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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 5 czerwca 2022 r.
1. Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania
Wilanowskich i Kuźnia Artystyczna. Im- 7. Koła Żywego Rózańca zapraszają na coDucha Świętego. W dniu dzisiejszym możeprezę zakończy koncert zespołu Fishedzienna modlitwę różańcową w intencji:
my uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
clectic o godz.17.00. Przygotowaliśmy
„O jedność w Kościele, w naszych rodzirównież wiele imprez towarzyszących,
warunkami i za udział w publicznym śpiewie
nach i w małżeństwach”. Modlitwę w kośmiedzy innymi liczne konkursy dla dzieci
lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu, Duchu
ciele prowadzą poszczególne grupy paraoraz inne atrakcje: przejażdżkę kucykiem.
przyjdź”. W Zielone Świątki tradycyjnie przyfialne od poniedziałku do piątku o godz.
Catering zapewnia dobre jedzenie z grilla.
strajamy nasze domy w zieleń tataraków i
16.30., w sobotę o godz. 11.30., a w niebrzóz, bo jest to również Święto Ludowe, 4. W czwartek, 9 czerwca o godz. 18.00.
− dzielę o godz. 14.00.
święto rolników, ogrodników i działkowców.
zostanie odprawiona Msza św. w intencji
Dzisiejsza niedziela kończy okres komunii
Bractwa Adoracyjnego. Wszystkich człon- 8. W tym tygodniu przypadają następujące
wielkanocnej.
ków Bractwa oraz osoby zainteresowane − wspomnienia liturgiczne:
zapaszmy do wspólnej modlitwy.
w poniedziałek, 6 czerwca, święto NMP,
2. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpraMatki Kościoła,
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie mo- 5. Zapraszamy dzieci do udziału w procesji
Bożego Ciała. Chętni mogą się zgłaszać
dlić się będziemy za zmarłych polecanych
w środę, 8 czerwca, wspomnienie św. Jado sióstr katechetek.
w wypominkach rocznych.
dwigi, królowej,
6.
Uroczystość
Bożego
Ciała
przypada
3. W następną niedzielę, 12 czerwca, po Mszy
w czwartek, 9 czerwca, święto Jezusa
w czwartek, 16 czerwca br. Procesja do
św. o godz. 11.30. odbędzie się XIII RodzinChrystusa, Najwyższego i Wiecznego
czterech ołtarzy wyruszy z naszego kośny Piknik Parafialny. W programie: koncert
Kapłana,
cioła po Mszy św. o godz. 10.00. Proceumuzykalniający dla dzieci: Chopinowo
w sobotę, 11 czerwca, wspomnienie św.
sja przejdzie ulicami: St. Kostki Potockiemalujemy bajkę muzyką Chopina, warsztaty
Barnaby, Apostoła.
go,
Wiertniczą,
Przyczółkową
a
następnie
rękodzielnicze dla najmłodszych, występ
wejdziemy w ulicę prowadzącą do Pałacu
Wilanowskiej Orkiestry Dętej, chóru Modo
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
i z powrotem do kościoła. Zapraszamy
Maiorum, oraz pokazy artystyczne dzieci
imieniny, składamy życzenia błogosławiemieszkańców naszej parafii i poszczeuczęszczających na zajęcia do Centrum
ństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
gólne wspólnoty parafialne do przygotoKultury Wilanów, a także Grupa Seniorów
w życiu osobistym i zawodowym.
wania ołtarzy.

Zmarł ks. prałat Jan Świstak
wieloletni proboszcz parafii św. Elżbiety w Powsinie
Ks. Jan Świstak przeżył w kapłaństwie 60 lat .Jego pogrzeb odbędzie się w sanktuarium
Matki Bożej Tęskniącej w Warszawie-Powsinie. Przez ćwierć wieku (1983-2008) był proboszczem tamtejszej parafii św. Elżbiety, w której pozostał - jako rezydent - po przejściu na
emeryturę w 2008 r. Był członkiem Kapituły Wilanowskiej, a w latach 1985-1987 dziekanem dekanatu mokotowskiego, a następnie w latach 1987-2002 - dekanatu ursynowskiego.

