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Modlitwa o g³êbsze doœwiadczenie mocy Ducha 
Œwiêtego nie jest niczym trudnym ani skomplikowanym. 
Mo¿na pomodliæ siê podczas Mszy Œwiêtej, po spowiedzi, 
w modlitwie osobistej czy w gronie bliskich przyjació³. 
Wystarczy podnieœæ oczy ku niebu, gdzie przebywa Jezus, 
spogl¹daj¹cy na nas z mi³oœci¹, i zwróciæ siê do Niego 
z ufnoœci¹. Jezus nie przymusza nikogo do przyjêcia Jego 
mi³oœci, pragnie byœmy przychodzili do Niego dobrowolnie 
i z otwartym sercem.

     ks. Dariusz

Na krótko przed swoim wniebowst¹pieniem Jezus powiedzia³ swoim 
uczniom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali wype³nienia siê obietnicy. 
„Jan chrzci³ wod¹ – mówi³ - ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem 
Œwiêtym” (Dz. 1,5).

Po raz pierwszy otrzymaliœmy Ducha Œwiêtego w sakramencie chrztu. 
Wiêkszoœæ z nas przyjê³a ten sakrament we wczesnym dzieciñstwie. Udzielono 
nam chrztu w nadziei, ¿e wzrastaj¹c w chrzeœcijañskim œrodowisku, w jakimœ 
momencie ¿ycia doœwiadczymy osobistego nawrócenia i zdecydujemy siê 
powierzyæ ca³e swoje ¿ycie Jezusowi, uznaj¹c Go za swego Pana i Zbawiciela. 
Podczas naszego bierzmowania ca³y Koœció³ modli³ siê o nowe wylanie Ducha 
œwiêtego, tak byœmy umocnieni w Panu stali siê Jego wiernymi i skutecznymi 
œwiadkami. Dar Ducha Œwiêtego w sakramencie bierzmowania mia³ umocniæ 
nasze poczucie obecnoœci Jezusa i pomóc nam w poprowadzeniu œwiêtego ¿ycia.

Jednak u wielu z nas sakrament bierzmowania nie zaowocowa³ tak¹ bliskoœci¹ 
z Jezusem, jakiej On dla nas pragnie, ani tak¹ moc¹ duchow¹, której On chce nam 
udzielaæ. Choæ przyjmujemy Eucharystiê i staramy siê w miarê swoich si³ kochaæ 
Jezusa, wci¹¿ czujemy, ¿e naszej wierze brak czegoœ istotnego. Prze¿ywamy 
momenty radoœci, wolnoœci, by ju¿ za chwilê boleœnie odczuæ swoje ograniczenia 
i zamkniêcie. Czêsto naszym problemem jest brak otwarcia siê na przyjêcie 
Bo¿ych darów. Przyjmowanie Bo¿ych darów ma w sobie dwa aspekty. Po pierwsze 
nale¿y prosiæ Jezusa z gotowoœci¹ przyjêcia tego, co chce On nam daæ. Drugi 
aspekt, to otwarcie siê na Jego Osobê. Wymaga to zobaczenia w Jezusie kogoœ, 
kto kocha nas bezgranicznie.

Jezus patrzy na ciebie z radoœci¹ i czu³oœci¹. Kocha ciê mi³oœci¹, która 
przekracza wszelk¹ szerokoœæ, d³ugoœæ, wysokoœæ i g³êbokoœæ naszych ludzkich 
ograniczeñ – a jednoczeœnie ka¿dy z nas mo¿e doœwiadczyæ jej dzia³ania 
w naszym sercu i umyœle. Nie bój siê prosiæ Ducha Œwiêtego, aby objawi³ ci g³êbiê 
i moc tej mi³oœci. Odrzuæ fa³szywe przekonanie, ¿e musisz sobie ciê¿ko 
zapracowaæ na mi³oœæ Jezusa, tak jakby On nie kocha³ ciê bezinteresownie.
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (24,46-53) 

