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Zes³anie Ducha Œwiêtego 
W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Jan Pawe³ II, koñcz¹c 

homiliê na Placu Zwyciêstwa w Warszawie, powiedzia³: „wo³am, ja, 
syn polskiej ziemi: (...) Niech zst¹pi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. 
Tej Ziemi!”. Staliœmy siê wtedy œwiadkami, jak ¿arliwa modlitwa Jana Paw³a II 
pomog³a Polakom otworzyæ siê na dzia³anie Ducha Œwiêtego. O ile¿ wiêkszej 
mocy musieli doœwiadczyæ zebrani wraz z Maryj¹ w wieczerniku 
aposto³owie, gdy zst¹pi³ na nich Duch Œwiêty. ZapowiedŸ Zes³ania Ducha 
Œwiêtego jako daru dla Ludu Bo¿ego znajdujemy w ksiêgach Starego 
Testamentu, a zw³aszcza u proroków Ezechiela i Joela. Do nich w swoim 
nauczaniu nawi¹zuje Jezus, pos³uguj¹c siê symbolik¹ wody czystej i ¿ywej, 
aby wskazaæ, obietnicê, któr¹ jest Duch Œwiêty O¿ywiciel (J 7,37b-39). Jezus nazywa Ducha Œwiêtego „obietnic¹ Ojca”, 
zapowiada tak¿e chrzest Duchem Œwiêtym, Jego zaœ zst¹pienie na aposto³ów wi¹¿e z udzieleniem im wielkiej mocy, 
która uzdolni ich do œwiadczenia o Nim „a¿ po krañce ziemi” (Dz 1,3-8). Wype³nienie obietnicy zes³ania Ducha 
Œwiêtego dokonuje siê w dniu Piêædziesi¹tnicy, która by³a jednym z trzech wielkich œwi¹t ¿ydowskich. Obchodzono j¹ 
w piêædziesi¹t dni po œwiêcie Paschy. Piêædziesi¹tnica by³a œwiêtem upamiêtniaj¹cym otrzymanie przez Izraelitów 
Prawa na górze Synaj oraz dniem wdziêcznoœci za pomyœlne ¿niwa. Podczas tego œwiêta Izraelici mieli obowi¹zek 
odbycia pielgrzymki do œwi¹tyni jerozolimskiej. Œwiêto Zes³ania Ducha Œwiêtego okreœlane jest równie¿ mianem 
Zielonych Œwi¹t. Przez wieki w tym dniu procesyjnie obchodzono zasiane pola, a domy przyozdabiano zielonymi 
ga³¹zkami, tatarakiem, kwiatami i wieñcami. Zes³aniu Ducha Œwiêtego towarzyszy³y wielkie znaki. Pojawi³ siê szum 
z nieba, jakby uderzenie gwa³townego wichru, które wype³ni³o dom, a na zgromadzonych w nim uczniów sp³ynê³y 
jêzyki ognia i zaczêli mówiæ obcymi jêzykami. Dziêki temu ludzie z najró¿niejszych zak¹tków cesarstwa rzymskiego, 
w³adaj¹cy ró¿nymi jêzykami, zjednoczyli siê w s³uchaniu i przyjêciu Ewangelii g³oszonej przez aposto³ów. 
Przez udzielane dary zapowiedziane ju¿ w Starym Testamencie, Duch Œwiêty wewnêtrznie zbli¿a ludzi do siebie 
i tworzy z nich now¹ wspólnotê, któr¹ jest Koœció³. Dziêki zes³anemu Duchowi Œwiêtemu ludzie nale¿¹cy do Koœcio³a 
maj¹ przynosiæ owoce Ducha, którymi s¹ „mi³oœæ, radoœæ, pokój, cierpliwoœæ, uprzejmoœæ, dobroæ, wiernoœæ, 
³agodnoœæ, opanowanie” (Ga 5,22-23, KKK 736). Duch Œwiêty, który zstêpuje w dzieñ Piêædziesi¹tnicy objawia 
Bóstwo Chrystusa. „Chrystus, Pan, ze swojej pe³ni wylewa obficie Ducha” – czytamy w Katechizmie Koœcio³a 
Katolickiego (KKK 731). Namaszczenie Duchem Œwiêtym, które sta³o siê udzia³em aposto³ów w dzieñ Zielonych Œwi¹t, 
wype³ni³o zarówno obietnice Chrystusa dane aposto³om, jak równie¿ proroctwa Starego Testamentu mówi¹ce 
o wylaniu Ducha Œwiêtego na ca³y lud wybrany. W dniu Zes³ania Ducha Œwiêtego „zostaje w pe³ni objawiona Trójca 
Œwiêta. Od tego dnia zapowiedziane przez Chrystusa Królestwo zostaje otwarte dla tych, którzy w Niego wierz¹ (...). 
Przez swoje przyjœcie, które ci¹gle trwa, Duch Œwiêty pozwala œwiatu wejœæ w «czasy ostateczne», w czas Koœcio³a” 
(KKK 732; por. KomKKK 144). Duch Œwiêty jest Osob¹, która przez wieki prowadzi Koœció³ i wzywa do dawania 
œwiadectwa o prawdzie Chrystusa (KomKKK 145). To On uœwiêca wiernych poprzez ³aski udzielane w sakramentach 
œwiêtych i o¿ywia serca wierz¹cych do czynów braterskiej mi³oœci (KKK 739). On jest Tym, który leczy ludzkie serca 
i porusza je do dawania œwiadectwa wierze i przychodzi z pomoc¹ naszej s³aboœci, gdy nie potrafimy siê modliæ 
(por. Rz 8, 26; KKK 741; Kom. KKK 146).