Intencja
MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
wspólnot parafialnych
w czerwcu br.:
"O jedność w Kościele,
w naszych rodzinach
i w małżeństwach".

Msza św. pogrzebowa za śp. Zmarłego zostanie odprawiona w kościele parafialnym św.
Elżbiety w Warszawie-Powsinie, dnia 9 czerwca 2022 r., o godz. 14.00, po czym nastąpi
pochówek miejscowym cmentarzu.
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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 Jeruzalem 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 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

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Albo: Alleluja
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Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

W maju i czerwcu 2022 r.
prezentowana jest wystawa
malarstwa olejnego
Marty Piekut i Jolanty Dubiel.

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.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8, 8-17

08.05-12.06.2022
Módlmy się za ludzi młodych,
aby w Maryi odkryli
wzór słuchania Boga,
rozeznawania i odważnej wiary.
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S Ł O W A

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 przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi
Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i
dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim
cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w
chwale.
Oto słowo Boże

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.

Czytanie z Listu do Rzymian: Bracia: Ci,
AKLAMACJA
którzy według ciała żyją, Bogu podobać się
nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała,
lecz we-dług Ducha, jeśli tylko Duch Boży w Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swowas mie-szka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha ich wiernych i zapal w nich ogień swojej
miłości.
Chrystuso-wego, ten do Niego nie należy.
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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 innego
Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy
do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto
nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich.
A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet,
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».
Oto słowo Pańskie
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KOMENTARZ
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nie
powinna pozostawić nas obojętnych, nie może być tylko wspomnieniem wydarzenia, którego doświadczyli uczniowie 2000 lat temu,
ale powinna zmusić nas do refleksji nad naszą gotowością, by być prowadzonym przez
Ducha Bożego. Refleksja ta o tyle ważna, że
konsekwencje naszych wyborów dotykają naszej doczesności, ale też poza nią wykraczają.
Ci, którzy żyją według ciała, czyli nie dają
się prowadzić Duchowi, Bogu podobać się
nie mogą i ostatecznie czeka ich śmierć wieczna. Ci, którzy podejmą trud, przy pomocy
Ducha, okiełznania popędów ciała, w tych
Jezus, Ojciec i Paraklet uczynią sobie mieszkanie, staną się przybranymi synami Bożymi i
odziedziczą życie wieczne.
Stawka jest ogromna. Przyjdź Duchu Święty!
Ks. Tomasz Lis
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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Wiara i rozum – cd.

Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalendarza liturgicznego wprowadzić nowe święto ku czci Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to odpowiedź Ojca Świętego na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, ale
przede wszystkim środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11
czerwca 2010 r. Jest to odpowiedź papieża na potrzebę obchodzenia takiego święta. (Do tej pory w Mszale Rzymskim jest tylko
Msza wotywna, którą często kapłani sprawują z okazji pierwszego czwartku miesiąca, gdy w sposób szczególny modlimy się o
powołania kapłańskie i dziękujemy Chrystusowi za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa).
Benedykt XVI wyznaczył dzień na takie
święto - czwartek po niedzieli Zesłania Ducha
Świętego, czyli tydzień przed uroczystością
najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną
Bożym Ciałem. Nowością jest propozycja
Ojca Świętego, żeby święto to było fakultatywne, dowolne, i by episkopaty same decydowały, czy takie święto jest w danym kraju potrzebne, czy też nie widzą potrzeby wprowadzenia go do kalendarza i chcą pozostać
przy dotychczasowej liczbie dni chrystologicznych.

cznego. W kalendarzu liturgicznym najwyższe rangą są uroczystości, zaś
dzień, określony jako święto jest niższy
rangą i wierni nie są zobowiązani do
udziału we Mszy św. Nie byłby to więc
dzień wolny i biskupi nie będą się domagać kolejnego dnia wolnego od pracy.

