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 NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

MIŁOŚĆ BOŻA ROZLANA JEST W NASZYCH SERCACH   

PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRY W NAS MIESZKA.  ALLELUJA. 

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

1. czytanie (Dz 2, 1-11) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, 

znajdowali się wszyscy razem na tym 

samym miejscu. Nagle spadł 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. 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». 
 
Psalm (Ps 104, 1ab i 24ac. 29bc-30) 

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 Twoich stworzeń. 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 

ziemię 

Gdy 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 
 

2. czytanie (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. 

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. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Przyjdź, Duchu Święty, 

napełnij serca swoich wiernych 

i zapal w nich ogień swojej miłości. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Ewangelia (J 20, 19-23) 

Słowa Ewangelii według świętego 

Jana 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, 

tam gdzie przebywali uczniowie, 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 rzeki 

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”. 
 

HOMILIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest w sposób szczególny wielka, sygnalizuje 

bowiem - gdy nastał dzień pięćdziesiąty - dopełnienie wydarzenia Paschy, śmierci i 

zmartwychwstania Pana Jezusa, przez dar Ducha Zmartwychwstałego. Do 

Pięćdziesiątnicy Kościół przygotowywał nas w minionych dniach przez swoją 

modlitwę, przez wielokrotne i usilne prośby do Boga o nowe wylanie na nas Ducha 

Świętego. W ten sposób Kościół ponownie przeżywał to, co wydarzyło się w jego 

początkach, kiedy apostołowie, zgromadzeni w Wieczerniku w Jerozolimie, "trwali 

jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi 

Jego". Zgromadzeni, trwali w pokornym i ufnym oczekiwaniu na wypełnienie się 

obietnicy Ojca, którą im przekazał Jezus: "Wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni 

Duchem Świętym. (…) Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc". 

W liturgii uroczystości Zesłania Ducha Świętego opowiadaniu z Dziejów 



Apostolskich o narodzinach Kościoła towarzyszy Psalm 104, którego 

wysłuchaliśmy - pochwała całego stworzenia, wysławiającego stwórczego Ducha, 

który wszystko uczynił w sposób mądry: "Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Ty 

wszystko mądrze uczyniłeś, ziemia jest pełna Twych stworzeń". Oto co chce nam 

przez to powiedzieć Kościół: Duch Stworzyciel wszystkich rzeczy i Duch Święty, 

którego zesłanie na wspólnotę uczniów Chrystus wyjednał u Ojca, to jeden i ten sam 

Duch: stworzenie i odkupienie należą do siebie nawzajem i stanowią w gruncie 

rzeczy jedną tajemnicę miłości i zbawienia. Duch Święty jest przede wszystkim 

Duchem Stworzycielem, a zatem Zesłanie Ducha Świętego to także święto 

stworzenia.  

Drugie czytanie i Ewangelia dzisiejszego dnia pokazują nam to powiązanie. Duch 

Święty pozwala nam rozpoznać w Chrystusie Pana i sprawia, że wypowiadamy 

wyznanie wiary Kościoła: "Jezus jest Panem". Pan to tytuł przypisany Bogu w 

Starym Testamencie; jest tytułem, który przy czytaniu Biblii zastępował Jego imię, 

którego nie można było wypowiadać. Credo Kościoła to nic innego jak rozwinięcie 

tego, co wyraża to proste stwierdzenie: "Jezus jest Panem". O tym wyznaniu wiary 

św. Paweł mówi nam, że chodzi właśnie o słowo i o działanie Ducha. Jeżeli chcemy 

trwać w Duchu Świętym, musimy przyjąć to Credo. Czyniąc je naszym, traktując 

je jako nasze słowa, wyrażamy zgodę na działanie Ducha Świętego. Słowa "Jezus 

jest Panem" można odczytać w dwojakim sensie. Oznaczają one: Jezus jest Bogiem, 

a jednocześnie: Bóg jest Jezusem. Duch Święty oświeca tę wzajemność: Jezus ma 

godność boską, a Bóg ma ludzkie oblicze Jezusa. Bóg objawia się w Jezusie, a przez 

