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Niedziela Zesłania Ducha Świętego

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
Dz 2, 1–11

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w
którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby
z ognia, które się rozdzieliły, 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 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.
Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? – mówili pełni zdumienia i podziwu.
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.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 104, 1.24.29–31.34

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Gdy 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
1 Kor 12, 3b–7.12–13

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha
Świętego: „Panem jest Jezus”. Różne są dary
łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje
posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie
działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia
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. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu
zostali ochrzczeni, (aby stanowić) jedno Ciało:
czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy
wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym
Duchem.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
SEKWENCJA
Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy zgości,
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?
Jeno 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.
ALLELUJA
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

EWANGELIA
J 20, 19–23

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania,
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

KOMENTARZ
Apostołowie w Dniu Wniebowstąpienia
Pana, jeszcze w pełni nie wiedzieli o co
w tym wszystkim chodzi. Kiedy Zbawiciel
tuż przed swoim odejściem przypomina
dawaną
im
wcześniej
obietnicę,
„zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.
Apostołowie wpatrują się w odchodzącego
Mistrza z siłą wprost proporcjonalną do
poczucia osamotnienia, pustki i zagubienia.
Tu w Wieczerniku mieli przeżyć kolejną
lekcję zbawczej edukacji, by z pieczęcią
dojrzałości, zrozumienia i mocy, ruszyć
w świat jako świadkowie Prawdy. Warto
przypomnieć, że od chwili Zesłania Ducha
Świętego, bierze swój początek społeczność
zwana Kościołem. I oto młody Kościół czuwa
zgromadzony wokół Maryi. Zamknięci w
Wieczerniku Apostołowie są świadomi
swoich lęków i słabości. Wiedzą, że za
drzwiami Wieczernika jest świat pełen
nienawiści, kłamstwa i grzechu. A jeszcze
bardziej wiedzą, że ten świat jest także
w nich. W pokornej modlitwie otwierają swe
serca na Moc z wysoka.
I oto doświadczają działania Ducha, jak
pustka staje się szansą napełnienia, słabość siłą posiadania, a samotność przestrzenią zjednoczenia.
Z zalęknionych ludzi stali się odważnymi
świadkami Zmartwychwstałego Pana. I rozeszli się po świecie przemieniając oblicze
tej ziemi, mocą działającego w nich Ducha
Świętego. Otwórzmy i my nasze serca
i nasze życie na ożywcze tchnienie Ducha
Bożego.

ks. dr Michał Dubicki
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Z pamiętnika
katolika ...
aszyńska
Tekst: Maria P