To nowe święto wpisuje się w cykl uroczystości i świąt, szczególnych dni, obchodzonych po zakończeniu cyklu paschalnego. Radość wielkanocna ze Zmartwychwstania Chrystusa i Jego zwycięstwa trwa
Warto przypomnieć, że określenia pięćdziesiąt dni, kończy go uroczysty 50.
dzień - Zesłanie Ducha Świętego - który
"święto", świadczy o randze dnia liturgi-

pieczętuje świąteczny okres obchodów liturgicznych. I dopiero po zakończeniu tego
okresu w określone dni, mające rangę uroczystości czy święta, powraca się do pewnych tajemnic wiary, które zaistniały w Wydarzeniu Wielkanocnym. Wówczas nie było
możliwości świętowania konkretnej tajemnicy, konkretnego aspektu wiary, ponieważ
Triduum Paschalne i Wielkanoc zawiera jak
w pigułce całą naszą wiarę, to, co jest najważniejsze, więc godzina po godzinie objawiają
się kolejne tajemnice, które rozważamy i
przeżywamy.

W Wieczerniku w Wielki Czwartek wieczorem świętujemy ustanowienie sakramentu Eucharystii, ale zaraz się zaczyna świętowanie Męki Pańskiej, bo przecież Msza Wielkiego Czwartku zaczyna Triduum Męki
Chrystusa. Nie ma czasu na uroczyste obchody ku
czci Eucharystii. Dlatego została ustanowiona specjalna uroczystość - Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, by ten sakrament uczcić. W Wielki Piątek Jezus
kona na krzyżu, następuje moment przebicia Jego
Serca. Nie ma w liturgii wielkopiątkowej miejsca na
rozbudowanie wątku uczczenia miłości Boga, objawionej w przebitym Sercu Jezusa - stąd oddzielna uroczystość - Najświętszego Serca Pana Jezusa - także
po zakończeniu cyklu uroczystości paschalnych.
I ta propozycja - święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - wpisuje się w ten ciąg.
Jezus w Wieczerniku ustanawia sakrament kapłaństwa. Sam objawia się poprzez całe Misterium Paschalne i to, czego dokonuje - że On jest najwyższym
Kapłanem, On składa ofiarę, tak naprawdę jedyną
skuteczną - za grzechy świata. W Wielki Czwartek,
podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, gdy wspólnota
wiernych zgromadzi się w danej parafii, nie bardzo jest
miejsce dla uczczenia kapłaństwa Chrystusa, w które
wpisane jest kapłaństwo ludzi, przyjmujących sakrament święceń, by przez nich Pan Jezus Swoje kapłaństwo wykonywał. Stąd potrzeba pogłębienia tej tajemnicy i wprowadzenia odrębnego święta.

