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zwróc¹ jego uwagê. Wszak obieca³eœ wspó³dzia³aæ z tymi, 
którzy g³osz¹ Ewangeliê, i potwierdzaæ ich s³owa „znakami".

Równie¿ dziœ, jak na pocz¹tku, Twe s³owo g³oszone jest 
na œwiecie pe³nym be³kotliwych g³osów, k³óc¹cych siê 
i rywalizuj¹cych ze sob¹. Jak Twe s³owo ma byæ us³yszane 
w Tym ludzkim zgie³ku? Odnów, prosimy, dziœ sw¹ 
obietnicê: „Otrzymacie Jego moc i bêdziecie moimi 
œwiadkami” (Dz.1,8). 

 Raniero Cantalamessa

PrzyjdŸ Duchu Œwiêty!
Zaprawdê, tak¿e dziœ ró¿ne moce – kultura, moda, ideologia, to, co jest poza 

nami i co jest wewn¹trz nas – staraj¹ siê usun¹æ z naszego ¿ycia Boga, Jezusa 
Chrystusa i Jego Koœció³. Zwróæ na nas Panie swe oblicze i wyci¹gnij sw¹ rêkê, 
aby w imieniu Jezusa dokonywa³y siê uzdrowienia, cuda i znaki. Jesteœmy 
rozproszeni, g³usi, zatwardziali, a nasze s³owa nie wystarczaj¹. Daj nam odwagê 
prosiæ Ciê o znaki i cuda, nie dla nas, ale dla Twojej chwa³y i dla rozszerzenia 
Twego Królestwa. Nasz œwiat jest znowu – jak ju¿ by³o kiedyœ – w wiêkszoœci 
niewierz¹cy. Potrzebujemy Twoich znaków, które przekonaj¹ œwiat, a przynajmniej 

   W Duchu Œwiêtym
   jestem pe³en wiary.
      W Duchu Œwiêtym
      dobre s¹ moje myœli i zamiary.
   W Duchu Œwiêtym
   jestem pe³en mêstwa.
      W Duchu Œwiêtym
      d¹¿ê do œwiêtoœci
      i nad z³em zwyciêstwa.
   W Duchu Œwiêtym
   chêtnie pomagam bliŸniemu,
   cierpliwie znoszê trudu codziennoœci,
   bo jestem pe³en Bo¿ej Mi³oœci!
       Widzê sens ¿ycia

         i stworzonym przez Pana Boga  

siê zachwycam!
   Duchu Œwiêty przyjdŸ...                           Marianna Jankowska

     œwiatem 

"Duchu Œwiêty..." 
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
PRZYJD�, DUCHU ŒWIÊTY!

Jezus przez swoj¹ Mêkê, œmieræ i Zmartwychwstanie 
odkupi³ cz³owieka od z³a i œmierci; odt¹d ca³a ludzkoœæ 
zosta³a zanurzona w ³asce Odkupienia wys³u¿onej przez 
Chrystusa na krzy¿u, ale nie wszyscy o tym wiedz¹ 
i nie wszyscy to przyjmuj¹. Uczniowie Jezusa i ich 
nastêpcy maj¹ tê uniwersaln¹ prawdê o dokonanym 
Odkupieniu zanieœæ ca³emu œwiatu, zapraszaj¹c 
wszystkich do przyjêcia ³aski zbawienia, która wyzwala od 
z³a i œmierci, g³adz¹c nasze grzechy. To dzie³o krzewienia 
wiary w Odkupiciela rodzaju ludzkiego, dokonuje siê moc¹ 
Ducha Œwiêtego, który zosta³ dany. To On otwiera ludzkie 
serca na przyjêcie radosnego przes³ania – nikt nie mo¿e

               (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *

Ewangelia wg Œw. Jana (20,19-23) 
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi 

by³y zamkniête z obawy przed ¯ydami, przyszed³ Jezus, stan¹³ poœrodku i rzek³ 
do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokaza³ im rêce i bok. Uradowali siê zatem 
uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzek³ do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
pos³a³, tak i Ja was posy³am. Po tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: WeŸmijcie 
Ducha Œwiêtego! Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, s¹ im zatrzymane.

powiedzieæ bez pomocy Ducha Œwiêtego: Panem jest Jezus (1 Kor 13, 3), to On 
inspiruje inicjatywy zgodne z Bo¿ym planem zbawienia, uzdalnia i umacnia do pracy 
dla królestwa Bo¿ego, udzielaj¹c ró¿nych ³ask i wzbudzaj¹c ró¿ne rodzaje 
pos³ugiwania. To On czuwa nad drog¹ Koœcio³a, w którym my wszyscy, z³¹czeni przez 
tego samego Ducha Œwiêtego, stanowimy jedno cia³o – Mistyczne Cia³o Chrystusa. 
Proœmy zatem o now¹ Piêædziesi¹tnicê dla nas samych i w poczuciu 
odpowiedzialnoœci za dar zbawienia, prowadzeni przez Ducha Œwiêtego, idŸmy 
i g³oœmy œwiatu Ewangeliê.

