 
Stary i wypełnić Nowy Testament. W obydwu 
bowiem Bóg obiecał zesłać Ducha Świętego 
jako uzupełnienie. „Wyleję Ducha Mego na 
wszelkie ciało, i prorokować będą synowie 
wasi i córki wasze; starcom waszym sny się 
śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia wi-
dzieć  będą”  (Jl 2,28).  Jan  Chrzciciel  mówił   

o chrzcie z Ducha Świętego udzielonym 
przez Mesjasza: „Ten was chrzcić będzie 
Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3,11). Sam 
zaś Zbawiciel mówił o zesłaniu Ducha Świę-
tego bardzo wyraźnie i wielokrotnie (J 
14,16-17. 15,26. 16,7-15). Teraz wszystko 
zostało spełnione. Wypełnione zostały obie-
tnice Boże. Zstąpienie Ducha Świętego jest 
koroną i pieczęcią wszystkich skarbnic Bożej 
łaski.

 Dotychczas mówili o Duchu Świętym Proro-
cy i zapowiadał Go Zbawiciel, ale on Sam je-
szcze światu zewnętrznie się nie objawiał. 
Wprawdzie przy chrzcie Pana Jezusa dał się 
poznać wybranym duszom, ale było to tylko 
przemijająco i dla szczególnych celów. Teraz 
zaś ukazuje się jako twórca wszelkiej świę-
tości z posłannictwem już nie do jednostek, 
ale do całej ludzkości. Przychodzi, aby nie 
tylko się nam objawić, ale i udzielić się wszy-
stkim, którzy tylko tego zapragną i zechcą 
posiąść Jego dary i Jego samego przez nową 
szczególniejszą obecność, - posiąść nieprze-
mijająco, lecz na stałe pod pewnymi wa-
runkami, łatwymi zresztą do zachowania.

Wreszcie przychodzi Duch Święty, aby 
wsławić Pana Jezusa i objawić Jego Króle-
stwo. O tym celu mówi wyraźnie Zbawiciel: 
„Gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu
sprawiedliwości i sądzie… on Mnie uwielbi, bo 
z mego weźmie, a wam oznajmi” (J 16, 8.14). 
Duch Święty ma dalej prowadzić dzieło Chry-
stusowe, uzupełniać je i okazać wyraźniej, że 
to dzieło jest miłosierdziem Bożym, rozle-
wającym się na świat cały. Świadectwo o Bós-
twie Chrystusa trwa ustawicznie w Kościele za 
sprawą Ducha Świętego i trwać będzie aż do 
skończenia świata. Wszystkie dary, siły i mo-
ce, cała istota i całe życie Kościoła utrzymuje 
się przez działanie Ducha Świętego, który 
ustawicznie wsławia Chrystusa i zapewnia 
rozwój jego królestwu. Dzięki temu działaniu 
Pan Jezus nadal żyje w Kościele, króluje i 
rozkazuje.

2. Jak przychodzi Duch Święty?
Przychodzi wśród okoliczności niezwykłych i

w sposób odpowiadający Majestatowi Boże-
mu. Zjawia się wśród takich znaków, które 
ujawniają Jego Boską  naturę,  Jego  Osobę  i 
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Jan Paweł II a polityka
   Chcąc właściwie zrozumieć nauczanie Ja-
na Pawła II na temat politycznego zaanga-
żowania, trzeba zacząć od wyjaśnienia 
papieskiej koncepcji polityki. Przyzwycza-
iliśmy się myśleć o polityce w sposób, który 
ma swoje źródło  w myśli Machiavellego. Po-
lityka zatem, to umiejętność zdobycia władzy 
i jej utrzymania. Inaczej mówiąc, to pewna 
sprawność z dziedziny techniki, czy mówiąc 
ściślej – socjotechniki. Podobnie jak zdoby-
wamy umiejętność obsługi skomplikowa-
nych urządzeń, aby sprawnie zarządzać 
ludzką zbiorowością, musimy nauczyć się 
instrukcji obsługi społeczeństwa. 

