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Zesłanie Ducha Świętego

Czytania na dzisiejszą niedzielę:
(Poniższe czytania są z niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W sobotni wieczó r odczytywane są czytania z
Wigilii Zesłania Ducha Świętego)

1. czytanie (Dz 2, 1-11) Psalm (Ps 104, 1ab i 24ac. 29bc–30. 31 i 34)
2. czytanie (1 Kor 12, 3b-7. 12-13)
Ewangelia (J 20, 19-23)
Jezus daje Ducha Świętego
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich:
”Pokó j wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokó j wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha
Świętego. Któ rym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a któ rym zatrzymacie, są
im zatrzymane”.
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*

*

*

*

Przeżywając w liturgii Kościoła Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego wspominamy najpierw wydarzenie
narodzin Kościoła, a więc ten moment, w któ rym Kośció ł
wkroczył na drogę pó jścia przez wieki ludzkiej historii, aby spełnić zadanie
powierzone mu przez Jezusa Chrystusa. Od tamtej pory Kośció ł zgromadził w jedno
ludzi z każdego pokolenia, z każ dego języka, ze wszystkich ludó w i narodó w. Kośció ł
stał się przedziwną wspó lnotą, do któ rej należą i żyją w niej obok siebie ludzie
o heroicznej doskonałości, ale też nałogowi grzesznicy, najwięksi uczeni, geniusze, ale
także analfabeci, zdrowi i pełni sił, ale też ludzie chorzy i umierający. W swej historii
Kośció ł miał ró żne momenty. Był prześladowany, ale był też chwalony i wynoszony
„pod niebiosa”. Były też czasy trudne, w któ rych Kośció ł nie bał się głosić prawdy, ale
były też lata, w któ rych Kośció ł stał się rzeczywistym oparciem i nadzieją. I chociaż
został podzielony przez ludzki egoizm, to jednak dziś powoli i na nowo się jednoczy.

Najważniejsze jest jednak to, że od momentu Zesłania Ducha Świętego
w Wieczerniku do dziś, Święty Kośció ł spełnia wiernie swą świętą misję i że będzie
ona trwała do powtó rnego przyjścia Chrystusa na koń cu czasó w. Przecież Pan Jezus
powiedział do Piotra, że „bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18).
Każdemu, kto realnie patrzy na życie Kościoła, nie trzeba chyba przypominać
też prawdy o społecznym znaczeniu Kościoła, o tym, jak wielka jest rola i znaczenie
Kościoła w dziejach człowieka i świata.
Bo kto pierwszy w dziejach otaczał opieką ludzi chorych i upośledzonych?
Kto zakładał pierwsze sierociń ce?
Kto zakładał uniwersytety, biblioteki i krzewił wiedzę?
Gdzie przede wszystkim tworzono kulturę muzykę, sztukę?
Kto pomagał przetrwać narodowi w latach niewoli?
Kto był siłą narodu w latach komunistycznego niewolenia?
Kto jak nie Prymas kard. Stefan Wyszyń ski przeprowadził nas jak Mojżesz przez
„Morze Czerwone”?
Kto jak nie papież, Polak przywró cił nam poczucie godności i wolności?
Może niektó rym osobom trudno przyjąć prawdę, że Kośció ł jest święty. Ale
tak jest. Kośció ł jest święty, bo zrodził się z Bożego ustanowienia i żyje dzięki
Duchowi Świętemu. Jednak Kośció ł jest też grzeszny, bo tworzymy go my, ludzie,
a więc grzesznicy. I o tym nigdy nie możemy zapomnieć.
Jednak Kośció ł jest nam dany jako nasza droga do zbawienia, z któ rej
powinniśmy być dumni. Stąd w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w dniu
ponownego odnalezienia roli i misji Kościoła, istnieje potrzeba ponownego
przypomnienia sobie prawdy, że nasze trwanie w Kościele jest największym
bogactwem naszego ż ycia, największą wygraną. Dlaczego? Bo żyjąc w Kościele
jesteśmy prowadzeni i umacniani działaniem Bożego Ducha. Jak słyszymy
w dzisiejszym fragmencie Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: nikt bez pomocy
Ducha Świętego nie może powiedzieć: „Panem jest Jezus” (1 Kor 12, 3).
Duch Święty jest zatem realną mocą Kościoła i każdego wierzącego, czego
potwierdzeniem są słowa wypowiedziane przed laty przez Jana Pawła II. To była jego
gorąca modlitwa, po któ rej odnowiło się oblicze „tej ziemi”. Niech Ducha Święty
nieustannie odnawia oblicze naszych serc i umysłó w. Wciąż prośmy tak, jak przed
laty prosił Jan Paweł II: „Niech zstąpi Duch Twó j i odnowi ziemię”.
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź! Nawiedź dusz
wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz sercom,
co dziełem są Twych rąk.
Chciejmy każdy nasz dzień rozpoczynać od modlitwy do
Ducha Świętego. W każdej trudnej chwili życia prośmy Go
o pomoc.
Źródło rozważań: Szkoła Słowa Bożego diecezji gliwickiej

ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA!

1 czerwca obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
– w naszej parafii przypada więc Odpust. Święto to obchodzone jest zawsze
w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r.
przez Konferencję Episkopatu Polski za zgodą papieża Pawła VI. Dzień ten został
wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła.
Tytuł „Matka Kościoła” nadawali Maryi teologowie już od początkó w dziejó w
Kościoła. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie
Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyń skiemu Sercu całej rodziny
ludzkiej.
Ś więto NMP Matki Kościoła uświadamia nam prawdę o obecności Matki
Najświętszej w życiu Kościoła od samego początku aż do dnia dzisiejszego. Maryja
jest Matką Kościoła, a więc całej wspó lnoty ludu Bożego. Jest Ona także Matką
każdego członka tej wspó lnoty, któ ry na wzó r św. Jana dobrowolnie czyni siebie
uczniem i apostołem Jezusa Chrystusa. Maryja staje się ró wnież Matką i Opiekunką
każdego daru jaki jest dany przez Boga w Kościele i jaki rodzi się przez Kośció ł.
Dlatego Maryja jest Matką Słowa Bożego, ale także Matką Eucharystii i Matką
Miłosierdzia. Jednak Maryja jest także Matką każ dego dzieła, któ re rodzi się w nas
samych pod wpływem usłyszanego Słowa Bożego. Jest bowiem jakiś rodzaj dobra,
któ ry rodzi się w nas z wrażliwości będącej owocem Słowa Bożego. Opró cz tego jest
też jakiś rodzaj czynó w, któ ry wymagają zawierzenia, wielkiej wytrwałości
i cierpliwości.
W ramach liturgii odczytywany jest opis pierwszego cudu dokonanego
w Kanie Galilejskiej. Tam objawiły się wszelkie wspomniane wcześniej wymiary
relacji miłości, miłości matczynej i synowskiej, a w konsekwencji także uczniowskiej.
Jednak nade wszystko w odczytanym fragmencie Ewangelii Janowej pokazany jest
kształt miłości Matki Najświętszej, któ rego musi uczyć się Kośció ł. Bo jeśli chcemy
spełnić wymagania Chrystusowej Ewangelii, to potrzeba każdemu z nas owego
matczynego, a więc wrażliwego spojrzenia. Matka potrafi dostrzec więcej i więcej
zrozumieć. Z kolei, aby nie zatrzymać się w działaniu, potrzeba każ demu z nas także
matczynej wierności i wytrwałości. Ona nie cofa się w działaniu nawet jeśli czegoś do
koń ca nie rozumie. Jest cierpliwa i miłosierna, bo na inne działanie nie pozwala Jej
owa życiodajna relacja miłości.

