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 LITURGIA SŁOWA   
Dz 2,1-11; Ps 104; Ga 5,16-25; J 15, 26-27; 16,12-15 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy jednak przyjdzie Paraklet, 
którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On 
zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od 
początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie 
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 

prawdy. Bo nie będzie mówił od 
siebie, ale powie wszystko, co-
kolwiek usłyszy, i oznajmi wam 
rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy 
chwałą, ponieważ z mojego weź-
mie i wam objawi. Wszystko, co 
ma Ojciec, jest moje. Dlatego po-
wiedziałem, że z mojego weźmie 
i wam objawi.  

 
– Oto słowo Pańskie. 

 

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? 
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. 
 
 
 
 
 
 

Posiadamy już pierwsze dary 
Ducha. To znaczy, że w nas ro-
śnie i nabiera kształtu króle-
stwo Boże, nowe stworzenie. 
Nie jesteśmy wygnańcami, ale 
dziedzicami; nie jesteśmy już 
poza Bogiem, ale w Jego domu, 
a On w nas. Dar Ducha Święte-
go świadczy o tym, że Bogu za-
leży na nas bardziej niż nam 
samym. On sam modli się w 
nas, gdyż my nie umiemy. 
Przenika nasze serca, abyśmy 
potrafili kochać. Właśnie dlate-
go strumienie ożywiającej wo-
dy Ducha Świętego mogą po-
płynąć z naszego wnętrza. Ta 
woda jest nowością dla świata.  

o. Andrzej Kuśmierski OP 
 Oremus 



KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
992 Bóg stopniowo objawiał swo-
jemu ludowi prawdę o zmartwych-
wstaniu umarłych. Nadzieja na cie-
lesne zmartwychwstanie zmarłych 
pojawia się jako wewnętrzna konse-
kwencja wiary w Boga, Stwórcę ca-
łego człowieka, z duszą i ciałem. 
Stwórca nieba i ziemi jest także 
Tym, który zachowuje wiernie swo-
je przymierze z Abrahamem i jego 
potomstwem. W tej podwójnej per-
spektywie zacznie wyrażać się wia-
ra w zmartwychwstanie. Męczenni-
cy machabejscy wyznają w godzinie 
próby: Król świata... nas, którzy 
umieramy za Jego prawa, wskrzesi i 
ożywi do życia wiecznego. Lepiej 
jest nam, którzy giniemy z ludzkich 
rąk, w Bogu pokładać nadzieję, że 
znów przez Niego będziemy 
wskrzeszeni. 
993 Faryzeusze i wielu współcze-
snych Pana mieli nadzieję na zmar-
twychwstanie. Jezus stale o nim na-
uczał. Saduceuszom, którzy nie 
przyjmowali zmartwychwstania, 
odpowiada: "Czyż nie dlatego jeste-
ście w błędzie, że nie rozumiecie 
Pisma ani mocy Bożej?". Wiara w 
zmartwychwstanie opiera się na 
wierze w Boga, który nie jest "Bo-
giem umarłych, lecz żywych". 
994 Co więcej, Jezus łączy wiarę w 
zmartwychwstanie ze swoją Osobą: 
"Ja jestem zmartwychwstaniem i ży-
ciem". To Jezus jest Tym, który w 
ostatnim dniu wskrzesi tych, którzy 
będą wierzyć w Niego i którzy będą 
spożywać Jego Ciało i pić Jego Krew. 
Już teraz daje tego znak i zadatek, 
przywracając do życia niektórych 
zmarłych, zapowiadając w ten sposób 
własne zmartwychwstanie, które jed-
nak nastąpi w innym porządku. Jezus 
mówi o tym wyjątkowym wydarzeniu 
jako o "znaku proroka Jonasza" i zna-
ku Świątyni; zapowiada swoje zmar-
twychwstanie trzeciego dnia po wy-
daniu Go na śmierć. 

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA  
NAJWYŻSZEGO  

I WIECZNEGO KAPŁANA 
Święto Jezusa Chrystusa Naj-

wyższego i Wiecznego Kapłana 
ustanowili biskupi na 360. zebra-
niu plenarnym Episkopatu Polski 
w ubiegłym roku. Obchodzone jest 
w czwartek po niedzieli Zesłania 
Ducha Świętego.  

