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    Niedziela 4 czerwca 2017 r. 
Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

 

 Pierwsze czytanie                                                           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 

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. Czyż ci 

wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i 

podziwu. 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.   

                                                                                                               

Drugie czytanie                                                 1 Kor 12,3b-7.12-13 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

    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 
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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. 

                                                                                                          Oto Słowo Boże. 

                                                                                                                  

                    

                                   

    Ewangelia                                                                     J 20,19-23 

    Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

 

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy 

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.   

 

                                                                            

Rozważanie 

W dramat uczniów wchodzi Jezus mimo zamkniętych drzwi. Zamknięte drzwi ani 

strach uczniów ani inne formy samoobrony nie mogą Go powstrzymać. Również 

żadna zamknięta, oddzielona od innych wspólnota nie może przeszkodzić 

Zmartwychwstałemu, by wkroczył w jej środek i przemienił ją od wewnątrz. Chrystus 

jest w stanie pokonać w człowieku i we wspólnocie każdą barierę. Może wejść mimo 

zamkniętych drzwi serca i umysłu do każdego człowieka i usunąć wszystkie bariery i 

przeszkody. W Wieczerniku Jezus „tchnął” i „powiedział im: Weźmijcie Ducha 

Świętego”. Tę scenę można porównać do „pierwszego tchnięcia”, gdy Bóg w ogrodzie 

Eden tchnął w Adama Ducha i Adam ożył (Rdz 2, 4-7). W Wieczerniku jesteśmy 
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świadkami nowego stworzenia. Ludzie, w których wszystko było wypalone, w których 

brak było życia, zostają ożywieni, otrzymują Ducha Ożywiciela. Odtąd nie będą się 

obawiać Żydów ani przyszłości. Więcej, będą cieszyć się, iż mogą cierpieć i umierać 

dla Jezusa. Duch Pocieszyciel czyni z uczniów nowych ludzi, ludzi misji, głosicieli 

Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju – „nowe stworzenie”. Pozwala uczniom 

żyć, działać, kochać – jak Jezus. Kiedy Jezus wlewa w nas Ducha Świętego, możemy 

mówić, działać, kochać, jak On. Perski mistyk Czalad Ed-din Ar-rumi nazywa oddech, 

ducha – „zapachem miłości Boga”. Tchnienie Jezusa jest tworzeniem nowej 

rzeczywistości - miłości. Ta miłość wyraża się przede wszystkim w przebaczeniu: 

„Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane”. Nie są to słowa odnoszące się jedynie do sakramentu pojednania. Jest to 

również przebaczenie, którym obdarowujemy się nawzajem. Zdolność przebaczenia 

człowiekowi, który nas zranił jest zewnętrznym znakiem działania Ducha Świętego. 

Grzech i brak przebaczenia izoluje i rozbija wewnętrznie, stwarza podziały. 

Przebaczająca miłość, dar Ducha Świętego, wprowadza pokój, harmonię i włącza we 

wspólnotę, tworzy jedność. 

Czy lęki o przyszłość nie zdominowały całej przestrzeni mojego życia? Kto jest tym Żydem, którego 

najbardziej się obawiam i przed którym zamykam drzwi mojego serca? Do kogo chciałbym dziś 

wyciągnąć rękę w geście pojednania? Czyje grzechy jeszcze zatrzymałem brakiem przebaczenia? O 

jakie dary powinienem szczególnie gorąco prosić dziś Ducha Świętego?  

 

                                                                      

                               Czytania na każdy dzień tygodnia 

Poniedziałek      1 czytanie    Rdz 3,9-15.20 Ewangelia  J 19,25-27 

 

Wtorek 1 czytanie    Tb 2,10-23 

 

Ewangelia  Mk 12,13-17 

Środa 1 czytanie    Tb 3,1-11.24-25 

 

Ewangelia  Mk 12,18-27 

 

Czwartek 1 czytanie    Rdz 22,9-18  

2 czytanie    Flp    2,8-9                     

Ewangelia  Mt 26,36-42 

 

Piątek 1 czytanie    Tb 11,5-17                     

 

Ewangelia  Mk 12,35-37 

Sobota 1 czytanie    Tb 12,1.5-15.20 Ewangelia  Mk 12,38-44 
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        Ogłoszenia parafialne 

 
1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Początek publicznej działalności 

Kościoła.  

2. Jutro Święto Maryi Matki Kościoła. Msze święte o godz.7.00, 9.30, 16.00 i 18.00. 

Nie będzie Mszy świętej o godz. 8.00.   

3. Przypominamy, że w dni powszednie o godz. 12.00 Bracia i Siostry z Rodziny 

Żywego Różańca prowadzą w bazylice różaniec. Serdecznie zapraszamy.  

4. W środę podczas Mszy świętej o godz.18.00 będziemy modlili się w duchu 

dziękczynienia z racji jubileuszu święceń kapłańskich ks. Karola w 10 rocznicę i 

ks. Jerzego w 5 rocznicę. Serdecznie zapraszamy. 

5. W czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W 

naszym sanktuarium odbędzie się rejonowy dzień skupienia dla kapłanów pod 

przewodnictwem ks. bpa Mieczysława Cisło. 

6. W przyszłą niedzielę o godz.9.30 Mszy świętej będzie przewodniczył ks. Artur 

Grzywaczewski nowo wyświęcony kapłan, pochodzący z Parafii Rozesłania św. 

Apostołów, a nasz wieloletni ministrant i lektor. Zapraszamy wszystkich. 

7. Również w przyszłą niedzielę Mszą świętą o godz. 12.30 rozpocznie się modlitwa, 

a po niej Marsz dla Życia. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym drogie jest 

życie każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Marsz o charakterze 

modlitewnym przejdzie ulicami naszego miasta zakończy się ok godz. 15.00 

modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia przy Parafii Rozesłania św. Apostołów. 

Takie marsze od kilku lat odbywają się w wielu ośrodkach w naszej Ojczyźnie. 

Organizatorem jest Stowarzyszenie Civitas Christiana.   

8. Nasz ks. Infułat Kazimierz Bownik wydał w ostatnim czasie 8 swoją książkę. Tym 

razem opowiadającą o historii kościoła św. Ducha w Kraśniku i jego 

duszpasterzach. Możemy ją nabyć w naszym apostolstwie z pamiątkami. Tam też 

są do nabycia wcześniej wydane prace. Serdecznie zachęcamy. 

9. Zwracam się z gorąca prośbą do parafian i sympatyków, młodzieży i starszych o 

pomoc w oczyszczeniu zbocza wysokiej góry, tam gdzie są nasadzone iglaki 

płożące, one znowu zarastają. Osoby, które chciałby pomóc zapraszamy od wtorku 

od godz. 9.00. Prosimy by mieć ze sobą narzędzia. Kto nie ma a chciałby pomóc 

zapraszamy również.   

10. Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzenia wielu Bożych łask. Wszystkim 

Gościom i Parafianom, Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego tygodnia 

pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 
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