DRODZY PIELGRZYMOWICZE!
Już od dłuższego czasu wielu z Was pyta kiedy pojedziemy znó w na
pielgrzymkę? Odpowiem - jak Bó g pozwoli. Dziś pragnę podzielić się z Wami garścią
bieżących informacji w tym temacie. Na początek parafialne rekolekcje
w Kokoszycach w dniach od 08 do 10 czerwca, któ re odbędą się pod zaostrzonym
rygorem sanitarnym (mogą w nich wziąć udział jedynie 24 osoby). Decyzją ks abpa
Wiktora Skworca dom rekolekcyjny w Kokoszycach zostanie otwarty 01 czerwca.
Osoby tam przebywające będą mieszkały w pokojach jednoosobowych (wyjątkiem
może być małżeń stwo mogące zamieszkać w pokoju dwuosobowym), reżim sanitarny
obowiązywać będzie także w kaplicy i na stołó wce. Zwyczajowo w rekolekcjach

mogło brać udział do 70 osó b, teraz tylko 24 plus ksiądz. Osoby zainteresowane
uczestnictwem w rekolekcjach prosimy o potwierdzenie i uiszczenie opłaty
w zakrystii do czwartku 04 czerwca. Koszt uczestnictwa wraz z przejazdem to
260 zł. (jest on trochę wyższy niż zazwyczaj z uwagi na małą liczbę osó b mogących
uczestniczyć w rekolekcjach).
Rekolekcje poprowadzi rekolekcjonista
archidiecezjalny ks. prof. Janusz Wilk, biblista.
Jeśli idzie o pozostałe nasze wyjazdy (w tym o te na któ re wpłacono już
pieniądze, a się dotychczas nie odbyły), planuję, (jak Bó g da) zrealizować je w czasie
letnich wakacji (podkreślam jak Bó g da i warunki na to pozwolą). Jeśli są osoby, któ re
pragną się z ró żnych względó w wykreślić i pobrać należne wpłaty proszę
o zgłoszenie się do zakrystii. Osoby, któ re pragną wziąć udział w okresie wakacyjnym
w pielgrzymkach, któ re się nie odbyły, mogą te pieniążki zostawić na poczet tych
pielgrzymek w wakacje. Na bieżąco będę informował o terminach ewentualnych
wyjazdó w z zachowaniem obowiązujących norm rządowych w zakresie
epidemiologicznym. Ewentualne zapytania, wątpliwości można kierować pod adres
poczty silesia.uni.opolensis@interia.pl , bądź osobiście.
Pozdrawiam
serdecznie ks. Grzegorz.

ZASŁUCHANI W SŁOWO BOŻE

1. czytanie (Rdz 3, 9-15. 20) Matka żyjących
2. czytanie (Dz 1, 12-14) Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa
Ewangelia (J 2, 1-11) Wesele w Kanie Galilejskiej

1

Poniedziałek
czerwca

2

Wtorek
czerwca

1. czytanie (2 P 3, 12-15a. 17-18) Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi
Ewangelia (Mk 12, 13-17) Podatek należny cezarowi

3

Środa
czerwca

1. czytanie (2 Tm 1, 1-3. 6-12) Rozpal na nowo charyzmat Boży
Ewangelia (Mk 12, 18-27) Zmartwychwstanie umarłych

4

Czwartek
czerwca

1. czytanie (Rdz 22, 9-18) Ofiara Abrahama
lub 1. czytanie (Hbr 10, 4-10)
Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca
Ewangelia (Mt 26, 36-42) Smutna jest dusza moja aż do śmierci

5

Piątek
czerwca

1. czytanie (2 Tm 3, 10-17) Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i
pożyteczne do nauczania
Ewangelia (Mk 12, 35-37) Mesjasz jest Panem Dawida

6

Sobota
czerwca

1. czytanie (2 Tm 4, 1-8) Wykonaj dzieło ewangelisty
Ewangelia (Mk 12, 38-44) Jałmużna ubogiej wdowy

7

Niedziela
czerwca

1. czytanie (Wj 34, 4b-6. 8-9) Bóg miłosierny i łagodny
2. czytanie (2 Kor 13, 11-13) Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej
Ewangelia (J 3, 16-18) Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został
zbawiony
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