WIELKA ZAGADKA
Dziś niedziela Zesłania Ducha Świętego.
Uroczystość poświęcona najbardziej tajemniczej osobie Trójcy Przenajświętszej. Z pozostałymi idzie nam łatwiej. Bóg Ojciec daje się
nam poznać w Starym Testamencie jako
Stwórca. Pana Jezusa znamy dzięki świadectwu Jego życia i działalności zapisanemu
w Nowym Testamencie przez Ewangelistów.
Wiemy, że jest Synem Bożym, że oddał
własne życie, poniósł męczeńską śmierć,
abyśmy my mogli żyć wiecznie. A Duch
Święty… Przed naszymi oczami pojawia się
wielki znak zapytania, a zaraz potem obraz
białej gołębicy, którym to symbolem zwykle
posługują się malarze pragnący zobrazować
tajemniczą, trzecią osobę Trójcy Świętej.
Duch Święty w historii zbawienia opisanej
w Piśmie Świętym pojawia się w ostatniej
chwili, tak za pięć dwunasta, na samym
końcu. Dlatego też często wydaje nam się,
że jest jakoś mniej ważny. Wiemy, że jest,
ale jakoś Go pomijamy, w naszych codziennych modlitwach zwracając się raczej do
Boga Ojca i Syna Bożego.
Na przełomie XVIII i XIX w. w Rosji żył
niezwykły człowiek, dziś będący świętym
kościoła prawosławnego – Serafin z Sarowa.
Można by poświęcić osobny felieton albo
dwa na przedstawienie sylwetki tego
świętego starca, mnicha, ascety i mistyka,
jednej z najważniejszych postaci w historii
rosyjskiego prawosławia.
Jednak skoro dzisiejszy felieton ma być
o Duchu Świętym, to może paść pytanie, po
co wzmianka o jakimś prawosławnym świętym?
Już tłumaczę.
Św. Serafin z Sarowa podyktował swojemu
uczniowi Mikołajowi Aleksandrowiczowi
Motowiłowi, swoje refleksje na temat tej
tajemniczej osoby Trójcy Świętej, który stał
się jednym z najważniejszych dzieł duchowości rosyjskiej. Traktat ten nosi tytuł „Ogień
Ducha Świętego”.
Święty Starzec pisze w nim, że „celem życia
chrześcijanina jest nabycie Ducha Świętego”,
po czym dodaje „zdobywaj Ducha Bożego –
wokół ciebie zbawią się tysiące”. Nawrócą się
„nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha
Świętego” – jak głoszą słowa znanej Wam
zapewne piosenki.
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Tak naprawdę rozważania św. Serafina
pozwoliły mi pełniej zrozumieć, tę do niedawna tak odległą w moich oczach Osobę.
Pamiętacie fragment z Ewangelii św.
Mateusza, w którym Pan Jezus przykazuje
nam „starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane”? Święty Serafin mówi,
że Królestwem Bożym jest właśnie Duch
Święty. Podobny pogląd głosił św. Grzegorz
z Nyssy, który mówił, że drugie wezwanie
modlitwy Ojcze Nasz… – „przyjdź Królestwo
Twoje” jest wołaniem właśnie o Ducha
Świętego. Zatem zamiast dziwić się Mu i podejrzliwie przyglądać lub co gorsza ignorować (skoro nie rozumiemy, może lepiej przemilczeć i pominąć), powinniśmy słuchając
słów Jezusa, szukać Królestwa Bożego,
które skrywa Jego Osoba.
Bohaterką felietonu minionego tygodnia
była już dziś święta Mała Arabka. Jej świadectwo o Duchu Świętym jest pięknym
drogowskazem tego jak szukać. Oto fragment
jej rozważań:
„Dziś rano (14 listopada 1871 r.) cierpiałam,
ponieważ nie czułam Boga. Wydawało mi
się, że moje serce było jakby z żelaza. Nie
mogłam myśleć o Bogu, wezwałam Ducha
Świętego i powiedziałam: «To Ty dajesz nam
poznać Chrystusa. Apostołowie pozostawali
długo razem z Nim nie rozumiejąc Go, ale
jedna kropla Ciebie wystarczyła, aby Go zrozumieli. I Ty również sprawisz, że zrozumiem
Go także. Przyjdź moje pocieszenie, przyjdź
moja radości, przyjdź mój pokoju, moja siło,
moje światło. Przyjdź i oświeć mnie, abym
znalazła źródło, z którego powinnam się
napić. Kropla Ciebie wystarczy mi, byś
pokazał mi Jezusa takim, jakim jest. Jezus
powiedział, że Ty pójdziesz do nieuczonych.
Jestem pierwszą z nieuczonych. Nie proszę
Cię ani o inną wiedzę, ani o inne poznanie,
jak tylko o mądrość odnalezienia Jezusa i o
mądrość trwania przy Nim». I poczułam w
sercu lekko rozpalone żelazo. Duch Święty
niczego mi nie odmawia.”

To On jest miłością, który „na naszą ubogą
miłość, odpowiada wszystkim tym, co daruje
i daje jedyne potrzebne – Królestwo Boże.
Na tym polega nasze działanie i nasza ofiara
– na zwróceniu do Boga naszego ducha. (…)
Bóg uświęca ludzi Duchem Świętym.”
Może to Zesłanie Ducha Świętego będzie
czasem prawdziwej przemiany naszych
serc? Może wreszcie uda nam się oddać
samych siebie Królestwu Bożemu? Może
nadszedł czas, aby przestać się podejrzliwie
przypatrywać Temu, którego umysłem trudno
ogarnąć i po prostu poprosić, by On dał nam
się poznać, by „chuchnął nam na całego”,
żebyśmy mogli być tylko Jego. (Rym wkradł
się przypadkowo.)
Na koniec mały kawałek dobrej poezji
w sam raz na Zesłanie Ducha Świętego.
Ksiądz Jan Twardowski – Wiersz do Ducha
Świętego:
Duchu Święty, który wszystko łączysz
i chcesz, żeby była zgoda.
Prosimy Ciebie,
żeby nie było ludzi zagniewanych,
żyjących jak pies z kotem,
dokuczających sobie tam i z powrotem,
takich, którzy nawet w czasie arytmetyki
pokazują sobie języki.
Duchu Święty, ni z tego ni z owego,
tchnij na nas, chuchnij na całego.
Amen.