"W  Dniu  Mamy”
Wszystkie Mamy
wszyscy mocno kochamy!
     Za to, ¿e nas urodzi³y,
     Panu Bogu ofiarowa³y,
     ¿ycie swe poœwiêci³y,
     byœmy my mieli
     do naszego ¿ycia 
     umiejêtnoœci i si³y.
  Mamom siê od nas
  wdziêcznoœæ nale¿y.
  Za nauczenie liter, pacierzy,
  za codzienne gotowanie i pranie,
  talerzy zmywanie, sprz¹tanie.

     Za znoszenie naszych przykrych uwag,
     niepomaganie, niedocenianie, niedziêkowanie...
     Wybaczcie nam Mamy
     to z³e zachowanie.
  Mo¿e kiedyœ zrozumiemy,
  ¿e dziêki Wam istniejemy
  i ¿e odda³yœcie nam
  ca³e swe mi³uj¹ce Serca...

Marianna Jankowska 
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B³ogos³awiona Imelda Lambertini - Patronka Dzieci Pierwszokomunijnych 

Urodzi³a siê oko³o 1321 roku w Bolonii, w arystokratycznej rodzinie. Jej ojcem by³ 
hrabia Egan. Ju¿ jako piêcioletnia dziewczyna pragnê³a wst¹piæ do zakonu, czego 
jej wówczas odmówiono. Dopiero w kilka lat póŸniej udzielono jej specjalnej, 
papieskiej zgody na to, by mog³a zostaæ dominikank¹ w le¿¹cym nieopodal Bolonii 
klasztorze pod wezwaniem œwiêtej Marii Magdaleny w Val di Pietra. 

Gdy Imelda bra³a udzia³ w odprawianych w klasztornej kaplicy Mszach œwiêtych, 
szczególnie gorliwie adorowa³a i modli³a siê do Chrystusa Eucharystycznego. 
Dlatego te¿ bardzo chcia³a spo¿yæ Cia³o Chrystusa, mimo, i¿ XIV-wieczne 
zwyczaje nie pozwala³y na przyst¹pienie do Komunii œwiêtej w tak m³odym wieku. 
Jak g³osz¹ legendy, 12 maja 1333 roku podczas Eucharystii, nad g³ow¹ Imeldy 
pojawi³a siê unosz¹ca siê w powietrzu Hostia. Za zgod¹ kap³ana nowicjuszka 
spo¿y³a j¹, po czym przepe³niona radoœci¹ wyzionê³a ducha. 

Miejsce jej pochówku otaczano szczególnym kultem – dziœ jej relikwie 
spoczywaj¹ w boloñskim koœciele pod wezwaniem œwiêtego Zygmunta. 
Beatyfikowa³ j¹ papie¿ Leon XII 20 grudnia 1826 roku. 

Warto pamiêtaæ o tej b³ogos³awionej – zw³aszcza dziœ, gdy dla wielu uroczystoœæ 
Pierwszej Komunii jest tylko i wy³¹cznie wydarzeniem o charakterze towarzyskim. 
Przyjêcia z roku na rok staj¹ siê coraz bardziej wystawne, gad¿ety i prezenty 
wrêczane dzieciom coraz dro¿sze. A co ze œwiadomoœci¹ donios³oœci tego 
wydarzenia? Czy i ona jest coraz g³êbsza? 

Najœwiêtszy akt w najœwiêtszym miejscu - tak okreœla³ Komuniê Œwiêt¹ kardyna³ 
Joseph Ratzinger w ksi¹¿ce „Bóg i œwiat”. „Komunia œwiêta jest spotkaniem 
miêdzy dwiema osobami". Chrystus wstêpuje wówczas we mnie, a tak¿e i ja mogê 
wst¹piæ w Niego. "Cz³owiek, gdy przyjmuje Eucharystiê, sam zostaje przyjêty. 
Dorasta do Chrystusa, staje siê Mu podobny. I na tym polega w³aœnie sens 
Komunii Œwiêtej”. 

Nale¿yte przygotowanie do niej nastêpuje zaœ, „gdy pozwalam S³owu Bo¿emu, 
by mnie poruszy³o, by do mnie przemówi³o”, co „oznacza, ¿e s³ucham, 
¿e przyjmujê – ¿e tym samym otwiera siê we mnie, by tak rzec, szczelina, przez 
któr¹ mo¿e wst¹piæ Chrystus” – wyjaœnia³ póŸniejszy papie¿ Benedykt XVI. 