Definicja polityki wg JPII

W polityce chodzi więc o zdolność do prze-
prowadzenia własnych celów i ochrony inte-
resów własnej grupy. Jan Paweł II definiuje 
politykę w sposób diametralnie różny. Jest 
kontynuatorem klasycznej tradycji, zgodnie      
z którą polityka  jest częścią etyki. Defi-
niuje ją jako „roztropną troskę o dobro 
wspólne”.  Polityka zatem to troska o do-
bro w wymiarze społecznym, czy mówiąc 
inaczej – etyka życia społecznego. Jeśli 
czasem mówi się o Papieżu jako o polityku, 
to jest to słuszne chyba tylko w tym sensie, 
że rzeczywiście zabiegał on intensywnie       
o to, aby politykę, czy to w wymiarze krajo-
wym czy też międzynarodowym, podporząd-
kować wymaganiom etyki.

Mądrość i roztropność

 Aby właściwie uprawiać politykę, konieczne 
są człowiekowi dwie cnoty. Pierwszą jest 
cnota mądrości, dzięki której potrafimy od-
kryć, na czym polega dobro w konkretnym 
kontekście historycznym i społecznym. Mą-
drość zatem wskazuje nam cele działania 
politycznego.  Drugą cnotą jest roztropność, 
która jako cnota rozumu praktycznego 
podpowiada nam, co z zamierzonego do-
bra w konkretnej sytuacji możliwe jest do 
zrealizowania oraz jakimi należy czynić to 
środkami. Jeśli politykowi brakuje cnoty mą-
drości, cele, jakie sobie stawia są chybione, 
jeśli nie wręcz niegodziwe. Jeśli brak mu 
cnoty roztropności, grozi mu nieskuteczność, 
albo nadmierne moralizatorstwo. Roztro-
pność  zatem czyni polityka realistą, który 
nie stawia rzeczywistości  nadmiernych wy-
magań.  Mądrość zatem chroni go przed 
cynizmem.  W encyklice Evangelium vitae 
Papież wyjaśnia tę kwestię na konkretnym 
przykładzie, tłumacząc szczegółowo, jakiego 
typu zachowania oczekuje Kościół od chrześ-
cijańskich polityków w sytuacji, gdy w danym 
momencie nie jest możliwe zagwarantowanie 
pełnej prawnej ochrony prawa do życia. 

Z tego, że jak mówią niektórzy, wchodząc 
w obszar polityki człowiek zawsze „brudzi 
sobie ręce”, nie wynika, że stając z boku, 
uchylając się od troski o wspólne dobro, 
zachowuje ręce czyste. 
   W codziennym rachunku sumienia wy-
znajemy grzechy popełnione „uczynkiem i 
zaniedbaniem”.  Ręce brudzą się nie mniej 
na skutek zaniedbania niż na skutek lu-
dzkiego działania. Szczególnie jest to praw-
dziwe w odniesieniu do życia społecznego. 
Nie ma tu bowiem możliwości  uchylenia się 
od odpowiedzialności  za zaistniałą sytuację 
czy podjętą decyzję, o ile te decyzje  po-
zostawały w zakresie naszej osobistej od-
powiedzialności. Niezależnie od tego, czy, 
na przykład, w dniu wyborów wrzucam 
do urny kartkę  z oddanym głosem,  czy 
też pozostaję w domu, wpływam na wy-
nik wyborów, a więc – jestem za niego 
odpowiedzialny. 
  Jak uczy Jan Paweł II, nikt nie może 
uchylać się od politycznego zaangażowa-
nia, co nie znaczy jednak,  że każdy ma się 
zapisać do jakiejś partii politycznej czy 
ubiegać się o urząd premiera. Polityka jest 
tu rozumiana w znaczeniu szerokim, jako 
wszelkiego typu działalność publiczna pod-
porządkowana trosce o dobro wspólne, za-
równo stricte polityczna, jak i samorządowa 
czy gospodarcza. Niemniej do  obowiązków 
moralnych każdego obywatela należą także 
pewne działania czysto polityczne, jak na 
przykład udział w wyborach lokalnych czy 
krajowych.