Działający w nas Duch Święty pokonuje
wszelkich złodziei Bożej łaski, którzy chcą ze
wszystkich sił odsunąć stworzenie od jego
Stwórcy.
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NIEDZIELNA
DOBRANOCKA
czyli

Ewangelia
dla najmłodszych
Kiedy jeszcze Pan Jezus był z apostołami, niedługo przed Jego wniebowstąpieniem, Żydzi zaczęli prześladować uczniów.
Nie podobało im się to, że pomimo zabicia
ich przywódcy „członkowie tej sekty” jak
nazywali uczniów Jezusa wciąż sieją zamęt,
nauczając o Królestwie Bożym i miłości
bliźniego. Nie uwierzyli w Zmartwychwstanie
Pana Jezusa i koniecznie chcieli się dowiedzieć, gdzie uczniowie skryli ciało Pana,
które ich zdaniem niewątpliwie ukradli nocą.
Gdy tylko udało im się schwytać któregoś
z wyznawców Chrystusa, natychmiast poddawali go wielogodzinnym, męczącym przesłuchaniom, chcąc dowiedzieć się, gdzie
ukrywają się pozostali członkowie kościoła.
Uczniowie bali się tych zatrzymań. Znali
bowiem ogromne możliwości i wpływy, jakie
dostojnicy i kapłani żydowscy posiadali u
rzymskich władz. Każde takie aresztowanie
mogło się skończyć wieloletnim pobytem w
więzieniu lub męczeńską śmiercią. Z obawy
o swoje życie, uczniowie zaprzestali nauczania ludzi na ulicach, głoszenia Ewangelii,
odwiedzania chorych i potrzebujących. Całymi dniami siedzieli zamknięci w domu
jednego z braci w wierze, wychodząc pojedynczo wyłącznie po to, aby kupić coś do
jedzenia. Byli smutni i strwożeni.

zadanie:

Był wieczór pierwszego dnia tygodnia.
Jeden z uczniów, który wyszedł rano po
chleb, wrócił ze sprawunków z niepokojącymi wiadomościami. Oto żydowscy dostojnicy zażądali od namiestnika Jerozolimy,
aby podwoił straże na ulicach i zintensyfikował działania, zmierzające ku złapaniu wszystkich uczniów Jezusa.
Apostołowie przestraszyli się bardzo.
Czym prędzej zamknęli drzwi i zaryglowali
je ciężką, drewnianą sztabą. Nagle pośrodku izby, w której siedzieli, stanął Pan Jezus.
– Pokój Wam! – rzekł.
Jego głos podziałał na apostołów jak
kojący balsam na ranę, jak łyk chłodnej
wody w upalny dzień. Pierwszy raz od dnia
Jego śmierci poczuli, że mogą swobodnie
oddychać. Tymczasem Jezus pokazał im
swoje ręce i bok, aby mogli się przekonać,
że to naprawdę On. Uczniowie zaczęli śmiać
się i płakać z radości. Padali sobie nawzajem w ramiona, podskakiwali i wiwatowali
na cześć Zbawiciela.
Gdy miejsce szalonego entuzjazmu zajęła
spokojna, pełna bliskość radość, Jezus znów
przemówił do nich:
– Pokój Wam! Jak mnie posłał Ojciec, tak
i ja Was posyłam.

Uczniowie spojrzeli po sobie, nie rozumiejąc słów Mistrza. On jednak tchnął na
nich i rzekł:
– Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone;
którym zatrzymacie, są zatrzymane.
Nagle przestali się bać. Każdy z uczniów
poczuł, że mocą Chrystusa może wszystko.
Wstali, więc i poszli nauczać. Wiedzieli, że
z Duchem Świętym nic złego nie może im
się przydarzyć.