Czy b³ogos³awiona Imelda Lambertini potrafi³aby umotywowaæ swe pragnienie 
przyst¹pienia do Komunii w podobny sposób? Mo¿liwe, ¿e nie znalaz³aby równie 
g³êbokich i "fachowych" sformu³owañ, gdyby j¹ o to zapytaæ. Instynktownie jednak 
musia³a odczuwaæ podobnie...

*   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 29 maja – œwiêta Urszula Ledóchowska, zakonnica, wychowawczyni 
dziewcz¹t, zwana aposto³k¹ uœmiechu. Uœmiech i radoœæ uwa¿a³a za istotne elementy 
g³oszenia Dobrej Nowiny. Starajmy siê o nie w naszych codziennych, oby coraz 
bardziej ¿yczliwych relacjach.
• w czwartek, 31 maja – œwiêto Nawiedzenia Najœwiêtszej Maryi Panny. Ona jest 
œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego od chwili Zwiastowania i niesie Go innym, jak swojej 
krewnej – El¿biecie podczas nawiedzenia, aby móg³ dalej rozlewaæ siê na ca³e 
stworzenie.

• w pi¹tek, 1 czerwca – œwiêty Justyn, ¿yj¹cy w II wieku mêczennik i wybitny obroñca 
wiary chrzeœcijañskiej.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o 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 
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   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

Dziœ II grupa dzieci z naszej parafii po raz pierwszy w pe³ni uczestniczy w Eucharystii czyli 
przystêpuj¹ do I Komunii Œw. ¯yczê Wam, Kochane dzieci, abyœcie ci¹gle odkrywa³y t¹ 
niezwyk³¹ prawdê, ¿e Pan Jezus jest z Wami, i ¿e zawsze bêdzie. Obyœcie nigdy nie zw¹tpi³y w to, 
¿e Jezus Was kocha i pragnie Waszego szczêœcia.

1. Dzisiaj w Koœciele radujemy siê uroczystoœci¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego. Módlmy siê wspólnie 
o œwiat³o i moc Ducha Œwiêtego dla nas wszystkich – zw³aszcza dla m³odzie¿y, która przyst¹pi³a 
do sakramentu bierzmowania.
2. Jutro – drugi dzieñ Zielonych Œwi¹tek – œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Koœcio³a. Msze 
Œwiête o godzinie 7 , 9 , 11  i 18 . Maryja trwa³a jednomyœlnie na modlitwie z Aposto³ami, 
na których zst¹pi³ Duch Œwiêty. Uciekaj¹c siê pod Jej obronê, starajmy siê byæ podobni do Aposto³ów, 
którzy z moc¹ i m¹droœci¹ zaczêli g³osiæ Ewangeliê.
3. Przed nami ostatnie dni nabo¿eñstw majowych. WeŸmy w nich udzia³ i przedstawiajmy Maryi 
wszystkie nasze wa¿ne sprawy.
4. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca – dzieñ, w którym 
adorujemy Najœwiêtszy Sakrament i modlimy siê o powo³ania kap³añskie i zakonne; pierwszy pi¹tek 
– szczególna okazja do pojednania siê z Bogiem; i pierwsza sobota miesi¹ca – dzieñ poœwiêcony 
Niepokalanemu Sercu Maryi.
5. W pi¹tek bêdziemy obchodziæ „Dzieñ Dziecka”. Z tej okazji wszystkim dzieciom ¿yczymy samych 
radoœci w ich ¿yciu. W Waszej intencji bêdziemy modliæ siê na Mszy Œwiêtej o godzinie18  .
6. W pi¹tek rozpoczyna siê czerwiec – miesi¹c, w którym czcimy Najœwiêtsze Serce Jezusowe. 
Nabo¿eñstwa czerwcowe: po Mszy œw. o godz. 18  a w niedzielê po Mszy œw. o godz. 11 . 
7. W przysz³¹ niedzielê bêdziemy prze¿ywaæ uroczystoœæ Trójcy Przenajœwiêtszej. O godz. 9  Mszê 
œw. prymicyjn¹ odprawi i udzieli prymicyjnego b³ogos³awieñstwa ks. Adam Rados³aw Krawczyk – 
nowo wyœwiêcony kap³an, który odbywa³ praktyki diakoñskie w naszej parafii. Zapraszamy!
8. Z inicjatywy metropolity warszawskiego pierwsza niedziela czerwca jest obchodzona jako Dzieñ 
Dziêkczynienia. Chcemy przez to uczyæ siê postawy wdziêcznoœci dla Opatrznoœci Bo¿ej za troskliw¹ 
opiekê nad nami. Przy tej okazji mo¿emy wesprzeæ budowê Œwi¹tyni Opatrznoœci w Warszawie. 

   Wasz proboszcz
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