Ludzie sumienia
   W obszarze politycznej odpowiedzialności 
Ojciec Święty odróżnia obowiązki świec-
kich i duchownych. Polityka partyjna w ca-
łości  pozostaje  w obszarze odpowiedzial-
ności ludzi świeckich. Duchowni mogą i 
powinni mieć własne polityczne poglądy i 
preferencje, ale mają dbać o to, aby nie 
utrudniały one wiernym korzystania z ich 
posługi kapłańskiej. Jesteśmy święceni dla 
wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy mają 
podobne jak my poglądy polityczne. 

   Ojciec Święty wielokrotnie przypominał, że 
polityce potrzebni są ludzie sumienia. 
Wierność sumieniu może powodować, że    
w konkretnym sporze człowiek przegrywa.  
Powstaje jednak pytanie, czy warto wygry-
wać poświęcając to, co najważniejsze.         
W dłuższej perspektywie czasowej, zdaje się 
mówić Papież, analizując w encyklice  Cen-
tessimus annus wydarzenia roku 1989 – 
zwycięstwo należy do tych, którzy  potrafią 
się wykazać wiernością dobru i prawdzie.  

 Obecność tak wielu głów państwa na 
papieskim pogrzebie wydaje się potwierdzać 
to  optymistyczne przekonanie, że nawet we 
współczesnym świecie to wytrwałość w 
składaniu świadectwa, a nie koniunkturalizm 
i „kłanianie się okolicznościom” znajdują 
uznanie i szacunek. 

Ks. Piotr Mazurkiewicz

Informacje o źródłach dostępne w redakcji

    Nadszedł wreszcie uroczysty dzień Zielonych Świąt, który w Starym Zakonie obchodzono na pamiątkę nadania prawa na górze Synaj oraz 
dla podziękowania za skończone żniwa. Na tę uroczystość przybywało do Jerozolimy dużo pielgrzymów z Palestyny i diaspory. Rano około 
godziny dziewiątej (według czasu ówczesnego około trzeciej) „stał się z nagła z nieba szum jakby nadchodzącego wichru gwałtownego i 
napełnił cały dom, gdzie siedzieli (Apostołowie). I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, które spoczęły na każdym z nich z oso-
bna. I wszyscy napełnieni byli Duchem Świętym i poczęli mówić różnymi językami, jako im Duch Święty mówić dawał… Gdy tedy rozległ się 
ten szum, zbiegło się mnóstwo ludzi i osłupieli, bo każdy posłyszał ich mówiących swoim językiem” (Dz 2,2-6). Aby pojąć znaczenie i 
doniosłość tego zdarzenia, zastanówmy się nad przyczyną i sposobem zesłania Ducha świętego. 

   

Odpowiedzialność
  Ponieważ polityka jest troską o dobro 
wspólne, nikomu nie wolno uchylać się od 
jakichś form politycznego zaangażowania. W 
adhortacji Christefideles laici znajdujemy całą 
listę argumentów przytaczanych przez tych, 
którzy chcieliby zwolnić się od politycznej  
odpowiedzialności. Papież nie dyskutuje z ty-
mi zarzutami, ale stwierdza, że nawet gdyby 
w jakiejś sytuacji trudno im było odmówić 
jakiejś dozy słuszności, nigdy nie są to wy-
starczające powody do wycofania się z życia  
politycznego. 

Zesłanie Ducha Świętego

więcej nie opuścić: „Duch prawdy… u was 
pozostanie i w was będzie przebywał” (J 
14,17). Ta Jego obecność nie jest przy-
wiązana do wiary jednej osoby lub jednego 
narodu, ale złączona jest ściśle z istnieniem 
Kościoła. Jak długo będzie istniał Kościół na 
świecie, tak długo będzie Duch Święty na zie-
mi, dając ludziom błogosławieństwo, prawdę, 
łaskę i miłosierdzie.