Papież Benedykt XVI zapropo-
nował, żeby do kalendarza litur-
gicznego wprowadzić nowe święto 
ku czci Jezusa Chrystusa Najwyż-
szego i Wiecznego Kapłana. Jest to 
odpowiedź Ojca Świętego na postu-
laty zgłaszane przez różne episko-
paty, ale przede wszystkim środo-
wiska zakonne dla upamiętnienia 
Roku Kapłańskiego, który był ob-
chodzony od 19 czerwca 2009 do 
11 czerwca 2010 r. Jest to odpo-
wiedź papieża na potrzebę obcho-
dzenia takiego święta. (Do tej pory 
w Mszale Rzymskim jest tylko 
Msza wotywna, którą często kapła-
ni sprawują z okazji pierwszego 
czwartku miesiąca, gdy w sposób 
szczególny modlimy się o powoła-
nia kapłańskie i dziękujemy Chry-
stusowi za ustanowienie sakramen-
tu Eucharystii i kapłaństwa).  

Benedykt XVI wyznaczył dzień 
na takie święto - czwartek po nie-
dzieli Zesłania Ducha Świętego, 
czyli tydzień przed uroczystością 
najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa, zwaną Bożym Ciałem. No-
wością jest propozycja Ojca Świę-
tego, żeby święto to było fakulta-
tywne, dowolne, i by episkopaty 
same decydowały, czy takie święto 
jest w danym kraju potrzebne, czy 
też nie widzą potrzeby wprowadze-
nia go do kalendarza i chcą pozo-
stać przy dotychczasowej ilości dni 
chrystologicznych. Warto przypo-
mnieć, że określenia "święto", 
świadczy o randze dnia liturgiczne-
go. W kalendarzu liturgicznym 
najwyższe rangą są uroczystości, 
zaś dzień, określony jako święto 
jest niższy rangą i wierni nie są zo-
bowiązani do udziału we Mszy św. 

Nie byłby to więc dzień wolny i bi-
skupi nie będą się domagać kolej-
nego dnia wolnego od pracy. 

To nowe święto wpisuje się w 
cykl uroczystości i świąt, szczegól-
nych dni, obchodzonych po zakoń-
czeniu cyklu paschalnego. Radość 
wielkanocna ze Zmartwychwstania 
Chrystusa i Jego zwycięstwa trwa 
pięćdziesiąt dni, kończy go uroczy-
sty 50. dzień - Zesłanie Ducha 
Świętego - który pieczętuje świą-
teczny okres obchodów liturgicz-
nych. I dopiero po zakończeniu te-
go okresu w określone dni, mające 
rangę uroczystości czy święta, po-
wraca się do pewnych tajemnic 
wiary, które zaistniały w Wydarze-
niu Wielkanocnym. Wówczas nie 
było możliwości świętowania kon-
kretnej 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 ta-

jemnice, które rozważamy i prze-
żywamy. 

W Wieczerniku w Wielki Czwar-
tek wieczorem świętujemy ustano-
wienie sakramentu Eucharystii, ale 
zaraz się zaczyna świętowanie Mę-
ki Pańskiej, bo przecież Msza 
Wielkiego Czwartku zaczyna Tri-
duum Męki Chrystusa. Nie ma cza-
su na uroczyste obchody ku czci 
Eucharystii. Dlatego została usta-
nowiona specjalna uroczystość - 
Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa, by ten sakrament uczcić. W 
Wielki Piątek Jezus kona na krzy-
żu, następuje moment przebicia Je-

go Serca. Nie ma w liturgii wielko-
piątkowej miejsca na rozbudowanie 
wątku uczczenia miłości Boga, ob-
jawionej w przebitym Sercu Jezusa 



- stąd oddzielna uroczystość - Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa - tak-
że po zakończeniu cyklu uroczysto-
ści paschalnych. 

I ta propozycja - święto Jezusa 
Chrystusa Najwyższego i Wiecz-
nego Kapłana - wpisuje się w ten 
ciąg. Jezus w Wieczerniku usta-
nawia sakrament kapłaństwa. Sam 
objawia się poprzez całe Miste-
rium Paschalne i to, czego dokonu-
je - że On jest najwyższym Kapła-
nem, On składa ofiarę, tak na-
prawdę jedyną skuteczną - za 
grzechy świata. W Wielki Czwar-

tek, podczas Mszy Wieczerzy Pań-
skiej, 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 ka-
płaństwo wykonywał. Stąd potrze-
ba pogłębienia tej tajemnicy i 
wprowadzenia odrębnego święta. 