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz bêdzie 
cierpia³ i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imiê Jego g³oszone bêdzie 
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, pocz¹wszy od 
Jerozolimy. Wy jesteœcie œwiadkami tego. Oto Ja zeœlê na was obietnicê 
mojego Ojca. Wy zaœ pozostañcie w mieœcie, a¿ bêdziecie uzbrojeni moc¹ 
z wysoka. Potem wyprowadzi³ ich ku Betanii i podniós³szy rêce b³ogos³awi³ 
ich. A kiedy ich b³ogos³awi³, rozsta³ siê z nimi i zosta³ uniesiony do nieba. Oni 
zaœ oddali Mu pok³on i z wielk¹ radoœci¹ wrócili do Jerozolimy, gdzie stale 
przebywali w œwi¹tyni, wielbi¹c i b³ogos³awi¹c Boga.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ROZSTANIE W RADOŒCI

Aposto³owie po raz pierwszy doœwiadczyli bólu 
rozstania z Jezusem podczas Jego mêki i œmierci. 
Rozstanie to przebiega³o w dramatycznych 
okolicznoœciach: Jezus zosta³ zdradzony, pojmany, 
zmasakrowany, zamordowany… Przera¿eni 
aposto³owie opuœcili swojego Mistrza, zatroskani 

                (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *
Musicie byæ mocni. Drodzy Bracia i Siostry!
Musicie byæ mocni t¹ moc¹, któr¹ daje wiara!
Musicie byæ mocni moc¹ wiary! Musicie byæ wierni!
Dziœ tej mocy bardziej Wam potrzeba ni¿ w jakiejkolwiek epoce dziejów.
Musicie byæ mocni moc¹ nadziei, która przynosi pe³n¹ radoœæ ¿ycia 
i nie dozwala zasmucaæ Ducha Œwiêtego!
Musicie byæ mocni moc¹ mi³oœci, która jest potê¿niejsza ni¿ œmieræ...
Musicie byæ mocni mi³oœci¹, która cierpliwa jest, ³askawa jest...

               Jan Pawe³ II

o w³asne bezpieczeñstwo. Nie zdali egzaminu z przyjaŸni. Ból tego rozstania 
zosta³ uleczony wiernoœci¹ Jezusa, który po zmartwychwstaniu przez czterdzieœci 
dni spotyka³ siê z aposto³ami.

W zupe³nie innym klimacie przebieg³o drugie rozstanie. Wniebowst¹pienie 
Mistrza nie pozostawi³o w aposto³ach goryczy, nie poczuli siê opuszczeni… 
Ewangelista zaœwiadcza, ¿e „z wielk¹ radoœci¹ wrócili do Jerozolimy”. Fakt 
zmartwychwstania Jezusa pozwoli³ aposto³om zrozumieæ wszystkie wydarzenia 
Wielkiego Tygodnia, a obietnica „mocy z wysoka” i b³ogos³awieñstwo Mistrza da³y 
im poczucie bezpieczeñstwa na przysz³oœæ. Otrzymali „œwiat³e oczy dla serca”, by 
rozumieæ w³asne powo³anie, w³aœciwie oceniæ wartoœæ nagrody w niebie, zaufaæ 
Bo¿ej mocy i wype³niæ misjê œwiadków dzie³a zbawienia dokonanego przez 
Jezusa. Odt¹d wszystko interpretowali w œwietle tego dzie³a i g³osili, ¿e ono nadaje 
sens ludzkim dziejom. 

Duch Œwiêty, b³ogos³awieñstwo Boga i powo³anie na œwiadków zbawienia s¹ 
równie¿ naszym wyposa¿eniem na drogê, abyœmy mocno st¹pali po ziemi i byli 
zapatrzeni w niebo, które jest naszym celem.
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Z Katechizmu Koœcio³a Katolickiego
1. Jaki jest zamys³ Boga wobec cz³owieka?
Bóg, w samym sobie nieskoñczenie doskona³y i szczêœliwy, zamys³em czystej dobroci, 

w sposób ca³kowicie wolny stworzy³ cz³owieka, by uczyniæ go uczestnikiem swego 
szczêœliwego ¿ycia. Gdy nadesz³a pe³nia czasów, Bóg Ojciec pos³a³ swego Syna jako 
Odkupiciela i Zbawiciela, aby ludzi rozproszonych przez grzech zjednoczyæ w swoim 
Koœciele, by za spraw¹ Ducha Œwiêtego stali siê Jego przybranymi dzieæmi oraz 
dziedzicami Jego wiecznej szczêœliwoœci. (1-25)