Przekazywanie daru Ducha Œwiêtego dokonywane jest w Koœciele poprzez na³o¿enie r¹k - najpierw 
przez aposto³ów, a obecnie przez ich nastêpców - w sakramentach œwiêtych. „W ten sposób, mo¿na powiedzieæ, 
trwa w Koœciele ³aska Piêædziesi¹tnicy” - naucza³ Jan Pawe³ II. Czy wierzê, ¿e Duch Œwiêty kieruje Koœcio³em? 
Czy proszê, aby nape³nia³ mnie swoimi darami, tak jak aposto³ów i Maryjê w dniu Piêædziesi¹tnicy? Czy ¿yjê owocami 
Ducha Œwiêtego? 

Zapamiêtajmy: Zes³anie Ducha Œwiêtego zosta³o zapowiedziane przez proroków Starego Testamentu oraz 
obiecane aposto³om przez Zbawiciela. Nast¹pi³o ono w dniu Piêædziesi¹tnicy. Ca³e ¿ycie chrzeœcijañskie jest ¿yciem 
w Duchu Œwiêtym, który zes³any przez Ojca i Syna, jest stale obecny w Koœciele i prowadzi chrzeœcijan od chrztu 
do ostatecznego spotkania z Chrystusem.
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 7, 37-39).

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Œwiêta Namiotów Jezus wsta³ i zawo³a³ 
donoœnym g³osem:« Jeœli ktoœ jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie 
i pije! Jak rzek³o Pismo: Rzeki wody ¿ywej pop³yn¹ z jego wnêtrza». A powiedzia³ to 
o Duchu, którego mieli otrzymaæ wierz¹cy w Niego; Duch bowiem jeszcze nie by³ dany, 
poniewa¿ Jezus nie zosta³ jeszcze uwielbiony. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
POCZ¥TEK, KTÓRY TRWA DALEJ

  W Dzieñ Piêædziesi¹tnicy dokona³y siê zaœlubiny Ducha Œwiêtego z Koœcio³em. 
Ten zwi¹zek trwa nieprzerwanie przez wieki. Koœció³ swe ¿ycie i dynamizm 
zawdziêcza mocy Ducha. Jego moc¹ i pod Jego tchnieniem g³osi œwiatu Ewangeliê 
zrozumia³ym dla wszystkich jêzykiem mi³oœci.

Gdyby nie by³o Zes³ania Ducha Œwiêtego, Aposto³owie pozostaliby zamkniêci 
w Wieczerniku, prze¿ywaj¹c rozczarowanie i strach. Duch Œwiêty sprawi³, ¿e zatrzês³y 
siê mury, otworzy³y drzwi i okna, plac wype³ni³ mieszkañcami Jerozolimy 
i pielgrzymami (I czytanie). Wszyscy us³yszeli Dobr¹ Nowinê – s³owa, które wzbudzi³y 
w nich wiarê.