inicjowanej przez starożytnych, kontynuowanej przez Ojców Kościoła oraz mistrzów scholastyki i obejmującej także fundamentalne
ROZDZIAŁ VII POTRZEBY I ZADANIA CHWILI OBECNEJ
zdobycze myśli nowożytnej i współczesnej.
Niezbywalne wymogi słowa Bożego
Filozof, który będzie umiał czerpać z tej tradycji i znajdować w niej inspirację, z pewnością
84. Potrzeba autorytetu metafizyki staje się je- nie byłoby możliwe Boże Objawienie, a jedyszcze bardziej oczywista, jeśli weźmiemy pod nie wyrażanie ludzkich przekonań dotyczą- oka-że się wierny wymogom autonomii myśli
filozoficznej.
uwagę współczesny rozwój nauk hermeneuty- cych Boga oraz Jego zamysłów wobec nas.
cznych i różnych form analizy językowej. ReDlatego też jest szczególnie ważne w obecnej
zultaty tych poszukiwań mogą być bardzo 85. Zdaję sobie sprawę, że te wymogi, stawiasytuacji, aby niektórzy filozofowie stali się prone
filozofii
przez
słowo
Boże,
mogą
się
wydaprzydatne dla rozumienia wiary, ujawniają
motorami ponownego odkrycia decydującej
wać
trudne
dla
wielu
osób,
które
bezpośrednio
bowiem strukturę naszego myślenia i mowy
oraz sens zawarty w języku. Jednakże nie- zaangażowane są w prace badawcze w dzie- roli tradycji w kształtowaniu poprawnej formy
którzy przedstawiciele tych nauk skłonni są dzinie filozofii współczesnej. Właśnie dlatego poznania. Nawiązywanie do tradycji nie jest
ograniczać swoje poszukiwania jedynie do py- pragnę wyrazić tutaj głębokie przekonanie — bowiem tylko wspominaniem przeszłości; ratania, w jaki sposób człowiek rozumie i wyraża opierając się na tym, czego nauczali konse- czej wyraża ono uznanie wartości dziedzictwa
rzeczywistość, nie próbują natomiast ustalić, kwentnie papieże ostatnich pokoleń i co po- kulturowego, należącego do wszystkich ludzi.
czy rozum jest w stanie odkryć jej istotę. Czyż twierdził także Sobór Watykański II — że człoMożna by wręcz powiedzieć, że to my należynie należy dostrzec w tej postawie jeszcze je- wiek jest w stanie wypracować sobie jednolitą i
dnego przejawu współczesnego kryzysu za- organiczną koncepcję poznania. Jest to jedno my do tradycji i nie mamy prawa samowolnie
nią rozporządzać. Właśnie to zakorzenienie
ufania do zdolności rozumu? Kiedy zaś pod
z zadań, jakie myśl chrześcijańska będzie mu- w tradycji pozwala nam dziś sformułować
wpływem apriorycznych założeń nauki stwiersiała podejmować w nadchodzącym trzecim myśl oryginalną, nową i otwierającą perspedzenia te próbują przesłonić treści wiary lub
podważyć ich uniwersalną prawdziwość, nie tysiącleciu ery chrześcijańskiej. Wycinkowość ktywy na przyszłość. Zasada więzi z tradycją
tylko okazują lekceważenie rozumowi, ale sa- wiedzy wiąże się z częściową wizją prawdy i w jeszcze większym stopniu dotyczy teologii.
me uznają własną bezradność. Wiara bowiem prowadzi do fragmentaryzacji sensu, a przez Nie tylko dlatego, że jej pierwotnym źródłem
zakłada jednoznacznie, że ludzki język potrafi to uniemożliwia współczesnemu człowiekowi
jest żywa Tradycja Kościoła104, ale także dlawyrazić w sposób uniwersalny — choć w ka- osiągnięcie wewnętrznej jedności. Czyż Kośtegoriach analogicznych, ale przez to nie ciół mógłby pozostać na to obojętny? Sama tego, że ten właśnie fakt każe jej na nowo
mniej doniosłych — rzeczywistość Boską i Ewangelia nakłada na jego Pasterzy zadanie przyswoić sobie zarówno głęboką tradycję
transcendentną103. Gdyby tak nie było, słowo szerzenia wizji mądrościowej i dlatego nie teologiczną, która odegrała tak doniosłą rolę
Boże — które jest przecież słowem Boga wy- mogą oni uchylić się od tego obowiązku.
w poprzednich epokach, jak i nieprzemijającą
rażonym w ludzkim języku — nie mogłoby
tradycję tej filozofii, która dzięki swej rzeczyprzekazać żadnej wiedzy o Bogu. Próby zro- Jestem przekonany, że filozofowie próbujący wistej mądrości zdołała przekroczyć granice
zumienia tego słowa nie mogą bez końca dziś podjąć zadania, jakie słowo Boże stawia przestrzeni i czasu.
odsyłać nas od interpretacji do interpretacji, przed ludzką myślą, powinni oprzeć swoją
nie pozwalając nam dotrzeć do żadnego pra- refleksję na powyższych postulatach i nawiąFragmenty Encykliki JPII
zywać konsekwentnie do wielkiej tradycji zaCiąg dalszy w natępnym numerze Klimatów
wdziwego stwierdzenia; w przeciwnym razie

