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Prawidło tygodnia:
„Czym dusza jest dla ciała w człowieku, tym Duch Święty jest dla Ciała Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół. Duch Święty sprawia w Kościele to samo,
co dusza w członkach ciała”.
- św. Augustyn

CZYTANIE I
Dz 2, 1-11
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
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».
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.
Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.

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

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.

CZYTANIE II
Ga 5, 16-25
Owoce Ducha
Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd
nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak
pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś
rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za
zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne.
Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich
rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha
jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą
do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

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.
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.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
EWANGELIA
J 15, 26-27; 16, 12-15
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy 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, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko,
co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam
objawi».
Rozważanie
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Pięćdziesiąt dni temu obchodziliśmy w Kościele pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa, ten okres trwa pięćdziesiąt dni, kończy się dzisiaj. „Od
dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty przez znaki sakramentalne Kościoła dokonuje dzieła uświęcenia. Sakramenty oznaczają i urzeczywistniają zbawienie
dokonane przez Chrystusa” / KKK 1152 /. Księga Dzieje Apostolskie: „Kiedy
nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy”, a komentator napisze moment
narodzin młodego Kościoła, początek określający tożsamość. Duch Święty
rodzi Kościół. W Dziejach Apostolskich dalej czytamy: „Nagle dał się słyszeć
z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru”. Komentator napisze:
wiatr ze swej natury jest najwyraźniejszym znakiem siły. Od tego momentu
zaczęła się historia Kościoła. Św. Paweł wymienia owoce Ducha, dobre rzeczy: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość i dobroć, wierność, ła-

-godność. Postępujcie według Ducha - powie. Można w tym miejscu wspomnieć Osiem Błogosławieństw: błogosławieni ubodzy w duchu, ci którzy się
smucą, cisi, którzy pragną sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój, cierpiący prześladowanie.
„Chrześcijanin nie stał się wolny, aby grzeszyć, ale z łaski Bożej - dzięki
Chrystusowi - został uwolniony, aby nie grzeszyć” / Ks. Stanisław Ormanty
TCh, Żywe bowiem jest słowo Boże, 2018, s. 723 /.

Na chrześcijańskie świadectwo składają się:
1. Zażyłość z Jezusem
2. Wewnętrzne przekonanie
3. Gotowość powiedzenia tego, co się wie.
Aby wydawać świadectwo chrześcijańskie, nie wystarczy znać Chrystusa, ale
trzeba mieć pragnienie dzielenia się wiadomością z drugim człowiekiem.
Duch Święty prowadzi Kościół do pełni eschatologicznej. Tajemnica Ducha
Świętego stanowi najwyższy i zarazem ostatni akord objawienia się Boga.
Duch jest kontynuatorem Jezusa i jak Jezus jest osobą - rzecznikiem Jego
miłości ku Ojcu i ku ludziom. Nauczanie Ducha Świętego polega na prowadzeniu uczniów do zrozumienia i prawdy, której teraz nie są w stanie pojąć.
Nauczanie Ducha Świętego polega na prowadzeniu w kierunku i do pełni
prawdy. Prawda w Ewangelii Jana oznacza pełne i definitywne objawienie
Jezusa o Bogu, które Duch Święty uczynił życiem dla człowieka wierzącego.
Człowiek w swym działaniu nie powinien się kierować instynktami czy emocjami, ale prawdą / s. 727 /.
„Artykuł o Duchu Świętym i Kościele” - tak jest sformułowany ostatni
rozdział książki pt. - „Wprowadzenie w chrześcijaństwo” Josepha Ratzingera. „Kościół dźwiga ludzi, daje im ojczyznę i nadzieję, ojczyznę która jest nadzieją, drogą do życia wiecznego, tylko ten, kto doświadczył tego, wie, czym
jest Kościół, zarówno niegdyś, jak i obecnie” / s. 340 /. Pewien historyk myśli politycznej pisze, że jedynie w Europie po przyjęciu chrześcijaństwa nie
było niewolników i jeżeli Europa pozbędzie się wiary, znów będą niewolnicy.
ks. Stanisław Stradomski

