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ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚW. 

Dz 2,1–11; Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34; Ga 5, 16-25; J 20,19–23 

     Wieczorem w dniu zmartwych-
wstania, tam gdzie przebywali ucz-
niowie, drzwi były zamknięte z 
obawy przed Żydami. Przyszedł Je-
zus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: 
”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się 
zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.   

A Jezus rzekł do nich: ”Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy-
łam”. Po tych słowach tchnął na nich i 
powiedział im: ”Weźmijcie Ducha 
Świętego. Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, a którym zatrzy-
macie, są im zatrzymane”. 
                                            J 20,19–23 

KOMENTARZ 

        Przeżywamy dziś niedzielę Zesłania 
Ducha Świętego. Żeby chcieć i pragnąć 
przyjąć Ducha Św. którego dziś Jezus 
Chrystus chce nam dać musimy wiedzieć 
po co On w ogóle jest. A On jest po to aby-
śmy zrozumieli język Boga w swoim ży-
ciu. Duch Św. ma naprawdę w Sobie nie-
skończoną ilośc projektów promocyjnych 
i rekonstrukcyjnych, które wprowadza do 
naszego życia za każdym razem, zwłasz-
cza kiedy upadamy na duchu i ciele, w na-
dziei i wierze. Duch Św. Jest na tyle sub-
telny, że nikogo z nas nie przymusza do 
czynienia czegoś, za czym stoją Jego na-
tchnienia, nie zmusza nas do dobra bo 
wymuszone dobro jest gorsze od dobro-
wolnego zła. I często przemawia nawet 
przez kogoś kto nic nie wie o Jego planie, 
aby przez gruby mur przemówić do serca, 
często posługując się taktyką szoku i pa-
radoksu, by spowodować rozwój miłości 
w nas. Po co jest Duch Św. w naszym ży- 

ciu? Po to, żebyśmy mogli zrozumieć sa-
mych siebie.  Trudno nam Go sobie wyob-
razić nawet na sposób obrazowy. On nie 
ma żadnej postaci ani oblicza – jest po 
prostu Duchem. Objawia się w sposób 
nieokreślony na zasadzie, że wiemy, iż 
coś się dzieje ale nie wiemy do końca, kto 
za tym stoi. Zatem dlaczego w taki sposób 
się objawia? Po to abyśmy mogli odczytać 
język Boga, którym On mówi do naszego 
życia, bo to nie jest tak, że Boga nie ma,  
Bóg jest w naszym życiu, tylko my Go 
czasem nie słyszymy i dlatego potrzebu-
jemy  Ducha Św. aby doświadczyć Jego 
obecności i zobaczyć znaki Jego działania. 
Po to również jest Kościół, żeby tłumaczył 
światu, gdzie jest Bóg, bo świat sam z sie-
bie tego nie zrozumie.  Tylko Duch Św. 
zna kod dostępu do naszego życia. My go 
do końca nie znamy, ale On tak, dlatego  
często używa kluczy, które nie pasują do 
naszych ludzkich kalkulacji. Ks. Wojciech 
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KĄCIK DLA DZIECI 
      Przechodząc kiedyś przez miasto, pewien święty spotkał dziewczynkę w podar-
tym ubraniu, która prosiła o jałmużnę. Zwrócił się wtedy do Boga: Panie pozwalasz 
ma coś takiego? Proszę Cię, zrób coś. Wieczorem w dzienniku telewizyjnym zobaczył 
mordujących się ludzi, oczy konających dzieci i ich biedne wycieńczone ciała. I znów 
zwrócił się do Boga: Panie, zobacz ile biedy. Zrób coś! Nocą święty człowiek usłyszał 
głos Pana, który mówił: Zrobiłem już coś: stworzyłem Ciebie.                Bruno Ferrero 

ROZGRZEJ SERCA HARDE 
     Wieczernik to wybrane przez Jezusa 
miejsce, w którym dokonały się wielkie 
wydarzenia zbawcze, takie jak: Ostatnia 
Wieczerza i ustanowienie Eucharystia oraz 
narodziny Kościoła podczas Zesłania Du-
cha Świętego. Dzisiejszy Wieczernik wy-
gląda trochę inaczej niż za czasów Chry-
stusa.  Jest to sala na górze, przebudowana 
przez Krzyżowców na wzór  świątyń euro-
pejskich z kolumnami i łukami sklepień. 
Chrześcijanie mogą tam tylko wejść i po-
modlić się, ale nie mogą sprawować Ofiary 
Mszy Św. Jedyny wyjątek uczyniono dla 
Ojca Św. Jana Pawła II podczas jego piel-
grzymki do Ziemi Św. Czy taki stan rzeczy 
nie jest wyrzutem Zbawiciela wobec chrze-
ścijan, który pyta: Co zrobiliście z Moim 
Kościołem? Dlaczego jeden i święty po-
dzieliliście na różne odłamy? Wieczernik – 
Matka Kościołów nie jest dziś świątynią  
wszystkich chrześcijan. Tam gdzie została 
odprawiona pierwsza Msza Św., teraz jest 
pusto i zimno. Nawet w sytuacji, gdyby 
władze izraelskie zdecydowały się oddać  

