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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego                                   5 czerwca 2022  

 

 LITURGIA SŁOWA  
 

Dz 2,1-11; Ps 104; Rz 8, 8-17; J 14, 15-16. 23b-26  
 

ref. psalmu: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, bę-
dziecie 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 imie-
niu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja 
wam powiedziałem”. – 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? 
Tylko cierń i nędze. 

 
Spróbuję wyobrazić sobie siebie we 

wspólnocie uczniów, którzy są pełni 
obaw. Popatrzę na ich zalęknione twa-
rze i zachowanie przeniknięte strachem. 
Negatywne uczucia, którym się poddali, 
nie pozwalają im doświadczyć prawdy, 
że Jezus żyje. Są zamknięci... 

Czy nie odczuwam w sobie lęków  
i obaw, które paraliżują radość mojego 
życia? Spróbuję je wypowiedzieć, na-
zwać po imieniu. 

Będę kontemplował Jezusa, który na-
gle staje pośród uczniów, mimo za-
mkniętych drzwi. On potrafi przeniknąć 
każde zamknięte i sparaliżowane lękiem 
serce. Staje pośród moich najtrudniej-
szych problemów. Pragnie mnie uwolnić 
od wszystkiego, co mnie uzależnia. 

„Pokój Wam... Weźmijcie Ducha Świę-
tego”. Pomyślę, że Jezus kieruje te 
słowa bezpośrednio do mnie. Codzien-
nie staje pośród moich spraw, które od-
bierają mi pokój i prosi, abym wziął Du-
cha Świętego. 

W jakich momentach lub sytuacjach 
najczęściej tracę pokój serca? Powiem o 
nich Jezusowi. 

Jeśli tylko zechcę, mogę przyjmować 
codziennie Ducha Świętego i cieszyć się 
Jego pokojem. Może mi w tym pomóc 
najprostsza, z wiarą wypowiedziana mo-
dlitwa: „Duchu Pokoju, przyjdź! Wyzwól 
mnie, Duchu Święty, od mojego lęku!”. 

 
Krzysztof Wons SDS 

 



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. 

 
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

 
Komentarz do Ewangelii 
Dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy 

razem w tym samym miejscu. To 
ważny aspekt, który powinien się w 
nas objawiać w naszym zgroma-
dzeniu. Być razem znaczy mieć 
jedną myśl, jedno pragnienie, jeden 
cel. Gdy tak jest, można mieć pew-
ność, że Duch Pocieszyciel przyj-
dzie. 

Spadł z nieba szum, jakby uderze-
nie gwałtownego wiatru, a więc to 
nie jest tak, że nie ma fizycznego 
odczucia obecności Ducha Bożego. 
Jest to odczucie i jest ono niespo-
dziewane. 

„Ukazały się im też języki jakby z 
ognia”, więc ten znak jest także wi-
doczny i każdy go otrzymuje, na 
każdym spoczął jeden. 

Jaki jest owoc obecności Ducha 
Bożego? Owocem jest zrozumie-
nie. Każdy słyszał, jak przemawiali 
w jego własnym języku. Tak, zro-
zumienie jest rozpoznaniem czy 
faktycznie przyszedł Duch Boży. 
Zrozumienie. Jakże dziś go potrze-
bujemy, my - jako wspólnota ludzi, 
którzy zamieszkują ziemię. 

 
Komentarz do psalmu 
„Niech zstąpi Duch Twój i od-

nowi ziemię”. 
Tak bardzo potrzeba nam tego od-

nowienia nie jeden raz, nie tylko 
jednego dnia. To zawołanie po-
winno stać się modlitwą każdego 
poranka, gdy tylko człowiek otwo-
rzy oczy. 

„Błogosław, duszo moja, Pana” – 
zatapiaj się w Nim, w każdym sło-
wie, każdym geście. „Stwarzasz je, 
napełniając swym duchem” – każ-
dy nowy dzień to akt stwórczy na-

szego Pana. „Niech miła Mu będzie 
pieśń moja” – można mieć udział w 
akcie stwórczym, jeśli tylko się 
chce. 

 
Komentarz do drugiego  
Czytania 
Sprawcą wszystkiego we wszyst-

kich jest Duch Boży, pytanie tylko 
czy człowiek chce go posłuchać, 
gdy On go przynagla do działania 
ku dobremu. 