Wielkanoc przynosi tyle tematów, 
że one się nie "mieszczą" w tych 
dniach. Wszystkie te tematy są 
świętowane, ale szybko następują 

kolejne tajemnice. Gdyby chciało 
się później adorować jeden aspekt - 
uczcić go, dziękować Bogu - zacho-
dzi potrzeba ustanowienia oddziel-
nego święta w ciągu roku. 

Biskupi polscy wprowadzą świę-
to Jezusa Chrystusa Najwyższego i 
Wiecznego Kapłana i zatwierdzą 
przetłumaczone z łaciny na polski 
przez Komisję ds. Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sakramentów teksty li-
turgiczne, przeznaczone na ten 
dzień - formularz mszalny, czyta-
nia i teksty Liturgii Godzin.  

 

Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Franciszka 

Gaudete et exsultate  
O powołaniu do świętości w świecie współczesnym. 

Poprzez tę adhortację chciałbym 
przede wszystkim przypomnieć o 
powołaniu do świętości, które Pan 
kieruje do każdego z nas, o tym 
wezwaniu, które kieruje też do 
ciebie: "Bądźcie świętymi, bo Ja 
jestem święty" (Kpł 11, 44; 1P 1, 
16). Sobór Watykański II powie-
dział to dobitnie: "Wszyscy wierni, 
wyposażeni w tyle tak wielkich 
środków zbawienia, we wszystkich 
sytuacjach życiowych i w każdym 
stanie powołani są przez Pana, 
każdy na właściwej sobie drodze, 
do doskonałej świętości, jak sam 
Ojciec jest doskonały". 

 "Każdy na swojej drodze" - mó-
wi Sobór. Nie można się więc 
zniechęcać, podziwiając wzory 
świętości, które wydają się nieo-
siągalne. Istnieją świadectwa przy-
datne, by nas pobudzić i motywo-
wać, ale nie dzięki temu, że próbu-
jemy je kopiować, gdyż to mogło-
by nas jeszcze oddalić od wyjąt-
kowej i specyficznej drogi, jaką 
przygotował dla nas Pan. Liczy się 
to, aby każdy wierny rozpoznał 
swoją drogę i wydobył z siebie to, 
co  ma  najlepszego, to, co najbar-
dziej osobistego Bóg w nim umie-
ścił (por. 1Kor 12, 7), a nie mar-
nował sił, usiłując naśladować coś, 
co nie było dla niego pomyślane. 
Wszyscy jesteśmy powołani, aby 

być świadkami, ale istnieje wiele 
egzystencjalnych form świadec-
twa. Istotnie, kiedy wielki mistyk 
św. Jan od Krzyża pisał swoją 
Pieśń duchową, wolał uniknąć za-
sad ustalonych dla wszystkich na 
raz i wyjaśnił, że jego wiersze zo-
stały napisane, aby "każdy według 
pragnienia i stanu swej duszy" się 
nimi radował. Ponieważ boskie 
życie udziela się "jednym w ten 
sposób, drugim w inny".   

Wśród różnorodnych form, chcę 
podkreślić, że także "geniusz ko-
biecy" przejawia się w kobiecych 
stylach świętości, niezbędnych do 
odzwierciedlenia świętości Boga 
na tym świecie. To właśnie w cza-
sach, kiedy kobiety były najbar-
dziej wykluczane, Duch Święty 
pobudził święte, których urok 
spowodował nowe dynamiki du-
chowe i ważne reformy w Koście-
le. Możemy wspomnieć św. Hilde-
gardę z Bingen, św. Brygidę, św. 
Katarzynę ze Sieny, św. Teresę z 
Avila i św. Teresę z Lisieux. Mu-
szę jednak przypomnieć także wie-
le nieznanych lub zapomnianych 
kobiet, które, każda na swój spo-
sób, podtrzymywały i przekształ-
cały rodziny i wspólnoty dzięki si-
le swojego świadectwa. 

Powinno to pobudzać i zachęcać 
każdego do oddania siebie całko-

wicie, aby wzrastać ku temu wy-
jątkowemu i niepowtarzalnemu 
planowi, jaki odwiecznie miał dla 
niego Bóg: "Zanim ukształtowa-
łem cię w łonie matki, znałem cię, 
nim przyszedłeś na świat, poświę-
ciłem cię" (Jr 1, 5). 

