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VIII  Niedziela Wielkanocna 

                                                               

 Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Dz 2, 1-11 (Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym) 

Psalm responsoryjny:  Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34  

Drugie czytanie: Ga 5, 16-25  (Owoce Ducha) 

Ewangelia: J 15, 26-27; 16, 12-15 (Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy) 

 

   Uroczystość Zesłania Ducha Świętego  

 
 

Ze wszystkich świąt kościelnych najuroczyściej obchodzona była w Polsce Wielkanoc, potem Boże  

Narodzenie, a trzecie miejsce wśród uroczystości dorocznych zajmowało Zesłanie Ducha Świętego, czyli  

Zielone Świątki, do których przyłączono szczątki różnych lechickich zwyczajów i obrzędów wiosennych, jak  

np. obchodzenie granic "z królową" na Kujawach, wybierania "króla pasterzy", a na Podlasiu "wołowe  

wesele". Dzieje Apostolskie podają, że: "Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się  

wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego  

wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły,  

i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi  

językami, tak jak im Duch pozwalał mówić" (Dz 2, 1-4).  Wiatr i ogień to symbol działania Trzeciej Osoby  

Bożej. Nad głowami Apostołów ukazały się języki ognia, który oświeca i rozgrzewa. Tak oświecające  

działanie ma łaska Ducha Świętego, dawcy bezcennych darów. Dzięki tym darom kształtujemy siebie na  

obraz i podobieństwo Boga. Wszystkie te skarby może otrzymać każdy z nas, jeżeli w swym sercu stworzy  

odpowiednią atmosferę i otworzy się na działanie Ducha Świętego. Data Zielonych Świątek zależy od  

Wielkanocy. Już od II wieku obchodziło się je w 49. dniu po Zmartwychwstaniu (gdy wliczymy Wielkanoc  

będzie to dzień 50. - stąd pochodzi nazwa Pięćdziesiątnicy) - a więc dzień między 10 maja a 14 czerwca. 

Zesłanie Ducha Świętego to niewątpliwie prawdziwe zielone święta, ciepłe i pełne kwiatów. Kiedyś cała  

Polska tonęła w zieleni. Młodymi brzózkami, które niedawno wypuściły pierwsze listki strojono wnętrza  

i strzechy domów. A w chatach, we wszystkich zakątkach pełno było tataraku - w kątach i za obrazami.  

Jego zapach rozchodził się po wszystkich izbach. Wierzono, że tatarak ma magiczną moc odganianie  

wszelkiego zła. Zielone Świątki obchodzono również uroczyście i w miastach, gdzie swe mieszkania  

mieszczanie maili wszelką zielenią, zrywaną w lesie lub nad brzegami rzek. (dokończenie na str. 2) 
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Kancelaria parafialna: 
Poniedziałek - piątek 

godz. 9.00 - 10.00 
        16.30 – 17.30 

sobota 
9.00 – 10.00 

DYŻURY KSIĘŻY 
Poniedziałek: ks. Mariusz 

Wtorek: ks. Proboszcz 
Środa: ks. Mariusz 

Czwartek: ks. Dariusz 
Piątek: ks. Wojciech 

Msze św. 
Niedziela 

7.00, 9.00, 10.30, 11.45, 
13.00,  

14.30(w rycie łacińskim), 
18.00 

 Dni powszednie 
7.00, 8.00, 18.00 

Nabożeństwa stałe: 
Nowenna do MB 

Nieustającej Pomocy  
w środy o godz. 18.00 

Koronka do Miłosierdzia 
Bożego w piątki po Mszy 

św. wieczornej 
I piątki miesiąca Adoracja 

Najśw. Sakramentu po 
Mszy Św. wieczornej 

I Sobota miesiąca  
o godz. 8:00 Msza Św. 
wynagradzająca ku czci 

Niepokalanego Serca NMP 

Odwiedziny chorych 
na indywidualne 

wezwanie 

Chrzest św. 
w II i IV  niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 13.00 