***
Duch Święty podobny w działaniu do ognia
Orygenes w swojej trynitologii (nauka o Trójcy Świętej) bazuje na myśli o jednym Źródle, którym jest Bóg Ojciec. Bóg Ojciec jest początkiem
wszystkiego, Syn jest Mądrością-Logosem, a Duch działa immanentnie w
stworzeniu. Orygenes przydziela Duchowi rolę uświęciciela stworzenia, który je oczyszcza, aby było święte. Nie mieszka On we wszystkich bytach, ale
tylko tam, gdzie „ziemia”, czyli dusza, jest odnowiona, aby móc wydać owo-

-ce. Gdzie ziemia zostaje odnowiona, czyli święta, tam z upodobaniem działa
łaska Ducha. Świętość wynika z samej natury Boga, a uczestnictwo w niej
stanowi owoc działania Ducha. Różnica między stworzeniem, a Bogiem jest
taka, że Bóg z natury pozostaje święty, a stworzenie podlega procesowi
uświęcenia przez wolną wolę. Działanie Ducha Świętego mocno podkreśla w
dziele zbawienia, ponieważ jest ono dziełem całej Trójcy. Zauważa w tym
niezwykłą godność trzeciej Osoby Bożej, który z Ojcem i Synem zanurza nas
w zbawczy sakrament chrztu.
Motywem przewodnim w ukazywaniu przez Orygenesa działalności
Ducha Świętego jest wskazywanie na Jego rolę uświęciciela, natomiast ogień
przedstawia się jako znak Jego aktywności w świecie. Niejedna historia opisana na kartach Starego Testamentu może stać się obrazem naszej wędrówki
duchowej. W wielu miejscach Pisma Świętego Orygenes odnajduje fundamentalną rolę trzeciej osoby Trójcy Świętej. Czy ja zauważam w swoim życiu
duchowym działanie Ducha, czy stanowię dla Niego świątynię, o której mówi
Słowo Boże (1 Kor 3, 14-17)?
S. Faustyna Aleksandrowicz CSFN
***
Informacja Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
Główny Inspektor Sanitarny opublikował „Wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce”. To decyzja bardzo wyczekiwana przez biskupów, duszpasterzy, pielgrzymów i organizatorów pielgrzymek do sanktuariów, przede wszystkim diecezjalnych na
Jasną Górę. Ubiegłoroczne obostrzenia zmusiły niektóre diecezje do rezygnacji z pielgrzymek. Te, które się odbyły, zakończyły się bezpiecznie, z dwoma lub trzema przypadkami objawów Covid-19. Nie została przerwana tradycja pielgrzymowania w Polsce. W związku z tym Rada KEP ds. Migracji,
Turystyki i Pielgrzymek zwraca się do organizatorów wszelkich pielgrzymek
o dostosowanie swoich planów organizacyjnych do wskazanych wymagań, z
wykorzystaniem ubiegłorocznych doświadczeń bezpiecznej logistyki w warunkach pandemii. Obecna sytuacja w Polsce pozwala zwiększyć liczbę
uczestników jednej pielgrzymki do 300, nie licząc zaszczepionych. Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest możliwe pod warunkiem uczciwego przestrzegania procedur sanitarnych i funkcjonowania mobilnego, profesjonalnego personelu medycznego. W imię miłości bliźniego trzeba pamiętać o
innych pątnikach i wielu ludziach goszczących pątników na trasie. Przestrzeganie uciążliwych przepisów i niewygody z tym związane są też pewną formą
głębszej pokuty. Mamy nadzieję, że tegoroczne pielgrzymowanie będzie bardzo dobrym przygotowaniem do czekającej nas we wrześniu beatyfikacji

kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i s. franciszkanki Róży
Czackiej z Lasek. Ojcowie paulini w sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski i kustosze wszystkich sanktuariów w naszym kraju zapewniają o swojej
otwartości i gościnności wobec pielgrzymów w warunkach pełnego bezpieczeństwa. Wszystkim służbom zaangażowanym w organizację pielgrzymek,
duszpasterzom i przewodnikom grup, ich współpracownikom, wolontariuszom oraz goszczącym pielgrzymów na pielgrzymkowych szlakach, wyrażamy słowa uznania i podziękowania za świadectwo dobroci i solidarnej służby. Kościół w Polsce bardzo potrzebuje pątniczej modlitwy i rekolekcji w
drodze na spotkanie z Matką Syna Bożego.
bp Krzysztof Zadarko
***
Ogłoszenia - cz. 1/2
1.Dzisiaj świętujemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która koczy cały
okres wielkanocny. Dziś ostatni dzień, kiedy możemy w tym roku wypełnić
III przykazanie kościelne, które zobowiązuje nas do przyjęcia Komunii św. w
okresie wielkanocnym.
2.Dziś o godz. 15.00 Msza św. inicjacyjna dla dzieci z klasy 3C ze Szkoły Nr
190. We wtorek (25 V) o godz. 16.00 oczekujemy na dzieci z klasy 3B Nazaretu, a w przyszłą niedzielę (30 V) na Mszę św. inicjacyjną o godz. 15.00
przychodzi klasa 3A Nazaretu.
3.Od jutra rozpoczynamy w liturgii tzw. okres zwykły, kiedy rozważa się tajemnicę Chrystusa w całej jej pełni.
4.W najbliższy wtorek (25 V) kapłani naszej Parafii będą obchodzić swoje
szczególne jubileusze: Ks. Rafał, nasz wikariusz, będzie świętował XXV.
rocznicę, a Ks. Krzysztof, nasz rezydent, XXX-lecie swoich święceń kapłańskich. Obu Kapłanom już dziś życzymy pełnej radości w codziennym naśladowaniu Chrystusa, Dobrego Pasterza, a wszystkich zapraszamy do wspólnej
modlitwy we wtorek na Mszy św. o godz. 18.30, tym bardziej, że czwartek
(27 V), w tym tygodniu, to Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, jedynego i niewyczerpanego źródła świętego, kapłańskiego życia. Raz jeszcze: Szczęść Boże!
5.Również we wtorek (25 V), o godz. 19.30, odbędzie się kolejne spotkanie
Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z obu grup.
6.Zapraszamy też w środę (26 V) na godz. 19.00 do kapliczki przy ul. Czerniakowskiej 42 na ostatnią w tym roku majówkę z udziałem Kapłana (poza
naszą świątynią).
7.W piątek (28 V) przypada 40. rocznica śmierci Sługi Bożego Kard. Stefana
Wyszyńskiego. Podczas piątkowego nabożeństwa majowego będziemy szczególnie prosić i dziękować Bogu za dar jego beatyfikacji, która ma dokonać się
w Warszawie już 12 IX br.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 24 V – NMP Matki Kościoła
6.30 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla S. Mileny z okazji imienin
8.00 + Apolonię MARCINIAK w miesiąc po pogrzebie
8.00 O potrzebne łaski dla Janiny
17.30 + Beatę CHOMICKĄ i Tomasza
SADOWSKIEGO w 26 rocz śm
17.30 ++ Zofię, Zygmunta, Wojciecha
CIĘŻKOWSKICH
18.30 + Henryka BARTKOWIAKA (greg
24)
18.30 + Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO
(greg 24)
18.30 + Bernarda WOLANOWSKIEGO
(greg 6)
WTOREK 25 V
6.30+Bernarda WOLANOWSKIEGO(7)
8.00 + Henryka BARTKOWIAKA (25)
8.00 Dziękczynna za łaskę powołania z
prośbą o Boże błogosł. dla Ks. Rafała z
okazji 25- rocznicy święceń kapłańskich
– od parafian Haliny i Andrzeja
17.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO(25)
17.30 + Grzegorza ŚWIECZKĘ (w 64
rocz urodzin i imienin) w 8 m-c po
śmierci od Mamy
18.30 W intencji ks. Rafała dziękczynna
z okazji 25 rocz święceń kapłańskich
oraz Ks. Krzysztofa w 30 rocz. święceń
z prośbą o wszelkie potrzebne łaski
ŚRODA 26 V – ŚW. FILIPA NERI
6.30 W intencjach S. Elizy GERMAN imieninowa
8.00 + Henryka BARTKOWIAKA (26)
17.30 W intencjach Krzysztofa SUCHCICKIEGO o wypełnienie woli Bożej
17.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO(26)
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP:
•
+ Janinę SOSSĘ
•
Przez wstawiennictwo MB w intencji P. Bogu wiadomej
18.30+Bernarda WOLANOWSKIEGO(8
18.30 + Sabinę HENCEL w 1 rocz śm
CZWARTEK 27 V – Jezusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
6.30 + Marka KOWALSKIEGO