Msza św. i nabożeństwo majowe nad jez. Powsinkowskim
Po przerwie spowodowanej pandemią powróciliśmy do tradycyjnych mszy św. i nabożeństw
majowych odmawianych przy krzyżach na terenie naszej parafii. We wtorek 31 maja br. w modlitwie nad jeziorem Powsinkowskim uczestniczyło ok. 90 osób. Następnie odbył się piknik gril. Gospodynie przygotowały kiełbaski oraz kaszankę z rożna, sałatki i pyszne słodkości.

Wielkanoc przynosi tyle tematów, że one się nie
"mieszczą" w tych dniach. Wszystkie e tematy są
świętowane, ale szybko następują kolejne tajemnice.
Gdyby chciało się później adorować jeden aspekt uczcić go, dziękować Bogu - zachodzi potrzeba ustanowienia oddzielnego święta w ciągu roku.
Biskupi polscy wprowadzili święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana i zatwierdzili przetłumaczone z łaciny na polski przez Komisję ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów teksty liturgiczne,
przeznaczone na ten dzień - formularz mszalny, czytania i teksty Liturgii Godzin.
Źródło:

https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/892/Swieto-ChrystusaNajwyzszego-i-Wiecznego

2zw

Nr 692

Fot. Krzysztof Kanabus

Nr 692

3

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Wiara i rozum – cd.

Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalendarza liturgicznego wprowadzić nowe święto ku czci Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to odpowiedź Ojca Świętego na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, ale
przede wszystkim środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11
czerwca 2010 r. Jest to odpowiedź papieża na potrzebę obchodzenia takiego święta. (Do tej pory w Mszale Rzymskim jest tylko
Msza wotywna, którą często kapłani sprawują z okazji pierwszego czwartku miesiąca, gdy w sposób szczególny modlimy się o
powołania kapłańskie i dziękujemy Chrystusowi za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa).
Benedykt XVI wyznaczył dzień na takie
święto - czwartek po niedzieli Zesłania Ducha
Świętego, czyli tydzień przed uroczystością
najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną
Bożym Ciałem. Nowością jest propozycja
Ojca Świętego, żeby święto to było fakultatywne, dowolne, i by episkopaty same decydowały, czy takie święto jest w danym kraju potrzebne, czy też nie widzą potrzeby wprowadzenia go do kalendarza i chcą pozostać
przy dotychczasowej liczbie dni chrystologicznych.

cznego. W kalendarzu liturgicznym najwyższe rangą są uroczystości, zaś
dzień, określony jako święto jest niższy
rangą i wierni nie są zobowiązani do
udziału we Mszy św. Nie byłby to więc
dzień wolny i biskupi nie będą się domagać kolejnego dnia wolnego od pracy.

To nowe święto wpisuje się w cykl uroczystości i świąt, szczególnych dni, obchodzonych po zakończeniu cyklu paschalnego. Radość wielkanocna ze Zmartwychwstania Chrystusa i Jego zwycięstwa trwa
Warto przypomnieć, że określenia pięćdziesiąt dni, kończy go uroczysty 50.
dzień - Zesłanie Ducha Świętego - który
"święto", świadczy o randze dnia liturgi-

pieczętuje świąteczny okres obchodów liturgicznych. I dopiero po zakończeniu tego
okresu w określone dni, mające rangę uroczystości czy święta, powraca się do pewnych tajemnic wiary, które zaistniały w Wydarzeniu Wielkanocnym. Wówczas nie było
możliwości świętowania konkretnej tajemnicy, konkretnego aspektu wiary, ponieważ
Triduum Paschalne i Wielkanoc zawiera jak
w pigułce całą naszą wiarę, to, co jest najważniejsze, więc godzina po godzinie objawiają
się kolejne tajemnice, które rozważamy i
przeżywamy.