„Piêædziesi¹tnica Jerozolimskiego Wieczernika jest pocz¹tkiem; pocz¹tkiem, 
który trwa dalej” (papie¿ Franciszek). To dziêki darom Ducha Œwiêtego mêczennicy 

s¹ gotowi na œmieræ za wiarê, misjonarze id¹ a¿ na krañce œwiata ze s³owem nadziei, m³odzi zachowuj¹ czystoœæ 
i pragn¹ kochaæ, œwiêci s¹ pokornymi zwyciêzcami egoizmu i pychy, grzesznicy pokutuj¹ i wstydz¹ siê z³ych 
czynów, wyznawcy uk³adaj¹ swe ¿ycie wed³ug Ewangelii, ¿yj¹c m¹drze i szlachetnie. Duch Œwiêty daje si³ê 
rodzicom do odpowiedzialnego wychowania dzieci. To On buduje nasze wspólnoty, pomimo grzechu i s³aboœci 
tych, którzy je tworz¹. Umo¿liwia przebaczenie grzechów i pojednanie z Bogiem (Ewangelia). On te¿ jest 
Ÿród³em najszczerszych pragnieñ.

Dzisiejsza uroczystoœæ mówi nam, ¿e Koœció³ nie jest sam. My nie jesteœmy sami. Dlatego proœmy: „PrzyjdŸ 
Duchu Œwiêty, nape³nij serca swoich wiernych i zapal w nich ogieñ Twojej mi³oœci”. Amen.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papie¿ do robotników: praca daje radoœæ, ale mo¿e te¿ niszczyæ  (27.05.2017)

Na œwiecie ma³o jest wiêkszych radoœci od tej, której doœwiadcza siê w pracy, podobnie jak ma³o jest wiêkszych cierpieñ od tych, których zaznaje siê 
w pracy, która prowadzi do wyzysku, upokorzenia i œmierci – mówi³ Franciszek podczas spotkania z robotnikami w Genui. Odwiedzi³ ich w tamtejszych 
zak³adach metalurgicznych. Odpowiadaj¹c na ich pytania, mówi³ o g³ównych bol¹czkach i wyzwaniach œwiata pracy. Rozpocz¹³ od pochwa³y dobrych 
przedsiêbiorców, którzy tworz¹ miejsca pracy, szanuj¹ robotników i s¹ blisko nich. Ten model przedsiêbiorczoœci jest jednak zagro¿ony na skutek b³êdnych 
tendencji gospodarczych i politycznych. „Chorob¹ gospodarki jest stopniowa przemiana przedsiêbiorców w spekulantów. Przedsiêbiorcy nie mo¿na 
myliæ ze spekulantem. To dwa ró¿ne typy ludzi. (...) Spekulant nie lubi swej firmy, nie lubi pracowników, ale postrzega to wszystko jako œrodek dla zdobycia 
zysku. I w tym celu wykorzystuje pracowników i firmê. Zwalnianie z pracy, zamykanie produkcji, przenoszenie jej w inne miejsce nie stwarza mu 
najmniejszych problemów, bo on z tego korzysta, traktuje instrumentalnie, po¿era ludzi i œrodki dla w³asnych korzyœci. Kiedy natomiast gospodarkê 
tworz¹ dobrzy przedsiêbiorcy, firmy s¹ przyjazne ludziom, a nawet ubogim. Kiedy przechodzi ona w rêce spekulantów, wszystko siê sypie. (...) 
Nie obawiajcie siê przedsiêbiorców, bo wielu z nich to porz¹dni ludzie. Bójcie siê spekulantów. Jednak¿e niekiedy system polityczny wydaje siê sprzyjaæ 
tym, którzy spekuluj¹ prac¹, nie wierz¹ i nie inwestuj¹ w pracê. Rozwija biurokracjê, kontrole, bo wychodzi z za³o¿enia, ¿e gospodarkê tworz¹ spekulanci. 
W ten sposób ten, kto nim nie jest traci, a ten, kto jest spekulantem ma œrodki i sposób na to, by wymkn¹æ siê kontroli i osi¹gn¹æ swoje cele. Wiadomo, 
¿e surowe prawa i regulaminy, tworzone z myœl¹ o ludziach nieuczciwych, uderzaj¹ ostatecznie w ludzi uczciwych” – powiedzia³ Ojciec Œwiêty.