8.00 + Zofię ZALEWSKĄ
8.00 ++ Krystynę i Czesława WIECZERKIEWICZÓW
17.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO27
17.30 + Henryka BARTKOWIAKA(27)
18.30 ++ Kazimierę i Henryka, Teresę i Halinę BORECZEK
18.30+Bernarda WOLANOWSKIEGO
PIĄTEK 28 V
6.30 + Henryka, Pelagię i Kazimierza
MIESZAŁÓW
8.00 O pomyślne zdanie egzaminów
dla Ewy, Zuzanny i Antoniny
17.30 +Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO
17.30+Henryka BARTKOWIAKA (28)
18.30 Przez wstawiennictwo M Bożej
w int P. Bogu wiadomej
18.30+Bernarda WOLANOWSKIEGO
SOBOTA 29 V
6.30 + Jadwigę KOPIEJEK w 10 rocz
śm i zmarłych z rodziny
8.00+Henryka BARTKOWIAKA (29)
8.00 +Bernarda WOLANOWSKIEGO
17.30+Mieczysława MROCZEK w 11
rocz śm i jego rodziców oraz +Józefę,
Jakuba, Eugeniusza, Leszka i Mariannę KRAWCZYK + Janinę ADAMSKĄ
17.30 + Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO
18.30 + Katarzynę - urodzinowa
18.30 + Joannę CHOCHEL (z racji
imienin)
NIEDZIELA 30 V – Uroczystość
Najświętszej Trójcy
7.00 O Boże błogosł. i wszelkie potrzebne łaski dla S. Malwiny z okazji
75 lat życia zakonnego
8.30 + Marianne DOMASIEWICZ
8.30 +Bernarda WOLANOWSKIEGO
10.00 + Wacława MAJCHER w 5 rocz
śm oraz za ++ z rodz STRZELCÓW
11.30 + Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO
13.00 + Rodziców: Ziemowita i Felicję oraz Kazimierza, Antoniego, męża
Przemysława i ++ z rodziny
15.00 Msza inicjacyjna: Za parafian
17.00 O Boże błogosławieństwo dla
Mai w 10 rocz urodzin
19.00 + Henryka BARTKOWIAKA

Ogłoszenia Parafialne - 2/2

Niedziela Zesłania Ducha Świętego
23 maja 2021
8.W sobotę (29 V), w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, 26 diakonów
naszych Seminariów przyjmie święcenia kapłańskie i przyjmie z rąk Księdza
Kard. Kazimierza Nycza swoje pierwsze dekrety z nominacją do posługi w
różnych parafiach Archidiecezji Warszawskiej. Pamiętajmy o nich szczególnie w tym tygodniu i w dniu samych święceń. Być może są pośród nich i tacy, którzy w przyszłości będą posługiwać w naszej Parafii lub dekanacie.
9.Caritas naszej Parafii potwierdza, że majowa dystrybucja paczek odbędzie
się w sobotę (29 V). Paczki będą wydawane tradycyjnie między godz. 10.00 a
11.00 w domu parafialnym.
10.W przyszłą niedzielę (30 V) podczas Mszy św. o godz. 7.00 będziemy się
modlić w intencji S. Malwiny Owczarek, długoletniej zakrystianki w naszej
Parafii, z okazji 75-lecia jej życia zakonnego. Siostry Nazaretanki zapraszają,
choć wciąż w covidowych limitach, do udziału w Eucharystii sprawowanej w
intencji Czcigodnej Siostry Jubilatki.
11.Wszystkim Parafianom przekazujemy niezwykle ważną wiadomość – w
niedzielę, 20 czerwca br., nasza Parafia będzie gościć Księdza Biskupa Piotra
Jareckiego, który nie tylko udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej Parafii, ale dokończy też rozpoczętą rok temu (i przerwaną z racji pandemii) wizytację kanoniczną naszego ośrodka duszpasterskiego. Już dziś
prosimy o duchowe przygotowanie do tego wydarzenia wszystkie parafialne
Wspólnoty i każdego Parafianina. W miarę zbliżania się wizytacji będziemy
informować o szczegółach tej uroczystości.
12.Pomimo zniesienia niektórych obostrzeń, prosimy o stosowanie podczas
nabożeństw kościelnych niezbędnych zasad sanitarnych (dystans / dezynfekcja / maseczka / Komunia św. przyjmowana u szafarza, który udziela jej
według zapowiadanego sposobu). Pandemia ciągle stanowi poważny problem w Polsce i na świecie, dlatego nie lekceważmy zagrożeń i trwajmy w
modlitwie do Boga o jej ustanie.
DOM POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW
ul. Bernardyńska 27—nowy kościół
(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4)
własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
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