W Wieczerniku w Wielki Czwartek wieczorem świętujemy ustanowienie sakramentu Eucharystii, ale zaraz się zaczyna świętowanie Męki Pańskiej, bo przecież Msza Wielkiego Czwartku zaczyna Triduum Męki
Chrystusa. Nie ma czasu na uroczyste obchody ku
czci Eucharystii. Dlatego została ustanowiona specjalna uroczystość - Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, by ten sakrament uczcić. W Wielki Piątek Jezus
kona na krzyżu, następuje moment przebicia Jego
Serca. Nie ma w liturgii wielkopiątkowej miejsca na
rozbudowanie wątku uczczenia miłości Boga, objawionej w przebitym Sercu Jezusa - stąd oddzielna uroczystość - Najświętszego Serca Pana Jezusa - także
po zakończeniu cyklu uroczystości paschalnych.
I ta propozycja - święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - wpisuje się w ten ciąg.
Jezus w Wieczerniku ustanawia sakrament kapłaństwa. Sam objawia się poprzez całe Misterium Paschalne i to, czego dokonuje - że On jest najwyższym
Kapłanem, On składa ofiarę, tak naprawdę jedyną
skuteczną - za grzechy świata. W Wielki Czwartek,
podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, gdy wspólnota
wiernych zgromadzi się w danej parafii, nie bardzo jest
miejsce dla uczczenia kapłaństwa Chrystusa, w które
wpisane jest kapłaństwo ludzi, przyjmujących sakrament święceń, by przez nich Pan Jezus Swoje kapłaństwo wykonywał. Stąd potrzeba pogłębienia tej tajemnicy i wprowadzenia odrębnego święta.

inicjowanej przez starożytnych, kontynuowanej przez Ojców Kościoła oraz mistrzów scholastyki i obejmującej także fundamentalne
ROZDZIAŁ VII POTRZEBY I ZADANIA CHWILI OBECNEJ
zdobycze myśli nowożytnej i współczesnej.
Niezbywalne wymogi słowa Bożego
Filozof, który będzie umiał czerpać z tej tradycji i znajdować w niej inspirację, z pewnością
84. Potrzeba autorytetu metafizyki staje się je- nie byłoby możliwe Boże Objawienie, a jedyszcze bardziej oczywista, jeśli weźmiemy pod nie wyrażanie ludzkich przekonań dotyczą- oka-że się wierny wymogom autonomii myśli
filozoficznej.
uwagę współczesny rozwój nauk hermeneuty- cych Boga oraz Jego zamysłów wobec nas.
cznych i różnych form analizy językowej. ReDlatego też jest szczególnie ważne w obecnej
zultaty tych poszukiwań mogą być bardzo 85. Zdaję sobie sprawę, że te wymogi, stawiasytuacji, aby niektórzy filozofowie stali się prone
filozofii
przez
słowo
Boże,
mogą
się
wydaprzydatne dla rozumienia wiary, ujawniają
motorami ponownego odkrycia decydującej
wać
trudne
dla
wielu
osób,
które
bezpośrednio
bowiem strukturę naszego myślenia i mowy
oraz sens zawarty w języku. Jednakże nie- zaangażowane są w prace badawcze w dzie- roli tradycji w kształtowaniu poprawnej formy
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rzeczywistość, nie próbują natomiast ustalić, kwentnie papieże ostatnich pokoleń i co po- kulturowego, należącego do wszystkich ludzi.
czy rozum jest w stanie odkryć jej istotę. Czyż twierdził także Sobór Watykański II — że człoMożna by wręcz powiedzieć, że to my należynie należy dostrzec w tej postawie jeszcze je- wiek jest w stanie wypracować sobie jednolitą i
dnego przejawu współczesnego kryzysu za- organiczną koncepcję poznania. Jest to jedno my do tradycji i nie mamy prawa samowolnie
nią rozporządzać. Właśnie to zakorzenienie
ufania do zdolności rozumu? Kiedy zaś pod
z zadań, jakie myśl chrześcijańska będzie mu- w tradycji pozwala nam dziś sformułować
wpływem apriorycznych założeń nauki stwiersiała podejmować w nadchodzącym trzecim myśl oryginalną, nową i otwierającą perspedzenia te próbują przesłonić treści wiary lub
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Po przerwie spowodowanej pandemią powróciliśmy do tradycyjnych mszy św. i nabożeństw
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Wielkanoc przynosi tyle tematów, że one się nie
"mieszczą" w tych dniach. Wszystkie e tematy są
świętowane, ale szybko następują kolejne tajemnice.
Gdyby chciało się później adorować jeden aspekt uczcić go, dziękować Bogu - zachodzi potrzeba ustanowienia oddzielnego święta w ciągu roku.
Biskupi polscy wprowadzili święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana i zatwierdzili przetłumaczone z łaciny na polski przez Komisję ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów teksty liturgiczne,
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Źródło:

https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/892/Swieto-ChrystusaNajwyzszego-i-Wiecznego

2zw

Nr 692

Fot. Krzysztof Kanabus

Nr 692

3

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 5 czerwca 2022 r.
1. Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania
Wilanowskich i Kuźnia Artystyczna. Im- 7. Koła Żywego Rózańca zapraszają na coDucha Świętego. W dniu dzisiejszym możeprezę zakończy koncert zespołu Fishedzienna modlitwę różańcową w intencji:
my uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
clectic o godz.17.00. Przygotowaliśmy
„O jedność w Kościele, w naszych rodzirównież wiele imprez towarzyszących,
warunkami i za udział w publicznym śpiewie
nach i w małżeństwach”. Modlitwę w kośmiedzy innymi liczne konkursy dla dzieci
lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu, Duchu
ciele prowadzą poszczególne grupy paraoraz inne atrakcje: przejażdżkę kucykiem.
przyjdź”. W Zielone Świątki tradycyjnie przyfialne od poniedziałku do piątku o godz.
Catering zapewnia dobre jedzenie z grilla.
strajamy nasze domy w zieleń tataraków i
16.30., w sobotę o godz. 11.30., a w niebrzóz, bo jest to również Święto Ludowe, 4. W czwartek, 9 czerwca o godz. 18.00.
− dzielę o godz. 14.00.
święto rolników, ogrodników i działkowców.
zostanie odprawiona Msza św. w intencji
Dzisiejsza niedziela kończy okres komunii
Bractwa Adoracyjnego. Wszystkich człon- 8. W tym tygodniu przypadają następujące
wielkanocnej.
ków Bractwa oraz osoby zainteresowane − wspomnienia liturgiczne:
zapaszmy do wspólnej modlitwy.
w poniedziałek, 6 czerwca, święto NMP,
2. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpraMatki Kościoła,
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie mo- 5. Zapraszamy dzieci do udziału w procesji
Bożego Ciała. Chętni mogą się zgłaszać
dlić się będziemy za zmarłych polecanych
w środę, 8 czerwca, wspomnienie św. Jado sióstr katechetek.
w wypominkach rocznych.
dwigi, królowej,
6.
Uroczystość
Bożego
Ciała
przypada
3. W następną niedzielę, 12 czerwca, po Mszy
w czwartek, 9 czerwca, święto Jezusa
w czwartek, 16 czerwca br. Procesja do
św. o godz. 11.30. odbędzie się XIII RodzinChrystusa, Najwyższego i Wiecznego
czterech ołtarzy wyruszy z naszego kośny Piknik Parafialny. W programie: koncert
Kapłana,
cioła po Mszy św. o godz. 10.00. Proceumuzykalniający dla dzieci: Chopinowo
w sobotę, 11 czerwca, wspomnienie św.
sja przejdzie ulicami: St. Kostki Potockiemalujemy bajkę muzyką Chopina, warsztaty
Barnaby, Apostoła.
go,
Wiertniczą,
Przyczółkową
a
następnie
rękodzielnicze dla najmłodszych, występ
wejdziemy w ulicę prowadzącą do Pałacu
Wilanowskiej Orkiestry Dętej, chóru Modo
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
i z powrotem do kościoła. Zapraszamy
Maiorum, oraz pokazy artystyczne dzieci
imieniny, składamy życzenia błogosławiemieszkańców naszej parafii i poszczeuczęszczających na zajęcia do Centrum
ństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
gólne wspólnoty parafialne do przygotoKultury Wilanów, a także Grupa Seniorów
w życiu osobistym i zawodowym.
wania ołtarzy.