Franciszek odniós³ siê równie¿ do dyskutowanego obecnie we W³oszech postulatu bezwarunkowego dochodu podstawowego. Podkreœli³, 
¿e otrzymywanie od pañstwa sta³ego zasi³ku nie rozwi¹zuje problemu. Pozwala na prze¿ycie, ale nie daje mo¿liwoœci prowadzenia godnego ¿ycia, gdy¿ 
do tego potrzebna jest praca. Trzeba siê wiêc domagaæ nie zasi³ku, ale pracy dla wszystkich – doda³ Ojciec Œwiêty. Zauwa¿y³ ponadto, ¿e na pracy opiera siê 
dzisiaj ca³a umowa spo³eczna. Bez niej sama demokracja zagro¿ona jest kryzysem.

Papie¿ zachêci³ te¿, by nie obawiaæ siê przebiegaj¹cych obecnie transformacji technicznych. Zastrzeg³ jedynie, ¿e trzeba je przeprowadzaæ w sposób 
odpowiedzialny. Zwróci³ te¿ uwagê na potrzebê zachowania wartoœci wspó³pracy. „Kiedy jakieœ przedsiêbiorstwo wprowadza system zachêt, 
by doprowadziæ do wspó³zawodnictwa miêdzy pracownikami, byæ mo¿e na krótk¹ metê coœ na tym zyskuje, ale bardzo szybko prowadzi to do naruszenia 
wzajemnego zaufania, które jest dusz¹ wszelkiej organizacji. I dlatego, kiedy przychodzi kryzys, przedsiêbiorstwo siê rozsypuje, bo nic go nie wi¹¿e. Trzeba 
powiedzieæ z ca³¹ moc¹, ¿e ta kultura wspó³zawodnictwa miêdzy pracownikami przedsiêbiorstwa jest b³êdem. A zatem trzeba to zmieniæ, jeœli le¿¹ nam 
na sercu losy firmy, pracowników i gospodarki” – powiedzia³ Ojciec Œwiêty.

Franciszek wspomnia³ te¿ o pladze pracy na czarno. Podkreœli³ ponadto, ¿e nie ka¿da praca jest godziwa. Tytu³em przyk³adu wymieni³ handel broni¹, 
pornografiê i hazard. Zwróci³ te¿ uwagê na potrzebê poszanowania dni wolnych od pracy. „Praca staje siê «siostr¹ prac¹», jeœli istnieje te¿ czas, kiedy siê 
nie pracuje, czas œwi¹teczny. Niewolnicy nie maj¹ wolnego czasu. Bez czasu œwi¹tecznego praca staje siê na nowo prac¹ niewolnicz¹, nawet jeœli dobrze 
op³acan¹. Z drugiej strony, aby œwiêtowaæ, trzeba pracowaæ. W rodzinach, w których s¹ bezrobotni, nigdy nie ma prawdziwej niedzieli, a œwiêta staj¹ siê 
niekiedy czasem smutku, bo brakuje poniedzia³ku w pracy” – powiedzia³ Papie¿.
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Symbole Ducha Œwiêtego
S³ysz¹c na zawodach sportowych hymn Polski jesteœmy dumni, 