>>><<<
   Zstąp, Duchu Święty, odmień oblicze ziemi! 
Wszystko bowiem gnuśnieje i obumiera, 
wszystko wzdycha do Twej obecności. Oto 
dusze znękane wzywają Ciebie, a przygnie-
cione brzemieniem udręczeń wołają do Cie-
bie o wsparcie. Podnieś upadających na du-
chu, dźwignij dolegające im ciężary. Których 
dręczą rany ciała i bóle fizyczne, wspieraj 
Duchu Święty, by nie zabrakło im siły! Któ-
rych bratnia ściga nienawiść, użycz im świętej 
cierpliwości i miłości! Których doczesne 
nieszczęście spotkało, niech przylgną sercem 
do trwalszych skarbów! Których serdeczna 
dotyka boleść, nawiedź ich wnętrze, by pod 
srogością cierpienia się nie załamali. Duchu 
Święty, pociesz płaczących, podaj prawicę 
upadającym, byśmy szli prostą drogą, jaką 
nam wskazał Najmiłosierniejszy Zbawiciel. 

o. Zdzisław Pałubicki SJ
Żródło:
http://www.milosierdzie.info.pl

Jego doskonałości; ujawnia się również jego 
posłannictwo jako twórcy i głosiciela Nowego 
Testamentu. Przede wszystkim przychodzi 
Duch Święty z wielką chwałą, widocznie, pu-
blicznie i uroczyście, przed oczyma całego 
świata, wobec przybyłych pielgrzymów ze 
wszystkich krajów ziemi na uroczystość Zie-
lonych Świąt.
   Szum, jak gdyby gwałtownego wiatru, ozna-
cza jego pochodzenie przez miłość od Ojca i 
Syna, — oznacza również jego imię oraz 
oczyszczającą i wszystko pokonywającą moc 
jego istoty. Ten szum symbolizuje również 
tchnienie twórcze, którym Duch Święty na 
początku ożywił obumarłą naturę, symbolizuje 
także ów grzmot na Górze Synaj, gdy Bóg 
dawał Mojżeszowi Dziesięć Przykazań, oraz 
jest obrazem niebieskiego początku nowego 
prawa, które pokonywa wszystkie potęgi, 
usuwa nieaktualne przepisy, a rozsiewa nowe 
ziarna cnoty, ziarna miłości i miłosierdzia.
  Języki ogniste są według biblijnego znacze-
nia wyobrażeniem duchowości, świętości 
oraz sądzącej i karzącej potęgi Boskiej. „I wi-
działem, a oto wiatr gwałtowny przychodzi od 
północy, i obłok wielki i ogień skłębiony, a ja-
sność wokoło Niego, a z pośród Niego jakoby 
wygląd mosiądzu, to jest z pośród ognia” (Ez. 
1,4). „Bo oto Pan w ogniu przyjdzie, a jako 
wicher przyjazd jego, by wyładować w pło-
mieniach zapalczywość Swoją, a groźby swo-
je w językach ognistych”. (Iz. 66,15). Z krzaku 
gorejącego wyszło niegdyś słowo Jahwy, 
mające uwolnić Izraela z niewoli, a z płomieni 
ognistych spłynęła łaska Ducha Świętego na 
Apostołów dla odnowienia świata.
  Duch Święty przychodzi bogaty w łaski, któ-
rymi zostali napełnieni Apostołowie. Była to 
rzeczywiście pełnia łask, a przede wszystkim 
pełnia łaski poświęcającej oraz łask połączo-
nych z urzędami: „A każdego przejmował lęk, 
działy się bowiem rzeczy dziwne i znaki w Je-
rozolimie za sprawą Apostołów, tak że bojaźń 
wielka ogarnęła wszystkich” (Dz 2,43). Przez 
Apostołów te łaski dostawały się innym            
w udziale i w ten sposób uroczystość Zielo-
nych Świąt stała się niedościgłym obrazem i 
niewyczerpanym źródłem wszystkich łask na 
wszystkie czasy.
  Wreszcie Duch Święty przyszedł z całą ła-
skawością i miłosierdziem Jest to bowiem 
Bóg miłości i miłosierdzia, Bóg dobroci, litości 
i pokoju. Dlatego przyjście jego nie jest są-
dem potępiającym, ale zbawieniem i odku-
pieniem nie tylko dla Żydów, ale i dla całego 
świata. „I stanie się, że każdy zbawienia do-
stąpi, ktokolwiek imienia Pańskiego wzywać 
będzie” (Dz 2,21). Przyszedł Duch Święty, by 
świat uświęcić, pocieszyć i rozweselić przez 
nową obecność, — przyszedł, aby  nas  nigdy  