Aby być świętymi, nie trzeba być 
biskupami, kapłanami, zakonnikami 
ani zakonnicami. Często mamy po-
kusę, aby sądzić, że świętość jest za-
rezerwowana tylko dla tych, którzy 
mają możliwość oddalenia się od 
zwykłych zajęć, aby poświęcać wie-
le czasu modlitwie. Ale tak nie jest. 
Wszyscy jesteśmy powołani, by być 
świętymi, żyjąc z miłością i dając 
swe świadectwo w codziennych za-
jęciach, tam, gdzie każdy się znajdu-
je. Jesteś osobą konsekrowaną? 
Bądź świętym, żyjąc radośnie swo-
im darem. Jesteś żonaty albo jesteś 
mężatką? Bądź świętym, kochając i 
troszcząc się o męża lub żonę, jak 
Chrystus o Kościół. Jesteś pracow-
nikiem? Bądź świętym wypełniając 
uczciwie i kompetentnie twoją pracę 
w służbie braciom. Jesteś rodzicem, 
babcią lub dziadkiem? Bądź świę-
tym, cierpliwie ucząc dzieci naśla-
dowania Jezusa. Sprawujesz wła-
dzę? Bądź świętym, walcząc o do-
bro wspólne i wyrzekając się swoich 
interesów osobistych. 

(Cdn.) 



AKT DZIĘKCZYNIENIA I ZAWIERZENIA POLSKI 
Akt Zawierzenia Opatrzności Bożej 

Boże naszych ojców. Boże Patriarchów i Proroków, Apostołów i Męczenników. Boże 
wszystkich świętych.   

Dziękuję Ci za Twoją miłosierną miłość, która nigdy się 
nie nuży i nie zniechęca. 

Dziękuję za to, że w Jezusie obiecałeś być z nami przez 
wszystkie dni – aż do skończenia świata.  

Dziękuję za to, że w Matce Twojego Syna dałeś Ko-
ściołowi Matkę. 

Dziękuję za to, że byłeś ze mną w radosnych i trud-
nych chwilach mego życia. 

Dziękuję za to, że w Twoich świętych dałeś mi opatrz-
nościowych przewodników na drodze do świętości. 

Boże pełen majestatu i miłosierdzia, Tobie oddaję moje trudne dziś i tajemnicze jutro. 
Twojej Opatrzności zawierzam siebie – cząstkę Twojego Kościoła – abym był solą ziemi,  

w prostocie żyjąc Ewangelią, był świadkiem prawdy, która wyzwala. 
Zawierzam Ci siebie, bym nie bał się przyjąć powołania do pójścia za Chrystusem na każdej 

drodze życia. Bym niosąc mój krzyż zachował ufność, że na mojej drodze krzyżowej nie je-
stem sam. 

Zawierzam Ci moją rodzinę, by była silna wiarą i bogata w miłość, która nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; która wszystko znosi i wszystko przetrzyma. Za-
wierzam wszystko i z serca wołam: Opiekuj się mną, Opatrzności nasza! 

Boże przedwieczny. Do Ciebie należy czas i wieczność. Powierzam Twojej Opatrzności losy 
moje i moich bliskich. Nie opuszczaj nas – nawet wtedy, gdy my opuszczamy Ciebie. Prowadź 
nas – nawet wtedy, gdy nasze drogi nie są Twoimi drogami. Mów do nas – nawet wtedy, gdy 
nasze serca są nieskore do słuchania. 

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, bądź uwielbiony teraz i zawsze. Amen.  
 

O G Ł O S Z E N I A 
  Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, 
codziennie o godz. 18.00. 
  Dzieci i młodzież zapraszamy na kolonie letnie, które odbędą się w dniach 28 czerwca – 11 lipca w Szeli-
gach nad jeziorem Selmęt Wielki koło Ełku. Koszt wynosi 1.350 zł. Z uwagi na dofinansowanie zapraszamy 
zwłaszcza dzieci i młodzież zamieszkałą na Woli. Zapisy w zakrystii. 
  Zapraszamy na parafialną, autokarową pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, w sobotę  
– 9 czerwca. Koszt 50 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii. 
  Bezpłatne porady prawne – w czwartki od godz. 17.50 w kancelarii. 
  Zbiórka makulatury wspierająca misje – w dniach 23-24 maja. 
  Zapraszamy na rekolekcje-warsztaty pt. „Tydzień modlitw za powołanych do małżeństwa”, które odbędą 
się  od 20 do 27 maja w parafii NMP Matki Zbawiciela przy ul. Olimpijskiej 82/84. Szczegóły w gablocie.  
  W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek – święto NMP Matki Kościoła; 
w czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; 
w sobotę – wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana. 
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