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Słowo Boże 

1 czytanie (Dz 2, 1-11)  

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym 
miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały 
dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z 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 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. 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”. 
 
2 czytanie (Rz 8, 8-17) 
Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie 
według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie 
ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, 
ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na 
skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił 
z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze 
śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, 
dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, 
czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, 
będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie 
otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście 
ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze". Sam Duch wspiera 
swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy 
dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie 
z Nim cierpimy, by też wspólnie mieć udział w chwale. 
 
Ewangelia (J 14, 15-16. 23b-26)  

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.  
 

Niedziela  
 5.06.  

Zesłanie Ducha 
Świętego 

 

7.30 + Zofia WĄS w r. śmierci i Aleksander mąż 

9.00 + Józefa i Jan SZCZYGIEŁ, synowie: Jan i Adam 

10.30 
W 1. Rocznicę przyjęcia s. bierzmowania przez 
młodzież z  rocznika 2005 - o Boże bł. i opiekę 
MBNP i wszelkie potrzebne łaski 

12.00 Za Parafian 

18.00 
+ Adam BIESIADECKI w r. śmierci;  
+ Anna, Tomasz, Zbigniew i Jan MIETLIŃSCY 

Poniedziałek  
6.06. 

NMP Matki 
Kościoła 

7.00 + Jadwiga NOWAK (od rodz. Głowackich z Mydlnik)  

9.00 + Lucyna SWAREK (od syna z rodz.) 

18.00 + Teodora (f) i Bronisław SIEKIERZYCCY 

Wtorek  
 7.06.  

7.00 + Maria i Jan SROMEK 

18.00 + Władysław FABRYCY (od Andrzeja Koćmy) 

Środa  
 8.06. 

7.00 
Dziękczynna w 9 r. ślubu Małgorzaty i Janusza 
z prośbą o bł. Boże, opiekę MBNP i wszelkie 
potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP  

Czwartek  
 9.06.  

7.00 + Jadwiga NOWAK (od rodz. Sumów z Zielonek) 

18.00 + Karolina i Władysław BACZYŃSCY 

II Piątek  
 10.06.  

7.00 + Zygmunt MAJ w rocznicę śmierci 

18.00 WYPOMINKOWA 

Sobota  
 11.06. 

7.00 + Władysław FABRYCY (od syna Łukasza z rodz.) 

18.00 
+ Franciszek SIKORA w 23 r.ś. i dusze zmarłych 
z rodziny 

Niedziela  
12.06.  

7.30 + Władysław FABRYCY (od Anny i Marka Sobocińskich)  

9.00 Rez. 

10.30 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. 
Jezusa Miłosiernego, Dary Ducha Świętego i opiekę 
MBNP dla Alicji i Grzegorza KOWALIK w 1 r. ślubu  

12.00 Za Parafian. S. Chrztu 

18.00 + Edward STACHURA i Aleksandra (f) KAŁUŻA 



Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go 
i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie 
zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, 
Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co 
Ja wam powiedziałem". 

Komentarz do Ewangelii 

„Pokój Wam” - słowa Jezusa do nas. On, nasz Zbawiciel, daje pokój, wnosi pokój w nasze 
życie. Wiara więc, w zmartwychwstałego Pana jest wiarą w pokój, który On daje. Człowiek, 
który wierzy, ma być narzędziem pokoju. 
„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i ja was posyłam”. Jesteśmy posłani i to jest nasze zadanie. Czy 
czuję to w sobie? Od momentu chrztu to posłanie jest we mnie wszczepione. Na każdym 
więc, etapie życia trzeba je odczytywać i starać się iść. 
„Uradowali się uczniowie”. Niedzielne zgromadzenie, jakie przeżywam, ma być radością 
mojego tygodnia pełnego zajęć i obowiązków, dlatego właśnie to spotkanie rozpoczyna 
cały tydzień. Czy to objawia się we mnie? Czy tego właśnie chcę? 
Ujrzeć Pana, żyć z Nim - oto cała filozofia życia. (Mateusz.pl) 

Zesłanie Ducha Świętego 
Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego 

na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją 

obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, 

który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy 

Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny 

o zbawieniu wszystkim narodom. 

Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczystości, to jedno 

z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał 

wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię 

tego święta udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania 

z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów 

symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości 

wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego. 

Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt 

Paschalnych. Duch Święty - Nowe Życie w Chrystusie - był celem całej działalności 

Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp 

do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch 

Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa. 

Dzisiaj za pobożne, publiczne odmówienie całego hymnu: "O Stworzycielu Duchu, 

przyjdź..." można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami. (brewiarz.pl) 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

- Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

W Polskiej tradycji zwana Zielonymi Świątkami. Wspominamy dzień, kiedy na 

zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty pod postacią ognistych 

języków.  

- Od dzisiejszej niedzieli, wraz ze Siostrami Karmelitankami Dzieciątka Jezus ze Szczyglic 

rozpoczynamy duchowe przygotowanie do wprowadzenia relikwii świętych rodziców Zeli 

i Ludwika MARTIN oraz ich córki św. Teresy. Pod chórem istnieje możliwość kupienia 

książek o prezentowanych świętych. Ofiara ze sprzedaży przeznaczona będzie na 

działalności Oazy naszej parafii.  

- Dziś, przed kościołem można wspomóc materialnie Fundację Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym AGAPE.  

- Po Mszy św. o godz. 9.00 zmianka różańcowa oraz możliwość skorzystania z biblioteki. 

Na wieczornej Mszy św. Uwielbienie Jezusa.  

- Jutro przypada święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. We 

wtorek po Mszy wieczornej wspólny różaniec.  

- W środę wspomnienie św. Jadwigi, królowej, orędowniczki pokoju, patronki życia 

małżeńskiego i rodzinnego. Msza św. z Nowenną do MBNP o godz. 18.00.  

- W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Naszą 

modlitewną pamięcią pragniemy objąć wszystkich kapłanów i wypraszać im Bożą pomoc 

oraz łaskę wierności na drodze powołania, jak również wszystkich przygotowujących się 

do kapłańskiej posługi. 

- Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa codziennie o godz. 17.30.  

- W sobotę wspomnienie św. Barnaby (I/II w.), nazywany Apostołem, współpracownika 

św. Pawła, męczennik, orędownik w kłótniach i sporach. 

- W najbliższą niedzielę będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy, kończy ona 

czas wielkanocnej Komunii Świętej.  

- Już dziś serdecznie prosimy parafian o przygotowanie i przystrojenie ołtarzy na Boże 

Ciało:  

I. przy skrzyżowaniu ul. Wierzyńskiego i Myczkowskiego (mieszkańcy 

ul. Wierzyńskiego, Myczkowskiego, Łupaszki i Rząski)   

II. przy zbiegu ul. Balickiej i Zakliki (mieszkańcy ul. Zakliki, Dolińskiego, 

ul. Darowskiego oraz I rej. ul. Balickiej)  

III. w parku przy figurze Matki Bożej (mieszkańcy ul. Na Nowinach, 

Długoszowskiego, Godlewskiego, II rej. ul. Balickiej oraz rej. Podkamycza)  

IV. przy plebanii (mieszkańcy ul. Hemara, ul. Kurozwęckiego, rej. Cmentarza i ul. 

Brzezińskiego) 

Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia:  

otwartości na działanie Bożej łaski oraz nieustannego czerpania mocy od Pana 

Jezusa. 
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