¿e nasz rodak zwyciê¿y³. Widz¹c bia³o-czerwone flagi na Placu 
œw. Piotra, wiemy, ¿e s¹ tam rodacy. W krzy¿u przydro¿nym widzimy 
znak naszej wiary, serce kojarzy nam siê z mi³oœci¹, a w kotwicy 
rozpoznajemy znak nadziei. Pos³ugujemy siê literami i liczbami, 
potrzebujemy znaków i symboli, by kontaktowaæ siê z innymi. 
Podobnie jest tak¿e w naszych relacjach z Bogiem. Symbol jest 
znakiem g³êbiej ukrytej treœci. Znaczenie znaków i symboli ma swe 
korzenie w dziele stworzenia i w kulturze ludzkiej (por. KKK 1145). 
Niepojêty Bóg wkracza w nasz œwiat czêsto za pomoc¹ symboli, 
które nie tylko Go wskazuj¹, ale i uobecniaj¹. WeŸmy np. wodê i ogieñ. Kiedy œw. Pawe³ mówi, 
¿e „wszyscyœmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni” lub „napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13) 
nawi¹zuje do wody, która jest obrazem Ducha Œwiêtego, symbolem ³aski i zbawienia oraz 
skutecznym znakiem dzia³aj¹cym w sakramencie chrztu. Oczyszczaj¹ce i uszlachetniaj¹ce dzia³anie 
mocy Ducha Œwiêtego równie dobrze wyra¿a symbolika ognia. Jan Chrzciciel zapowiada Chrystusa 
jako tego, który „chrzciæ bêdzie Duchem Œwiêtym i ogniem” (£k 3, 16). O Duchu jako o ogniu powie 
Jezus: „Przyszed³em rzuciæ ogieñ na ziemiê i jak¿e bardzo pragnê, ¿eby on ju¿ zap³on¹³” (£k 12, 49). 
W postaci jêzyków „jakby z ognia” Duch Œwiêty zst¹pi³ na Maryjê i uczniów zgromadzonych w 
wieczerniku (Dz 2, 3-4), a œw. Pawe³ zachêci nas: „Ducha nie gaœcie” (1 Tes 5,19) (por. KKK 694). 
Namaszczenie i pieczêæ to kolejne symbole Ducha Œwiêtego. S³owo Chrystus oznacza 
„namaszczony”, namaszczony Duchem Bo¿ym i moc¹. Dla nas namaszczenie sta³o siê znakiem 
sakramentu bierzmowania i przyjêcia darów Ducha Œwiêtego. Jest ono niejako pieczêci¹, któr¹ Bóg 
nas naznaczy³ (por. J 6,27). Pieczêæ wskazuje na niezatarte znamiê w tych sakramentach, które nie 
mog¹ byæ powtórzone. S¹ nimi: chrzest, bierzmowanie i kap³añstwo (por. KKK 695, 698). Symbole 
ob³oku i œwiat³a pojawiaj¹ siê w Starym Testamencie zawsze wówczas, gdy objawia siê Pan Bóg. 
By³y obecne i wówczas, gdy „Duch Œwiêty zstêpuje na Maryjê Dziewicê i os³ania J¹ «swoim 
cieniem», by poczê³a i urodzi³a Jezusa” (KKK 697), a w ¿yciu Jezusa objawi³y siê na Górze 
Przemienienia i w dniu Wniebowst¹pienia (por. KKK 697, 2 Kor 3,3). Moc Ducha Œwiêtego wyra¿a siê 
w symbolu palca Bo¿ego, którym Jezus wyrzuca³ z³e duchy. Palcem zosta³y spisane zarówno 
przykazania na kamiennych tablicach danych Moj¿eszowi, jak i na ¿ywych tablicach naszych serc 
(por. KKK 700). Dzia³anie Ducha Œwiêtego przejawia siê równie¿ w symbolu lecz¹cej i b³ogos³awi¹cej 
rêki Chrystusa. Wyci¹gniête d³onie – znak wylania Ducha Œwiêtego – widoczny jest podczas 
udzielania sakramentów i w czasie ka¿dej Mszy Œwiêtej (por. KKK 699). Jednak najczêœciej 
spotykanym symbolem Ducha Œwiêtego jest go³¹b. „Na koñcu potopu, (...) wypuszczona przez 
Noego go³êbica powraca, nios¹c w dziobie œwie¿y listek z drzewa oliwnego na znak, ¿e ziemia znowu 
nadaje siê do zamieszkania (por. Rdz 8,8-12). Gdy Chrystus wychodzi z wody po swoim chrzcie, 
zstêpuje na Niego Duch Œwiêty w postaci go³êbicy i spoczywa na Nim (por. Mt 3,16, KKK 701). Czêsto 
w koœcio³ach na chrzcielnicy czy ambonie przedstawiony Duch Œwiêty pod postaci¹ go³êbicy. 
Przypomnijmy symbole Ducha Œwiêtego, przedstawione w obrazach lub rzeŸbach i zapytajmy: 
czy potrafiê odkryæ ukryty sens w dzie³ach sztuki religijnej, w pieœni religijnych, wezwaniach z litanii? 
Czy zastanawiam siê, co znacz¹ s³owa, gesty i znaki w liturgii? Duch Œwiêty jest uosobion¹ mi³oœci¹. 
Czy nie zapomnia³em, co znaczy kochaæ bliŸniego? Czy dostrzegam moc Boga w dziele stworzenia – 
w piêknie przyrody?  Zapamiêtajmy: Bóg wkracza w nasz œwiat czêsto za pomoc¹ symboli, które 
nie tylko Go wskazuj¹, ale i uobecniaj¹. Duch Œwiêty uobecnia siê w bogactwie symboli: wody 
i ognia, namaszczenia i pieczêci, ob³oku i œwiat³a, palca i rêki oraz go³êbicy. Znaki, symbole oraz 
„czynnoœci upamiêtniaj¹ce dzia³anie Bo¿e (...) staj¹ siê noœnikami zbawczego i uœwiêcaj¹cego 
dzia³ania Chrystusa” (KKK 1189).
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 
1. W dzisiejsz¹ uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego, nazywan¹ w Polsce Zielonymi Œwi¹tkami, koñczy siê 
okres Wielkanocy. Koœció³ modli siê: „Panie, nasz Bo¿e, spraw, aby zgodnie z obietnic¹ Twojego Syna 
Duch Œwiêty da³ nam g³êbiej zrozumieæ tajemnicê Eucharystii i doprowadzi³ nas do ca³ej prawdy”. 
On umacnia to, co s³abe, prostuje to, co b³êdne, rozgrzewa oziêb³e i przynosi b³ogos³awieñstwo pokoju. 
A my, poddaj¹c siê Jego œwiat³u i Jego ciep³u, jak uczniowie zgromadzeni wokó³ Maryi w Wieczerniku, 
mo¿emy o tym zaœwiadczyæ w codziennym ¿yciu. Nie lêkajmy siê, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy 
siê tylko na Jego œwiat³o i pamiêtajmy, ¿e ka¿da Eucharystia jest wci¹¿ dokonuj¹c¹ siê Piêædziesi¹tnic¹.