To brak chęci poświecenia i zaan-
gażowania rodzi zło w naszym 
działaniu, to lenistwo, które zdaje 
się dominować, potęguje to, co nie-
właściwe w ludzkim działaniu. 

Jak to zmienić? Może przez po-
wrót do świadomości, że jesteśmy 
jednym ciałem jako ludzkość i po-
trzebujemy drugiego człowieka. 
Każdy człowiek został przez Stwó-
rcę wyposażony w pewne zdolno-
ści. Wystarczy chęć dzielenia się  
z drugim człowiekiem i otwarcie 
się na niego z nadzieją, że coś może 
wnieść w moje życie, że go potrze-
buję. 

Jesteśmy sobie zadani. Obyśmy 
nigdy o tym nie zapominali. 

 
Komentarz do Ewangelii 
„Pokój Wam” - słowa Jezusa do 

nas. On, nasz Zbawiciel, daje po-
kój, wnosi pokój w nasze życie. 
Wiara, więc, w zmartwychwstałego 
Pana jest wiarą w pokój, który On 
daje. Człowiek, który wierzy, ma 
być narzędziem pokoju. 

„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i ja 
was posyłam”. Jesteśmy posłani i to 
jest nasze zadanie. Czy czuję to  
w sobie? Od momentu chrztu to po-
słanie jest we mnie wszczepione. 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 
1559 "Członkiem Kolegium Bis-
kupiego zostaje się na mocy sa-
kramentalnej konsekracji i hie-
rarchicznej wspólnoty z głową 
Kolegium oraz jego członkami". 
Charakter i kolegialna natura 

stanu biskupiego wyraża się 
między innymi w starożytnej 
praktyce Kościoła polegającej 
na tym, że w konsekracji no-
wego biskupa uczestniczy więk-
sza liczba biskupów. Dla prawo-
witych święceń biskupich wy-
magana jest dzisiaj specjalna 
decyzja Biskupa Rzymu, ponie-
waż stanowi on najwyższą wi-
dzialną więź komunii Kościołów 
partykularnych w jednym Ko-
ściele i zapewnia ich wolność. 
 
1560 Każdy biskup jako wika-
riusz Chrystusa pełni misję pa-
sterską w powierzonym sobie 
Kościele partykularnym, ale 
równocześnie kolegialnie ze 
wszystkimi braćmi w biskup-
stwie uczestniczy w trosce  

o wszystkie Kościoły: "Chociaż 
każdy biskup jest właściwym pa-
sterzem tylko tej cząstki trzody, 
która została powierzona jego 
trosce, to jednak jako prawo-
wity następca Apostołów z usta-
nowienia Bożego jest odpowie-
dzialny razem z innymi za apo-
stolskie posłanie Kościoła". 
 
1561 Wszystko to, co zostało 
powiedziane, wyjaśnia, dlacze-
go Eucharystia sprawowana 
przez biskupa ma zupełnie wy-
jątkowe znaczenie. Wyraża się 
w niej Kościół zgromadzony wo-
kół ołtarza pod przewodnic-
twem tego, kto w sposób wi-
dzialny reprezentuje Chrystusa, 
Dobrego Pasterza i Głowę Ko-
ścioła. 
 



  

Na każdym, więc, etapie życia 
trzeba je odczytywać i starać się iść. 

„Uradowali się uczniowie”. Nie-
dzielne zgromadzenie, jakie prze-
żywam, ma być radością mojego 

tygodnia pełnego zajęć i obowiąz-
ków, dlatego właśnie to spotkanie 
rozpoczyna cały tydzień. Czy to ob-
jawia się we mnie? Czy tego wła-
śnie chcę? 

Ujrzeć Pana, żyć z Nim - oto cała 
filozofia życia. 

Komentarze zostały przygotowane 
przez o. Izaaka Kusiona OFM 

 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA W INTENCJI  
ŚP. KS. GIENNADIJA KOZŁOWA 

 

Nr Data Dzień tyg. Godz.  Nr Data Dzień tyg. Godz. 
1 1.06 śr 9:00 16 16.06 czw 7:00 
2 2.06 czw 8:00 17 17.06 pt 8:00 
3 3.06 pt 9:00 18 18.06 sob 9:00 
4 4.06 sob 18:30 19 19.06 nd 18:30 
5 5.06 nd 19:45 20 20.06 pon 9:00 
6 6.06 pon 9:00 21 21.06 wt 18:30 
7 7.06 wt 18:30 22 22.06 śr 9:00 
8 8.06 śr 9:00 23 23.06 czw 8:00 
9 9.06 czw 9:00 24 24.06 pt 9:00 

