
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym  
(Dz 2, 1—11) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, 
znajdowali się wszyscy razem na tym 
samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z 
nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego 
wichru, i napełnił cały dom, w którym 
przebywali. Ukazały się im też jakby języki 
ognia, które się rozdzielały, 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 
Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich 
narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał 
ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo 
każdy słyszał, jak tamci przemawiali w 
jego własnym języku. Pełni zdumienia i 
podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy 
przemawiają, nie są Galilejczykami? 
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». 

Oto Słowo Boże. 
 
PSALM RESPONSORYJNY 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 
Błogosław, duszo moja, Pana,  
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki! 
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,  
ziemia jest pełna Twoich stworzeń. 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 
Kiedy odbierasz im oddech, marnieją  
i w proch się obracają. 
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem,  
i odnawiasz oblicze ziemi. 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 
Niech chwała Pana trwa na wieki,  
niech Pan się raduje z dzieł swoich. 
Niech miła Mu będzie pieśń moja,  
będę radował się w Panu. 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 
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DRUGIE CZYTANIE 
 
Duch Święty źródłem jedności chrześcijan 

 (1 Kor 12, 3b-7. 12-13) 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: 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. 
Wszyscy bowiem w jednym Duchu 
zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić 
jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy 
to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też 
zostaliśmy napojeni jednym Duchem. 

 Oto Słowo Boże. 

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca 
swoich wiernych 
i zapal w nich ogień swojej miłości. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 

Weźmijcie Ducha Świętego  (J 20, 19-23) 

Słowa Ewangelii według Świętego 
Jana 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, 
tam gdzie przebywali uczniowie, choć 
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. 

HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

Drodzy Bracia i Siostry! 

W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty z całą swoją 
mocą zstąpił na apostołów i tak rozpoczęła się misja 
Kościoła w świecie. Sam Jezus przygotował Jedenastu 
do tej misji, ukazując się im wielokrotnie po swoim 
zmartwychwstaniu (por. Dz. 1, 3). Przed wstąpieniem 
do nieba przykazał im «nie odchodzić z Jerozolimy, 

ale oczekiwać, aż spełni się obietnica Ojca» (por. Dz. 1, 4-5). Czyli prosił ich, by 
pozostali razem, aby przygotować się na przyjęcie daru Ducha Świętego. A oni zebrali 
się w Wieczerniku z Maryją na modlitwę, w oczekiwaniu na obiecane wydarzenie 
(por. Dz. 1, 14). 



Duch w Kościele 

Pozostanie razem było warunkiem, jaki postawił Jezus, by apostołowie mogli przyjąć 
dar Ducha Świętego. O ich zgodzie świadczyło trwanie na modlitwie. Jest to wspaniała 
lekcja dla każdej wspólnoty chrześcijańskiej. Czasem myślimy, że skuteczność misyjna 
zależy w głównej mierze od starannego przygotowania programu i inteligentnej jego 
realizacji poprzez wypełnianie konkretnych zadań. Oczywiście, Pan prosi nas o 
współpracę, ale zanim udzielimy Mu jakiejkolwiek odpowiedzi, potrzebna jest Jego 
inicjatywa: to Jego Duch jest prawdziwym protagonistą Kościoła. Nasze istnienie oraz 
nasze działania swymi korzeniami sięgają pełnego mądrości i troski milczenia Boga. 

Nowy Synaj 

Obrazy, jakimi posługuje się Łukasz, by opisać pojawienie się Ducha Świętego — wiatr 
i ogień — przypominają sceny z Synaju, gdzie Bóg objawił się ludowi Izraela i zawarł z 
nim przymierze (por. Wj 19, 3 nn.). Święto Synaju, które Izrael obchodził pięćdziesiąt 
dni po dniu Paschy, było świętem Przymierza. Św. Łukasz mówiąc o językach ognia 
(por. Dz. 2, 3), pragnie ukazać Pięćdziesiątnicę jako nowy Synaj, jako święto Nowego 
Przymierza, w którym Przymierze z Izraelem rozszerzone jest na wszystkie ludy ziemi. 
Kościół od swych początków jest katolicki i misyjny. Na powszechność zbawienia 
wymownie wskazuje wymienienie nazw wielu narodów, do których należą słuchacze 
pierwszego wystąpienia apostołów (por. Dz. 2, 9-11). 