Chrześcijanom to święte miejsce, komu je 
przekazać? Może obecni uczniowie Chry-
stusa zaczęliby ze sobą walczyć, aby mieć 
niepodzielne władanie? Podział i rozbicie 
chrześcijaństwa są najbardziej widoczne w 
Ziemi Św., a szczególnie przy bazylice 
Grobu Jezusa i Kalwarii. Oba święte miej-
sca są pod jednym dachem. Wygląd bazy-
liki Grobu i Kalwarii jest wymownym od-
biciem rozbicia chrześcijaństwa. Można 
powiedzieć, że jest to smutna wizytówka 
chrześcijaństwa. Dopóki bracia w wierze 
nie dogadają się ze sobą, stan ten będzie się 
pogłębiał, a szare i kruszące się mury będą 
dalej prowadziły do wyrzutów sumienia 
wierzących w Chrystusa. Odczuwając bo-
lesne skutki rozbicia chrześcijaństwa, po-
winniśmy posłuchać wskazań Ducha Św. i 
wkroczyć na drogę przywracania jedności 
– ekumenizmu. Musimy tak jak Apostoło-
wie z Maryją zebrani w Wieczerniku mo-
dlić się o wylanie Ducha – Ducha Komunii 
i miłości, której tak gorąco pragniemy. 
Przybądź Duchu Święty.         Ks. Henryk  

   MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Zapraszamy na trady-
cyjne nabożeństwa 
majowe na godz. 17.30. 

2. W tym tygodniu bę-
dziemy obchodzić: 

• W poniedziałek 
(21 V) – święto NMP 
Matki Kościoła; 

• We wtorek (22 V) 
wspomnienie świętej 
Rity z Cascii; z tej oka-
zji zapraszamy na 
godz. 20:00 na Mszę 
Świętą ku czci św. Rity 
połączoną z nabożeń-
stwem. Zachęcamy aby 
na to spotkanie przy-
nieść róże oraz inten-
cje zapisane na kartach 
w jakich będzie spra-
wowana Eucharystia. 

3. W czwartek (24 V) – 
święto Jezusa Chry-
stusa Najwyższego i 
Wiecznego Kapłana. 

4. Rocznica I Komunii 
Świętej odbędzie się w 
niedzielę, 27 V o 11:00.  

5.    Zapraszamy na spo-
tkanie rodziców dzieci 
rocznicowych w środę, 
23 V o godz. 19:30 w ka-
plicy MBF. 
6. Polecamy uwadze 
prasę katolicką: Gość Nie-
dzielnego, Niedzielę, dwu-
miesięcznik biblijny Galilea 
i biuletyn parafialny Ave 
Maria za dowolną ofiarę. 
7. Dziękujemy za ofiary 
złożone dzisiaj na tacę 
inwestycyjną. Zebrali-
śmy 11 906 zł. 
8. Polećmy Miłosierdziu 
Bożemu drogich nam 
zmarłych: ks. Jerzego, 
budowniczych, dobro-
dziejów naszego ko-
ścioła, śp. Krystynę Ku-
charczyk (l. 82) z ul. Ry-
backiej oraz zmarłych z 
naszych rodzin. Dobry 
Jezu, a nasz Panie… 
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INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 21 MAJA 2018 R  
ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, dary Ducha Świętego dla ks. 
Andrzeja z okazji 2. rocznicy święceń kapłańskich 

8.00 
1) † Maria (Msza święta gregoriańska) 
2) † Helena, Józef Paczkowscy  

18.00 
W podziękowaniu Panu Bogu i MBF za wiarę, życie, zdrowie i wszelkie łaski w dniu rocznicy chrztu 
świętego  

19.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, dary Ducha Świętego dla ks. 
Andrzeja z okazji 2. rocznicy święceń kapłańskich 

WTOREK, 22 MAJA 2018 R.  
ŚW. RITY Z CASCII 

7.00 † Ewa Bacciarelli w 1. rocznicę śmierci 

8.00 W intencji Bogu wiadomej z prośbą o opiekę św. Rity 

18.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

19.00 † Żona Elżbieta, Bogdan, oraz rodzice z obojga stron 

20.00 Msza święta z poświęceniem róż św. Rity 

ŚRODA, 23 MAJA 2018 R.  

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, dary Ducha Świętego dla ks. 
Mateusza z okazji 3. rocznicy święceń kapłańskich 

8.00 † Rodzice: Helena i Franciszek, siostra Aurelia i brat Stanisław  

18.00 † Ojciec Jan Kozłowski  

19.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 
CZWARTEK, 24 MAJA 2018 R. 

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Jadwigi Banaszek z okazji 85. 
rocznicy urodzin 

8.00 
1) † Maria (Msza święta gregoriańska) 
2) Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Jadwigi z okazji 85. rocznicy 
urodzin 

18.00 † Joasia Bogusz w dniu imienin  

19.00 † Janina Bawoli w 13. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

PIĄTEK, 25 MAJA 2018 R.  

7.00 
1) † Helena, Franciszek, Antoni 
2) † Helena Sosnowska w miesiąc po śmierci  

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) † Józef Ochylski 
2) † Maria Kuźniarska, rodzice, rodzeństwo, przyjaciele z obojga stron  

19.00 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 

SOBOTA, 26 MAJA 2018 R.  

7.00 † Jadwiga Skwarek 

8.00 † Mamy: Bolesława i Paulina 

18.00 
1) † Maria w 1. rocznicę śmierci, Józef oraz zmarli z rodziny 
2) † Genowefa Trzebiatowska 

19.00 
1) † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 
2) † Janina Łukaszewska 

NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
27 MAJA 2018 R. 

6.30 † Józefa (k) Szloser w 10. rocznicę śmierci, Karol Szloser i Gertruda Lipińska 

8.00 † Rodzice z obojga stron, dziadkowie oraz zmarli z rodziny Różyńskich i Laszkiewicz 

9.30 † Kazimierz w 20. rocznicę śmierci 

11.00 Rocznica I Komunii Świętej 

12.30 Za parafię 

14.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Nikodema Pawelec w 1. 
urodziny  

18.00 † Irena, Henryk, Eugeniusz, Tadeusz 

19.30 † Helena Kodłyczewska (Msza święta gregoriańska) 
 


