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L I T U R G I A  S Ł O W A  

Czytanie I: Dz 2,1-11 * Ps 104 * Czytanie II: :1Kor 12,3b-7;12-13 

Ewangelia: J  20,19-23a 

.                                                                                                                                           

 

 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  
❖ Nabożeństwo majowe dzisiaj  o godz. 1715. Od jutra nabożeństwo czerwcowe. 

❖ Jutro drugi dzień Zielonych Świąt: NMP – Matki Kościoła.  

❖ W najbliższy czwartek święto  Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana. Będziemy modlić się za kapłanów i o powołania kapłańskie.  

❖ Spotkanie dla rodziców kandydatów do Bierzmowania grupy starszej -  

w czwartek o godz. 1830 . 

❖ W piątek będziemy nawiedzać chorych przed południem.  

❖ Spowiedź wielkanocna – w czwartek od godz. 17 i w piątek od godz. 1500.  

❖ Pierwsza zbiórka ministrancka po pandemii – w sobotę o godz. 1000. 

❖ Intencje dla koła różańcowych na ten miesiąc: 

1/ św. Faustyny: W int. nowowyświęconych kapłanów. 

2/ św. Franciszka: Za Kościół Święty.  

3/ MB Fatimskiej: „W int. naszej Ojczyzny.  

❖ Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana Ś.P. RYSZARD WOŹNIAK  

(l. 92) z Gościeńczyc. Pogrzeb odbył się w piątek. Wieczny odpoczynek …. 

 

 

 

 

SŁOWO METROPOLITY WARSZAWSKIEGO KARD. NYCZA 

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 

marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie 

kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy 

św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub 

mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) 

oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych 

przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.  

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej 

Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br. , w Uroczystość Trójcy Świętej. 

Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie 

pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo 

proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. 

wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania 

sakramentu pokuty i pojednania.  

Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to 

duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego 

Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne 

zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich 

rozdzieleniem. Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii 

pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej 

formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się 

roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy,  

z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.  

  

 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie 

przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy 

przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 

nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce  

i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.  

A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 

posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na 

nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 

odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane.         Oto słowo Pańskie.                                                                                  

W E Ź M I J C I E  D U C H A  

Trzydzieści trzy lata wcześniej, sto pięćdziesiąt kilometrów od Jerozolimy,  

w maleńkim Nazarecie dokonał się pierwszy cud Zesłania Ducha Świętego bez 

którego nie byłoby dzisiejszej Uroczystości Pięćdziesiątnicy i narodzin Kościoła. 

Oto Maryja Dziewica otwiera swoje serce na nieskończoną miłość Boga, który 

„tak umiłował świat, że dał nam swego Syna” (por. J 3,16). Zanim Maryja stanie 

się Matką Zbawiciela najpierw jest Oblubienicą Ducha Świętego. To z tej 

Komunii, z tego związku, najgłębszej jedności Dziewicy z Trzecią Osobą Trójcy 

Przenajświętszej poczyna się Syn Boga i Syn Maryi. Tak opisuje to wydarzenie 

modlitwa kościoła z Uroczystości Zwiastowania: „Niebieski posłaniec zwiastował 

Maryi, że dla naszego zbawienia Twój Syn narodzi się wśród ludzi. Najświętsza 

Dziewica przyjęła z wiarą Twoje Słowo, przez tajemnicze działanie Ducha 

Świętego poczęła Syna i z miłością Go nosiła w niepokalanym łonie” (prefacja).  

 

 



Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: 

„Weźmijcie Ducha Świętego!” Jak rozumieć 

te słowa w odniesieniu do Zwiastowania  

i Pęćdziesiątnicy? Istotą grzechu jest 

odrzucenie Boga a trwanie w grzechu to 

odrzucenie Ducha Świętego, który poucza  

o grzechu (Duch Prawdy) i prowadzi przez 

pokutę do nawrócenia. „Stwórz o Boże we 

mnie serce czyste i odnów we mnie moc 

ducha” – modli się w psalmie 51 pokutujący 

Dawid. W grzechu pierworodnym Ewa 

otwiera swoje dziewicze serce na ducha  

kłamstwa, nieczystości, buntu i pychy. 

Odrzuca Ducha Świętego – pierwszego 

Oblubieńca jej dziewiczego serca.  

O tajemnicy wcielenia i zbawienia tak 

sugestywnie mówi św. Efrem w starożytnej 

homilii: „Ponieważ śmierć nie mogła 

Jezusa pożreć bez ciała, ani też otchłań 

nie mogła pochłonąć Go bez ciała, zstąpił 

Pan w łono Dziewicy, aby wzięte z Niej 

człowieczeństwo mogło zaprowadzić Go 

do otchłani. Zeszedł tam w przyjętym 

przez siebie ciele, rozproszył i złupił 

nagromadzone tam skarby. Przyszedł do 

Ewy, matki wszystkich żyjących. Jest 

ona winnicą, której ogrodzenie śmierć 

wyłamała własnymi rękami Ewy, aby ta 

skosztowała swojego owocu. Dlatego 

Ewa, matka wszystkich żyjących, stała 

się dla nich wszystkich źródłem 

śmiercionośnym. Ale zamiast Ewy, 

dawnej winorośli, zakwitła nowa latorośl 

winna, Maryja, w której zamieszkało 

nowe życie, Chrystus. I śmierć się 

przybliżyła, niczego nie przeczuwając, 

aby jak zwykle odebrać to, co do niej 

należy. Lecz oto w owocu, który miała 

zerwać, było ukryte Życie niweczące 

śmierć. Gdy więc śmierć bez żadnej 

obawy pochłonęła Pana, wyzwoliła 

życie, a wraz z nim wielu ludzi”. (Godz. 