Podpisz obrazki, wykorzystując informacje z ramki.
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
– 24 maja 2015 r.
1. Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym możemy
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami za udział w publicznym śpiewie
lub recytacji hymnu: O Stworzycielu, Duchu
przyjdź. W Zielone Świątki tradycyjnie przystrajamy nasze domy w zieleń tataraków
i brzóz, bo jest to również Święto Ludowe,
święto rolników, ogrodników i działkowców.
Dzisiejsza niedziela kończy okres Komunii
wielkanocnej.
2. Nabożeństwo majowe zostanie odprawione
o godz. 17.00. Przypominamy, że w dni
powszednie nabożeństwo majowe odprawiane jest po Mszy św. o godz. 17.00. Po
nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
Zachęcamy również do modlitwy i śpiewu
Litanii Loretańskiej przy krzyżach i kapliczkach.
3. Dziś, podczas Mszy św. o godz. 13.00,
grupa dzieci z naszej parafii przystąpi do
Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. Życzymy
im, oraz ich rodzicom, aby udział w Eucharystii przyniósł obfite owoce łaski Bożej.
4. Centrum Kultury Wilanów oraz Fundacja
Szerokie Wody, w ramach przedsięwzięcia
„Zielone Świątki na Urzeczu”, serdecznie
zapraszają w poniedziałek, 25 maja do
Powsina. W plenerach obok Sanktuarium
Matki Bożej Tęskniącej o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. i polowe nabożeństwo majowe, a następnie będą miały miejsce
prezentacje zespołów w regionalnych strojach wilanowskich z nadwiślańskiego Urzecza.
5. W najbliższy wtorek, 26 maja o godz. 17.00,
zostanie odprawiona Msza św. i nabożeństwo majowe przy kapliczce u zbiegu ulic
Vogla i Sytej. Nowa kapliczka zostanie
poświęcona przed nabożeństwem.
6. W sobotę, 30 maja br., na Mszy św. o godz.
10.00 w Archikatedrze św. Jana w Warszawie
nasz parafianin diakon Mikołaj Dobosz przyjmie święcenia prezbiteratu. Diakona Mikołaja
polecamy modlitwom parafian.

7. Wszystkich zainteresowanych rozważaniem 11. W najbliższym czasie sakramentalny
związek małżeński zawrą:
Słowa Bożego, zapraszamy na spotkanie
z cyklu Lectio Divina, które odbędzie się – Artur Łukasz Kwiatoń, kawaler z parafii pw.
w sobotę 30 maja br., o godz. 19.00 w
Miłosierdzia Bożego w Siewnicy Nadolnej
saloniku.
i Joanna Marcelina Dąbrowska, panna
8. Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwarz parafii tutejszej
tek, 4 czerwca. Procesja do czterech ołtarzy
zapowiedź II;
wyruszy z naszego kościoła po Mszy św.
– Marcin Wieteska, kawaler z parafii
o godz. 10.00. Procesja przejdzie ulicami: St.
pw. M. B. Loretańskiej w Warszawie
Kostki Potockiego, Wiertniczą, Przyczółkową,
i Agnieszka Ewa Kobiałka, panna
a następnie wejdziemy w ulicę prowadzącą
z parafii tutejszej
do Pałacu i z powrotem do kościoła. Zaprazapowiedź II.
szamy mieszkańców naszej parafii i poszczególne wspólnoty parafialne do przygotowania
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiąołtarzy.
zany jest powiadomić kancelarię parafialną.
9. W niedzielę, 7 czerwca br., obchodzić będzieNarzeczonych polecamy modlitwie parafian.
my po raz ósmy Święto Dziękczynienia pod
hasłem: Królowo rodzin dziękujemy i zawierzamy. W tym roku jest ono połączone z
Nowa kapliczka
zakończeniem peregrynacji kopii cudownego
na Zawadach
wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej
w naszej archidiecezji. O godz. 12.00 na
placu przed Świątynią Opatrzności Bożej
zostanie odprawiona uroczysta Msza św. z
udziałem Episkopatu Polski. Po Mszy świętej
Centrum Opatrzności Bożej zaprasza na
piknik rodzinny. W tym dniu w naszym
kościele nie będzie Mszy św. o godz. 13.00.
Taca z tej niedzieli będzie przeznaczona na
budowę świątyni Opatrzności Bożej.
10.W bieżącym tygodniu przypadają następujące uroczystości liturgiczne:
– we wtorek, 26 maja, wspomnienie
św. Filipa Nereusza, kapłana;
– w czwartek, 28 maja, święto
Jezusa Chrystusa Najwyższego
i Wiecznego Kapłana;
zostanie poświęcona
– w piątek, 29 maja, wspomnienie
św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.
26 maja 2015 r.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i zawodowym.

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87160013741846849180000001
internet: www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl
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od 10.05 do 14.06.2015 r.
Módlmy się za chrześcijan, aby
wiarą, prawością i pokorą
dawali świadectwo
przynależności do Pana.
Nr 324