Lud Boży 

Lud Boży, który został uformowany po raz pierwszy na Synaju, dzisiaj rozszerza się tak 
dalece, że nie stają mu na przeszkodzie żadne granice rasy, kultury, przestrzeni czy 
czasu. W odróżnieniu od tego, co wydarzyło się przy wznoszeniu wieży Babel (por. Rdz 
11, 1-9), kiedy to ludzie, którzy chcieli zbudować własnymi rękami drogę do nieba, 
doprowadzili do tego, że ostatecznie utracili zdolność do wzajemnego porozumiewania 
się, w dniu Pięćdziesiątnicy Duch poprzez dar języków ukazuje, że Jego obecność 
jednoczy i przemienia chaos we wspólnotę. Pycha i egoizm człowieka zawsze rodzą 
podziały, wznoszą mury obojętności, nienawiści i przemocy. A Duch Święty, 
przeciwnie, sprawia, że serca stają się zdolne zrozumieć języki wszystkich, ponieważ 
odbudowuje most autentycznej komunikacji między niebem i ziemią. Duch Święty jest 
miłością. 

Ale w jaki sposób możemy wniknąć w tajemnicę Ducha Świętego, w jaki 
sposób możemy pojąć tajemnicę Miłości? Fragment z Ewangelii wprowadza nas dzisiaj 
do Wieczernika, gdzie po zakończeniu Ostatniej Wieczerzy apostołów ogarnęło 
poczucie zagubienia i smutek. Słowa Jezusa budzą bowiem niepokojące pytania. Mówi 
On o nienawiści, jaką świat żywi do Niego i Jego uczniów, mówi o swoim tajemniczym 
odejściu, i jest jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale na razie apostołowie nie są 
zdolni tego znieść (por. J 16, 12). Aby ich pocieszyć, wyjaśnia im znaczenie swego 
odejścia: odejdzie, ale powróci. W tym czasie jednak ich nie opuści, nie osieroci. Pośle 
Pocieszyciela, Ducha Ojca, i to Duch sprawi, że poznają, iż dzieło Chrystusa jest 
dziełem miłości: miłości Jego, który się ofiarował, miłości Ojca, który Go dał. 



Oto misterium Pięćdziesiątnicy: Duch Święty oświeca ducha ludzkiego, a objawiając 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, wskazuje, na jakiej drodze możemy 
upodobnić się do Niego, czyli być «wyrazem i narzędziem miłości, która od Niego 
emanuje» (Deus caritas est, 33). Razem z Maryją, tak jak w chwili swych narodzin, 
Kościół modli się dzisiaj: «Przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź, Duchu Święty, napełnij 
serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości!» Amen. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
31.05.2020 r. 

1. Kalendarz liturgiczny: 
 Poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – drugi dzień 

Zielonych Świąt 
 Środa – Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy 
 Czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
 Pierwszy piątek miesiąca –  Msza św. dodatkowa o godz. 16:30; Wspomnienie 

św. Bonifacego, biskupa i męczennika,  
2. Spowiedź – w dni powszednie od 6:30 – 7:15. W niedziele i święta przed Mszą św. 

W pierwszy czwartek miesiąca dodatkowo od 17:00 – 18:00 – zapraszamy szczególnie 
dzieci z klas 4 - 7. W I piątek dodatkowo od 16:00 – 16:45 oraz 17:15 – 18:00 - 
zapraszamy szczególnie uczniów z klas 8. 

3. Od poniedziałku codziennie o godz. 18:30 nabożeństwa czerwcowe ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

4. We wtorek zmianka tajemnic dla Róż Różańcowych po wieczornym nabożeństwie. 
5. We czwartek 4 czerwca o 18.00 Msza św. z udziałem małżeństw Domowego Kościoła. 

Po Mszy Świętej spotkanie w salce domu parafialnego. 
6. W I piątek i w I sobotę miesiąca kapłani udadzą się z posługą duszpasterską do 

chorych. Ci, których odwiedzamy na stałe nie muszą potwierdzać zaproszenia (ksiądz z 
Panem Jezusem ich odwiedzi). Natomiast nowych, którzy chcieliby wyspowiadać się 
i przyjąć Komunię św. prosimy zgłaszać telefonicznie, w kancelarii, zakrystii lub przez 
pocztę elektroniczną.  

7. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszego Seminarium Duchownego. 
8. Od czerwca będą spotkania przed chrzcielne dla rodziców i chrzestnych w drugi  

i czwarty wtorek miesiąca o godz. 19:00 w sali obok kancelarii. 
9. Od czerwca kaplica adoracji będzie otwarta dla pragnących nawiedzić Chrystusa w 

Najświętszym Sakramencie od godz. 7:30 - 17:55. W niedziele kaplica adoracji będzie 
otwarta w czasie Mszy świętych i będzie tam włączony dźwięk. 
Grupy modlitewne chcące modlić się wieczorem, prosimy zgłaszać księdzu 
w kancelarii, zakrystii lub korzystając z poczty elektronicznej. 
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