10 10.06 pt 18:30 25 25.06 sob 9:00 
11 11.06 sob 8:00 26 26.06 nd 8:30 
12 12.06 nd 13:00 27 27.06 pon 9:00 
13 13.06 pon 9:00 28 28.06 wt 8:00 
14 14.06 wt 18:30 29 29.06 śr 9:00 
15 15.06 śr 9:00 30 30.06 czw 9:00 

 

Z HOMILII ŚW. JANA PAWŁA II 
 

To wszystko: dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą 
córkę od tysiąca lat – i w tym pokoleniu, i w przyszłych – choćby to był 
człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego gro-
bie stoimy… To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem  
i włączam w tę jedną jedyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na placu 
Zwycięstwa.   

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II, papież.  
Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta  

Zesłania. Wołam wraz z Wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój!   
Niech zstąpi Duch Twój!  I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen.                         

                                                                          Warszawa 2 VI 1979 
 

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich dosko-

nałości Bożych; o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej; o dar 
umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary; o dar rady, abym we 
wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował; o dar męstwa, aby żadna 
bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać; o dar pobożności, abym 



 

zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością; o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który 
Ciebie, o Boże, obraża. Amen. 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI  
XV ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA  

5 czerwca 2022  

7:40 – 12:00 Pielgrzymka dziękczynna  
z relikwiami bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
i Matki Elżbiety Róży Czackiej od Katedry św. Jana 
Chrzciciela do Świątyni Opatrzności Bożej  
10:00 – 12:00 Przygotowanie duchowe przed przy-
byciem pielgrzymki  
10:15 – 11:45 uroczyste zakończenie Nowenny 
Pompejańskiej  
12:00 – 14:00 Msza święta dziękczynna, uroczyste 
wprowadzenie relikwii bł. Stefana Wyszyńskiego  
i Elżbiety Róży Czackiej do Świątyni Opatrzności  
14:00 – 19:00 Otwarcie Miasteczka dla Dzieci i gry 
rodzinnej poświęconej bł. Stefanowi Wyszyńskie-
mu i bł. Elżbiecie Róży Czackiej  
14:00 – 19:00 Zwiedzanie Świątyni,  
Panteonu Wielkich Polaków oraz Ruchomego Tea-
tru XXI w. dla Dzieci  
oraz Mt 5,14 / Muzeum JPII i PW  
15:00 Wypuszczenie do nieba baloników „Dzię-
kuję”; Koronka do Miłosierdzia  
Bożego; od 15:30 Pokaz filmów 16:00  
– 19:00 Józef Skrzek, Artyści z Ukrainy; 19:00 Msza 
Święta, po niej wieczór uwielbienia w Świątyni 
Opatrzności Bożej z udziałem Darka Maleo Male-
jonka, nabożeństwo czerwcowe; 21:37 Iluminacja 
świątyni; wspólne śpiewanie Barki.  

 

O G Ł O S Z E N I A  
 Dziękujemy za ofiary złożone na remont naszego kościoła. Przy wyjściu ze świątyni można złożyć ofiary do 
puszki na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. 
 Spotkanie koła Żywego Różańca odbędzie się za tydzień, w niedzielę, 12 czerwca, po Mszy św. o godz. 8:30 
w dolnej plebanii. 
 Zapraszamy do udziału w Mszach św. w intencji śp. ks. Giennadija Kozłowa, szczegółowy program znajduje 
się w gablocie, gazetce i na stronie internetowej. 
 Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu – codziennie o godz. 18:00. 
 Pielgrzymka autokarowa do Włoch śladami św. Augustyna i św. Moniki – po zmianie terminu, odbędzie 
się od 11 do 19 października 2022 r. Program – na stolikach przy wyjściu z kościoła oraz w gablocie i na stronie 
internetowej. Zapraszamy chętnych do zapisu. 
 Wspomnienia liturgiczne: poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła;  
- środa – wsp. św. Jadwigi, Królowej;  
- czwartek – święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana;  
- sobota – wsp. św. Barnaby, Apostoła;  
- niedziela – uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Tego dnia kończy się okres Komunii św. wielkanocnej. 
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