2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza, od 2008 roku pierwsza niedziela 
czerwca obchodzona jest jako Œwiêto Dziêkczynienia. Przede wszystkim dziêkujemy naszemu Ojcu 
w niebie za dar odkupienia. Ale jednoczeœnie dziêkujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci 
i braterskiej solidarnoœci.

3. W poniedzia³ek, 5 czerwca (tradycyjnie drugi dzieñ Zielonych Œwi¹t), obchodzimy œwiêto Najœwiêtszej 
Maryi Panny Matki Koœcio³a. Podczas Soboru Watykañskiego II biskupi polscy z³o¿yli w Stolicy 
Apostolskiej proœbê o og³oszenie Najœwiêtszej Maryi Panny Matk¹ Koœcio³a i oddanie ca³ej ludzkoœci Jej 
macierzyñskiemu Sercu. Zamykaj¹c drug¹ sesjê soborow¹, papie¿ b³. Pawe³ VI og³osi³ Maryjê Matk¹ 
Koœcio³a. Poniedzia³kowe œwiêto podkreœla rolê, jak¹ Maryja odgrywa w historii zbawienia 
i w mistycznym ciele Chrystusa – Koœciele. 

4. We wtorek, 6 czerwca, przypada rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popie³uszki w Warszawie. Przez 
wstawiennictwo tego polskiego b³ogos³awionego proœmy o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ w naszej 
OjczyŸnie oraz o m¹droœæ i roztropnoœæ dla rz¹dz¹cych naszym narodem.

5. W tym tygodniu, w czwartek, 8 czerwca, bêdziemy obchodzili œwiêto Jezusa Chrystusa, Najwy¿szego 
i Wiecznego Kap³ana. Niech to bêdzie dzieñ szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za 
powo³anych do kap³añstwa, o ich œwiêtoœæ i wytrwa³oœæ w kap³añskim pos³ugiwaniu. Nasz¹ modlitewn¹ 
pamiêci¹ obejmiemy te¿ diakonów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali œwiêcenia kap³añskie.

6. W czerwcu codziennie o godz. 18  w naszym koœciele celebrujemy nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa. 
Zastanówmy siê, czy nasze serca nie s¹ nazbyt oziêb³e, obojêtne, nieczu³e, gdy¿ za ma³o wpatruj¹ siê 
w otwarte Serce Zbawiciela. Proœmy jak najczêœciej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyñ serca nasze wed³ug 
Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaŸni z Panem Bogiem.

7. W przysz³¹ niedzielê, 11 czerwca, bêdziemy obchodzili uroczystoœæ Najœwiêtszej Trójcy.
                         

              Wasz Proboszcz
*   *   *   *   *

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w sobotê, 10 czerwca – b³. Bogumi³ (ok.. 1135-1204), biskup poznañski i gnieŸnieñski.

00

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

0016  (w koœciele na cmentarzu)
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