2. Dlaczego w cz³owieku jest pragnienie Boga?
Bóg sam, stwarzaj¹c cz³owieka na swój obraz, wpisa³ w jego serce pragnienie poznania 

Go. Jeœli nawet to pragnienie jest czêsto nie dostrzegane, Bóg nie przestaje wzywaæ 
ka¿dego cz³owieka, aby Go szuka³ i znalaz³ w Nim pe³niê prawdy i szczêœcia, których 
poszukuje bez wytchnienia. Ze swej natury i powo³ania jest wiêc cz³owiek istot¹ religijn¹, 
zdoln¹ do wejœcia w komuniê z Bogiem. Z tej intymnej i ¿ywej wiêzi z Bogiem wyrasta jego 
fundamentalna godnoœæ. (27-30; 44-45)

3. Jak mo¿na poznaæ Boga za pomoc¹ samego œwiat³a rozumu?
Bior¹c za punkt wyjœcia rzeczy stworzone, tj. œwiat materialny i osobê ludzk¹, cz³owiek 

mo¿e za pomoc¹ naturalnego œwiat³a rozumu poznaæ w sposób pewny Boga jako 
Przyczynê i Cel wszystkich rzeczy i jako Najwy¿sze Dobro, Prawdê i Piêkno 
Nieskoñczone. (31-36; 46-47)

4. Czy wystarczy samo œwiat³o rozumu do poznania tajemnicy Boga?
Cz³owiek napotyka wiele trudnoœci w poznaniu Boga za pomoc¹ samego œwiat³a 

rozumu. Ponadto nie mo¿e o w³asnych si³ach wnikn¹æ w g³êbiê tajemnicy Boga. Z tego 
powodu potrzebuje Objawienia Bo¿ego, nie tylko odnoœnie do prawd, które przekraczaj¹ 
mo¿liwoœci ich rozumienia, lecz tak¿e gdy chodzi o prawdy religijne i moralne, które - 
jakkolwiek same przez siê dostêpne rozumowi - mog¹ w ten sposób przez wszystkich byæ 
poznane bez trudnoœci, z zupe³n¹ pewnoœci¹ i bez domieszki b³êdu.( 37-38)

*   *   *   *   *
"ABC" Spo³ecznej krucjaty mi³oœci

1. Szanuj ka¿dego cz³owieka, bo Chrystus w nim ¿yje. B¹dŸ wra¿liwy na drugiego 
cz³owieka, Twojego brata...

2. Myœl dobrze o wszystkich - nie myœl Ÿle o nikim. Staraj siê nawet w najgorszym dostrzec 
coœ dobrego.

3. Mów zawsze ¿yczliwie o drugich - nie mów Ÿle o bliŸnich. Napraw krzywdê wyrz¹dzon¹ 
s³owem. Nie czyñ rozdŸwiêku miêdzy ludŸmi. Jednocz sercem i s³owem.

4. Rozmawiaj z ka¿dym jêzykiem mi³oœci. Nie podnoœ g³osu. Nie przeklinaj. Nie rób 
przykroœci. Nie wyciskaj ³ez. – Uspokajaj i okazuj dobroæ.

5. Przebaczaj wszystko i wszystkim. Nie zachowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy 
wyci¹gaj rêkê do zgody.

6. Dzia³aj zawsze na korzyœæ bliŸniego. Czyñ dobrze ka¿demu, jakbyœ pragn¹³, aby Tobie 
czyniono. Nie myœl o tym co Tobie jest kto winien, ale co Ty jesteœ winien innym.

7. Czynnie wspó³czuj w cierpieniu. Chêtnie spiesz z pomoc¹, rad¹, pociech¹, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twojej pracy korzystaj¹ inni, jak i Ty korzystasz z pracy 

drugich.
9. W³¹cz siê w spo³eczn¹ pomoc bliŸniemu. Otwórz rêkê ubogim i chorym. U¿ycz ze swego. 