Zmarł ks. prałat Jan Świstak
wieloletni proboszcz parafii św. Elżbiety w Powsinie
Ks. Jan Świstak przeżył w kapłaństwie 60 lat .Jego pogrzeb odbędzie się w sanktuarium
Matki Bożej Tęskniącej w Warszawie-Powsinie. Przez ćwierć wieku (1983-2008) był proboszczem tamtejszej parafii św. Elżbiety, w której pozostał - jako rezydent - po przejściu na
emeryturę w 2008 r. Był członkiem Kapituły Wilanowskiej, a w latach 1985-1987 dziekanem dekanatu mokotowskiego, a następnie w latach 1987-2002 - dekanatu ursynowskiego.

Intencja
MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
wspólnot parafialnych
w czerwcu br.:
"O jedność w Kościele,
w naszych rodzinach
i w małżeństwach".

Msza św. pogrzebowa za śp. Zmarłego zostanie odprawiona w kościele parafialnym św.
Elżbiety w Warszawie-Powsinie, dnia 9 czerwca 2022 r., o godz. 14.00, po czym nastąpi
pochówek miejscowym cmentarzu.
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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 Jeruzalem 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 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

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Albo: Alleluja

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
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Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

W maju i czerwcu 2022 r.
prezentowana jest wystawa
malarstwa olejnego
Marty Piekut i Jolanty Dubiel.

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.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 8, 8-17

08.05-12.06.2022
Módlmy się za ludzi młodych,
aby w Maryi odkryli
wzór słuchania Boga,
rozeznawania i odważnej wiary.
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S Ł O W A

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 przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi
Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i
dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim
cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w
chwale.
Oto słowo Boże

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.

Czytanie z Listu do Rzymian: Bracia: Ci,
AKLAMACJA
którzy według ciała żyją, Bogu podobać się
nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała,
lecz we-dług Ducha, jeśli tylko Duch Boży w Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swowas mie-szka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha ich wiernych i zapal w nich ogień swojej
miłości.
Chrystuso-wego, ten do Niego nie należy.
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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 innego
Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy
do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto
nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich.
A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet,
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».
Oto słowo Pańskie
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KOMENTARZ
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nie
powinna pozostawić nas obojętnych, nie może być tylko wspomnieniem wydarzenia, którego doświadczyli uczniowie 2000 lat temu,
ale powinna zmusić nas do refleksji nad naszą gotowością, by być prowadzonym przez
Ducha Bożego. Refleksja ta o tyle ważna, że
konsekwencje naszych wyborów dotykają naszej doczesności, ale też poza nią wykraczają.
Ci, którzy żyją według ciała, czyli nie dają
się prowadzić Duchowi, Bogu podobać się
nie mogą i ostatecznie czeka ich śmierć wieczna. Ci, którzy podejmą trud, przy pomocy
Ducha, okiełznania popędów ciała, w tych
Jezus, Ojciec i Paraklet uczynią sobie mieszkanie, staną się przybranymi synami Bożymi i
odziedziczą życie wieczne.
Stawka jest ogromna. Przyjdź Duchu
Święty!
Ks. Tomasz Lis
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