Nabożeństwo Fatimskie
13 maja 2020 r. roz-
poczęliśmy cykl na-
bożeństw fatimskich 
ku czci NMP.
Nabożeństwa są 
odprawiane każdego 
13. dnia miesiąca aż
do października
2020 r.

Serdecznie 
zapraszamy 

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK 
1 czerwca 2020 r. godz. 18.00 
Msza święta wotywna o Duchu 
Świętym, a następnie litania do 
Ducha Świętego i konferencja.

PIERWSZY  WTOREK 
2 czerwca 2020 r. godz. 17.00

 Msza św. w intencji dzieci, które 
odeszły od wiary i Kościoła 

oraz ich rodziców, a następnie 
nabożeństwo czerwcowe.

PIERWSZY CZWARTEK 
4 czerwca 2020 r. godz. 17.00
Msza św. w intencji  kapłanów 
pracujących w naszej parafii, 

a następnie koronka do 
Miłosierdzia Bożego.  

Zapraszamy

http://www.milosierdzie.info.pl


Nr 586/ 31 maja 2020 ISSN 2080-0010 
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

4  Nr 586

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 31 maja 2020 r.

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)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

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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PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 2, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Kiedy nad-
szedł 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 któ-
rym 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 Jeruzalem pobożni Żydzi 
ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy 
więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i 
zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci prze-
mawiali w jego własnym języku. Pełni 
zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, 
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? 
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 Arabowie – słyszymy 
ich głoszących w naszych językach wielkie 
dzieła Boże».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
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.

od 10.05.2020 do 14.06.2020

Módlmy się 
za pośrednictwem Maryi, 
aby susza nie dotknęła 

naszego kraju, 
a ziemia wydała  

obfite plony. Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek 

nia, ale jeden Pan; różne są wreszcie
działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszy-
stkiego we wszystkich. Wszystkim zaś obja-
wia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie
jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu 
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż
są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z 
Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym
Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić
jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy
napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże

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

EWANGELIA
J 20, 19-23

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój 
wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i 
bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrza-
wszy 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

K O M E N T A R Z

"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" (Dz 
2,5-6). Jednym z darów, jakim obdarzył 
Duch Święty wspólnotę pierwotnego 
Kościoła był dar jedności – odwrócenie 
przekleństwa wieży Babel. Wtedy kiedy 
ludzie w swojej zarozumiałości chcieli 
dosięgnąć nieba, budując wysoką wieżę, i 
sami próbowali w ten sposób stać się 
bogami, „duch pychy” pomieszał ich języki, 
tak że nie byli już w stanie się ze sobą 
dogadać i współpracować. Duch Święty 
sprawia, że chociaż wszyscy ludzie mówią 
nadal we własnych językach i pozostają 
sobą, to mimo to są w stanie się 
porozumieć. Tylko ci, którzy otwierają się 
na Ducha Świętego mogą tworzyć 
prawdziwą wspólnotę, ponieważ Duch 
Święty nie niszcząc indywidualności 
obdarza darem życia w jedności. 

1.

2.

3.

Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym może-
my uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami i za udział w publicznym śpiewie 
lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu, Duchu 
przyjdź”. W Zielone Świątki tradycyjnie przy-
strajamy nasze domy w zieleń tataraków i 
brzóz, bo jest to również Święto Ludowe, 
święto rolników, ogrodników i działkowców. 
Dzisiejsza niedziela kończy okres komunii 
wielkanocnej.
Nabożeństwo majowe zostanie odprawione 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych.
Od poniedziałku, 1 czerwca rozpoczynamy 
nabożeństwa czerwcowe.
W poniedziałek, 1 czerwca, o godz. 18.00., 
zostanie odprawiona Msza św. Wotywna     
o Duchu Świętym. Po niej odmówimy  Lita-
nię do Ducha Świętego.
Msza św. w intencji dzieci i ich rodziców zo-
stanie odprawiona we wtorek, 2 czerwca      
o godz. 17.00. Po Mszy św. w czasie nabo-
żeństwa czerwcowego modlić się będziemy
o laskę nawrócenia dla dzieci, które odeszły
od Boga i Kościoła.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I 
piątek i I sobota miesiąca. 
W czwartek, 4 czerwca, zostanie odpra-
wiona Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie o godz. 
17.00, a po Mszy św. koronka do Miło-
sierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania kapła-
ńskie i zakonne. 

W piątek, 5 czerwca, Msza św. wotywna 
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa zo-
stanie odprawiona o godz. 12.00. Z sa-
kramentu pokuty i pojednania można bę-
dzie skorzystać rano i od godz. 16.00. Po
Msza św. o godz. 18.00. zostanie odpra-
wione nabożeństwo pierwszopiątkowe,
prowadzone przez Wspólnotę  Odnowy
w Duchu Świętym. Nabożeństwo Wyna-
gradzające Bożemu Sercu, odprawiane
jest cyklicznie, w każdy pierwszy piątek
miesiąca.
W pierwszą sobotę miesiąca, 6 czerwca,
zostanie odprawione nabożeństwo Wy-
nagradzające Niepokalanemu Sercu
Maryi. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św.
wotywną o Najświętszej Maryi Pannie,
o godz. 7.00. Po Mszy, przed  wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem odmó-
wimy jedną część różańca, po czym po-
dejmiemy piętnastominutowe rozmyśla-
nie w ciszy, nad wskazaną tajemnicą ró-
żańca świętego.
W następną niedzielę, przed kościołem 
członkowie Akcji Katolickiej będą zbierać 
ofiary na budowę Świątyni Opatrzności 
Bożej.
Nabożeństwo Fatimskie wraz z procesją 
wokół kościoła, z figurą MB Fatimskiej 
zostanie odprawione w sobotę, 13 czer-
wca, po Mszy św. o godz. 18.00. Nabo-
żeństwo zakończymy Apelem Jasno-
górskim.
Uroczystość Bożego Ciała przypada         
w czwartek, 11 czerwca br. Informacje 
dotyczące przebiegu procesji zostaną 
podane w przyszłą niedzielę.

7.

W tym tygodniu przypadają następujące 
uroczystości liturgiczne:
- w poniedziałek, 1 czerwca, święto

NMP, Matki Kościoła,
- w środę, 3 czerwca, wspomnienie św.
męczenników Karola Lwangi i towarzy-
szy,
- w czwartek, 4 czerwca, święto Jezusa
Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego
Kapłana,
- w piątek, 5 czerwca, wspomnienie św.
Bonifacego, biskupa i męczennika.

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

4.

5.

6.
8.

9.

10.

 PIERWSZY PIĄTEK
5 czerwca 2020 r.  

Po Mszy św. o godz. 18.00 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 
wynagradzające Bożemu Sercu 
poprowadzi Odnowa w Duchu 

Świętym z ks. Tomaszem.

PIERWSZA SOBOTA
6 czerwca 2020 r. godz. 7.00

Msza Święta w intencji wynagra-
dzającej Maryi bluźnierstwa tych, 

którzy starają się otwarcie 
zaszczepić w sercach dzieci 

obojętność, wzgardę, a nawet 
nienawiść do Niepokalanej Matki. 
Po Mszy św. Różaniec  i rozważa-

nie  jednej  z tajemnic Różańca 
przez 15 minut. 

DRUGIE CZYTANIE 
1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian: Bracia: Nikt nie może 
powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: 
«Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz 
ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwa-

O Stworzycielu, 
Duchu przyjdz!

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