Staraj siê dostrzec potrzebuj¹cych wokó³ siebie.
10. Módl siê za wszystkich, nawet za nieprzyjació³.

Po tym poznaj¹, ¿eœ uczniem Chrystusa...
Matko Piêknej Mi³oœci - módl siê za nami!

"Kiedyœ mnie zabraknie, ale wy to sobie przypomnicie."
                                            Stefan Kardyna³ Wyszyñski 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 ;    

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

00o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez 
Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) 

00co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . Opiekun Ks. Piotr O.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego 
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego w Koœciele jest obchodzona ju¿ od V wieku. Chrystus Pan, zanim 
opuœci³ ziemiê, powiedzia³ do Aposto³ów: „A Ja, gdy zostanê nad ziemiê wywy¿szony, przyci¹gnê wszystkich 
do siebie” (J 12,32). I t³umaczy³ im, ¿e Jego odejœcie jest potrzebne, aby móg³ zes³aæ Ducha Pocieszyciela. 
Po z³o¿onej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszed³ do chwa³y Ojca, aby wstawiaæ siê 
za nami, aby przygotowaæ nam miejsce. My wpatrujemy siê w górê, ka¿dego dnia pod¹¿amy za Nim, obieramy ten 
w³aœnie kierunek, krocz¹c po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wêdrówki czerpiemy z samego Chrystusa 
obecnego w Eucharystii, odwagê i si³y – z Ducha Œwiêtego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.

2. W poniedzia³ek 13 maja, w liturgii wspominamy Matkê Bo¿¹ Fatimsk¹ oraz 32. rocznicê zamachu 
na B³ogos³awionego Jana Paw³a II, a pod koniec tygodnia, w sobotê, 18 maja, przypadaj¹ jego 93. urodziny. Maj¹c 
przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy siê w jego œwiête ¿ycie, na jego wzór starajmy siê ¿yæ 
w pe³nej komunii z Panem Bogiem i ca³kowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

3. We wtorek, 14 maja, w liturgii czcimy Œwiêtego Macieja Aposto³a, wybranego do Grona Dwunastu w miejsce 
Judasza. Hebrajskie imiê „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróæmy siê do tego Œwiêtego, aby wspomaga³ nasze 
wysi³ki codziennego stawania siê darem Boga dla braci.

4. W czwartek, 16 maja, przypada œwiêto kolejnego patrona Polski, Œwiêtego Andrzeja Boboli, kap³ana 
i mêczennika. ̄ y³ na prze³omie XVI i XVII wieku i zas³yn¹³ jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. St¹d 
zyska³ miano „³owcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku zosta³ schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur 
nie wyrzek³ siê wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajduj¹ siê w koœciele Ojców Jezuitów przy 
ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten œwiêty Patron bêdzie dla nas wzorem bezkompromisowoœci wiary 
i przywi¹zania do Zbawiciela, a zarazem orêdownikiem w trudnym budowaniu ³adu i jednoœci w naszej OjczyŸnie 
i we wspólnocie narodów.

5. W przysz³¹ niedzielê, 19 maja, przypada uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego. Niedziela ta koñczy okres 
Wielkanocy i jest to ostatni moment, aby zadoœæuczyniæ przykazaniu koœcielnemu nakazuj¹cemu spowiedŸ 
i Komuniê Œwiêt¹ wielkanocn¹. Wigiliê tej uroczystoœci bêdziemy œwiêtowaæ ju¿ w sobotê, 18 maja. Do tej 
uroczystoœci przygotowujemy siê poprzez specjaln¹ nowennê. W³¹czmy siê do tej modlitwy podczas liturgii 
w naszym koœciele lub prywatnie odmawiajmy j¹ w domu. 

6. W sobotê na Mszy œw. o godz. 18  m³odzie¿ naszej parafii otrzyma sakrament bierzmowania.

7. W przysz³¹ niedzielê na Mszy œw. o godz. 11  pierwsza grupa dzieci z naszej parafii przyst¹pi do I Komunii 
Œwiêtej.

                                   Wasz Proboszcz
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