to daje nam prawdę o nas samych. Wydarzenie zesłania Ducha Świętego polega na 

tym, że pozwalamy, by to Słowo do głębi nas oświeciło. Gdy wypowiadamy Credo, 

wchodzimy w tajemnicę pierwszej Pięćdziesiątnicy: po wieży Babel, gdzie 

pomieszane głosy wzajemnie się zagłuszały, następuje radykalna przemiana - 

różnorodność staje się wielokształtną jednością, z jednoczącej mocy Prawdy 

wyrasta zrozumienie. W Credo - które nas łączy we wszystkich zakątkach ziemi, 

które za pośrednictwem Ducha Świętego sprawia, że rozumiemy się pomimo 

różnorodności języków, poprzez wiarę, nadzieję i miłość - tworzy się nowa 

wspólnota Kościoła Bożego.  

Fragment Ewangelii daje nam też wspaniały obraz wyjaśniający związek między 

Jezusem, Duchem Świętym i Ojcem: Duch Święty jest przedstawiony jako 

tchnienie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Ewangelista Jan zapożycza tu 

obraz z opowiadania o stworzeniu - gdy mówi ono, że Bóg tchnął w nozdrza 

człowieka tchnienie życia. Boże tchnienie jest życiem. Oto Pan tchnie w naszą duszę 

nowe życie, Ducha Świętego, swoją najgłębszą istotę, i w ten sposób przyjmuje nas 

do rodziny Bożej. Poprzez chrzest i bierzmowanie otrzymaliśmy ten dar w 

szczególny sposób, a przez sakramenty Eucharystii i pokuty powtarza się on 

nieustannie: Pan tchnie w naszą duszę tchnienie życia. Wszystkie sakramenty, 



każdy we właściwy sobie sposób, przekazują człowiekowi życie Boże, dzięki 

działającemu w nich Duchowi Świętemu. 

Na koniec dzisiejsza Ewangelia przytacza piękne słowa: "Uradowali się  uczniowie, 

ujrzawszy Pana". Są to słowa głęboko ludzkie. Utracony Przyjaciel znów jest z nimi, 

a ci, którzy wcześniej byli zagubieni, radują się. Utracony Przyjaciel nie przychodzi 

z jakiego bądź miejsca, lecz z mroków śmierci. On przez nią przeszedł! On nie jest 

kimkolwiek, lecz jest Przyjacielem i zarazem Tym, który jest Prawdą, dającą 

ludziom życie; a tym, co daje, nie jest byle jaka radość, lecz sama radość, dar Ducha 

Świętego. Tak, pięknie jest żyć, ponieważ jestem kochany, i to Prawda mnie kocha. 

Uradowali się uczniowie na widok Pana. Dziś, w uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego, te słowa są skierowane również do nas, bowiem w wierze możemy Go 

zobaczyć; w wierze On przychodzi do nas i także nam pokazuje ręce i bok, a my 

radujemy się z tego. Dlatego pragniemy się modlić: Panie, ukaż się! Obdarz nas 

swoją obecnością, a będziemy mieli najpiękniejszy dar - Twoją radość. Amen! 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Kalendarz liturgiczny: 

Dziś wieczorem kończy się liturgiczny okres wielkanocny. 

Poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła  

Wtorek – Wspomnienie pierwszych polskich misjonarzy-męczenników 

błogosławionych Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka  

Środa – Wspomnienie św. Jadwigi Królowej 

Czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

Sobota – Wspomnienie św. Barnaby, apostoła. 

2. Próba dzieci do sypania kwiatów i dzwoneczków we wtorek po nabożeństwie 

czerwcowym. Szczególnie zapraszamy dzieci, które w tym roku przystąpiły do 

Pierwszej Komunii Świętej. 

3. We wtorek zmianka tajemnic różańca po nabożeństwie wieczornym w kaplicy 

adoracji.  

4. We czwartek o godz. 19:00 w kościele spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania klas 7 i 8, a po spotkaniu Adoracja Najświętszego Sakramentu z 

indywidualnym błogosławieństwem 

5. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym kościele 

w niedziele o godz. 18:30 a w dni powszednie po wieczornej Mszy św.  

Ogarnijmy naszą modlitwą obecnych dziś alumnów krakowskiego seminarium 

i prośmy o nowe, święte i dobre powołania kapłańskie i zakonne.  

Pod Twoją obronę… 
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