Czyt. Piątek, 3 Tydz. Wielkanocny) 

 

 

Przez odrzucenie Ducha Świętego pierwsi 

rodzice wybrali śmierć i niewolę grzechu. 

Maryja z zwiastowaniu całym sercem 

przyjmuje Ducha Świętego. Kościół modli 

się: „Maryja zgadzając się na Twoje Słowo 

stała się Matką Jezusa Chrystusa, a 

przyjmując całym sercem Twoją zbawczą 

wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się 

dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła 

przez niewierność, Maryja odzyskała przez 

wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu 

znakiem pociechy i niezawodnej nadziei”. 

(prefacja 58) . Ludzkie nadzieje zawodzą. 

Nadzieją, którą daje Duch Święty jest 

niezawodna, bo Bóg jest niezawodny. 

Śpiewamy w Te Deum: „W Tobie, Panie, 

zaufałem nie zawstydzę się  na wieki. 

Zakończmy nasze rozważania słowami św. 

Jana Pawła II, które są tak bardzo aktualne  

w sytuacji, w której znalazła się ludzkość:  

„W wielu ludziach i wielu wspólnotach 

dojrzewa świadomość, że przy całym 

zawrotnym postępie cywilizacji naukowo-

technicznej, niezależnie od rzeczywistych 

zdobyczy i osiągnięć, człowiek jest zagrożony 

i ludzkość jest zagrożona. Wobec tego 

zagrożenia — więcej, w doświadczeniu 

groźnego upadku duchowego człowieka — 

osoby i wspólnoty, jakby wiedzione 

wewnętrznym zmysłem wiary, szukają 

mocy, która zdolna jest człowieka 

podźwignąć, wyzwolić go od siebie samego i 

z jego błędów i pomyłek, które czynią 

szkodliwymi nawet owe osiągnięcia. I tak, 

odkrywają oni modlitwę, a w niej objawia się 

Duch, który „przychodzi z pomocą naszej 

słabości”. W ten sposób czasy, w których 

żyjemy, zbliżają wielu ludzi do Ducha 

Świętego przez powrót do modlitwy”.  
(Dominum et vivificantem, 65) 

x. Proboszcz 

 

 

 

 

  

 

 
W  M O C  Z  W Y S O K A  

Zaczęli mówić wszystkimi językami. Podobało się 

Bogu w ten sposób ukazać obecność Ducha Świętego, że kto 

Go otrzymał, mówił wszystkimi językami. Mamy wiedzieć, 

ukochani bracia, że jest to ten sam Duch Święty, który  

w naszych sercach rozlewa miłość Bożą.  

Ta miłość miała zgromadzić Kościół Boży na całym 

okręgu ziemi. Niegdyś jeden człowiek, który otrzymał Ducha 

Świętego, mógł przemawiać wszystkimi językami. Obecnie 

cały Kościół, zgromadzony w jedno przez tego samego 

Ducha, przemawia wszystkimi językami.  

A zatem, jeżeli ktoś powie jednemu z naszych: "Otrzymałeś Ducha Świętego, 

czemu więc nie przemawiasz wszystkimi językami?" - ten niech odpowie: "Owszem, 

przemawiam nimi, bo należę do Ciała Chrystusa, czyli do Kościoła, który przemawia 

wszystkimi językami. Bo cóż innego Bóg wtedy oznajmił przez obecność Ducha 

Świętego, jeżeli nie to właśnie, że Jego Kościół będzie przemawiał wszystkimi 

językami?"  

Wypełniło się to, co Pan obiecał: "Nikt młodego wina nie wlewa do starych 

bukłaków, lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się 

zachowuje".  

Nie darmo więc niektórzy, gdy słyszeli uczniów przemawiających wszystkimi 

językami, mówili: "Upili się młodym winem". Bo przecież ci uczniowie odrodzeni  

w łasce świętości, stali się jak gdyby nowymi bukłakami. Napełnieni młodym winem, 

czyli Duchem Świętym, pełni zapału przemawiali wszystkimi językami i tym 

oczywistym cudem zapowiadali, że Kościół stanie się powszechny przez języki 

wszystkich narodów.  

Świętujcie więc ten dzień jako członki jednego Ciała Chrystusowego. Nie na 

próżno świętujecie, jeżeli jesteście tym, co świętujecie, przynależąc do tego Kościoła, 

który Pan napełnił Duchem Świętym i który wzrasta na całej ziemi. Pan uznaje go 

jako swój Kościół, a Kościół uznaje Pana. Pan, jak oblubieniec, nie opuszcza swojej 

oblubienicy i nikt Mu nie przypisuje innej.  

Do was mówi Apostoł, do was, którzy jesteście zebrani spośród wszystkich 

narodów, to jest do Kościoła Chrystusa, do Jego członków, do Jego Ciała, do Jego 

Oblubienicy: "Znoście siebie wzajemnie w miłości, usiłujcie zachować jedność Ducha 

dzięki więzi, jaką jest pokój".  

Zobaczcie, że tam, gdzie nakazał, abyśmy się wzajemnie znosili, wprowadził 

miłość, a tam, gdzie nakazał dążenie do jedności, wskazał więź pokoju. Takim jest 

dom Boży, wzniesiony z żywych kamieni; ojciec rodziny z radością w nim mieszka,  

a ruina spowodowana przez podziały nie powinna zasmucać jego oczu. 
/Kazanie afrykańskiego autora z VI wieku, Godz. Czyt. 7 Tydz. Wielkanocny, Sobota/ 

 

 

 

 