Ale jest to przede wszystkim święto rolników, jak również 
pasterzy. Chłopcy pasący bydło często wybierali spośród siebie 
w drugi dzień świąt "króla pasterzy". Zostawał nim ten, który 
najwcześniej wstawał i szedł z bydłem na pastwisko. 
Na Podlasiu w drugi Dzień Zielonych Świątek wiejscy pasterze 
chodzili po wsi z wołem zrobionym ze słomy obchodząc 
wszystkie chaty i zbierali datki, których nie szczędziły im 
gospodynie. Wracając ze śpiewem z pastwiska, gdy wpędzali 
bydło do zagród właścicieli, otrzymali datki jako wykup za woły. 
"Do Zielonych Świątek najlepszy dla krów wziątek" - więc aby 
ten stan rzeczy utrzymać, okręcano rogi krów święconym zielem 
i przeganiano zwierzęta przez granicę pastwiska. Wszystko 
robiono po to, aby uchronić swój przychówek od złych mocy. 
Często gospodynie, jeżeli chciały mieć pod dostatkiem nabiału, 
gotowały święcone ziele, mieszając je potem z poranną rosą. 
Tak przygotowanym odwarem pojono krowy. Wszędzie 
zadawano sobie wiele trudu aby odgonić złe duchy, a tym 
samym przysporzyć sobie większe zbiory z pól i obór. W tym 
czasie szczególnie pamiętano o przydrożnych krzyżach  
i kapliczkach z wizerunkiem Ukrzyżowanego. Miejsca te zwane 
Bożymi Mękami odwiedzały baby i dziady żebracze, gdzie 
śpiewano różne pieśni kantyczkowe prosząc przodków  
o wspomnienie. Przed Zielonymi Świątkami wszystkie kapliczki  
i krzyże przydrożne były odnawiane, naprawiane i majone 
zielenią. Wiosenny czas modlitwy za zmarłych przodków trwał 
od Wielkanocy do Zielonych Świątek. Proszono nie tylko  
o opiekę nad całym domostwem, ale również nad polami  
i o dobry urodzaj. W trosce o te dobra odbywało się wiele 
obrzędów, przypominających bardziej uroczystości pogańskie, 
połączone ze swawolą i pieśniami. I chociaż Kościół ostro 
występował przeciw tym obrzędom, przetrwały one przez 
stulecia, chociaż w coraz bardziej cząstkowej formie. Zielone 
Świątki kończyły okres wzmożonej pracy na roli. Rolnicy 
wychodzili w pole oglądając swe zboża i sady. I chociaż już 
ciepło, to na: 

Świętego Ducha nie znajduje kożucha. 

A po Święty Duchu w tym samym kożuchu. 

A jeśliś kumie na Świętego Ducha 

Pozbył się kożucha, to go sobie teraz kup. 

Bo kto na Mateusza nie włożył kożucha, 

Ten niech swoje ręce rozgrzewa i chucha. 

Zesłanie Ducha Świętego w miastach obchodzono wesoło. 
Hucznie korzystano z majowych czy czerwcowych dni.  
Np. w Warszawie znane były zielonoświąteczne zabawy na 
Bielanach, o których Wiadomości Warszawskie z 1766 r. 
donosiły: "Z rozkazu JKMMości na Bielanach był bal tak 
wspaniały, jakiego tu nie pamiętają. Wschody od Wisły na górę, 
różne bramy, teatr i machiny nowo wystawione, rzęsisty ogniem 
i piękną inwencją iluminowane, przedziwny ukazywały 
widok...".W Gdańsku na początku XVII wieku tamtejsze bractwo 
św. Jerzego organizowało uroczyste obchody Zesłania Ducha 
Świętego. "Rankiem, w poniedziałek Zielonych Świątek 
przebrani w pancerze młodzieńcy przy dźwiękach muzyki 
zbierali się u stóp Grodziska, gdzie odbywały się jakby parady 
wojskowe. Potem odbywały się zawody łuczników. Wybierano 
majowego grafa, który otrzymał spleciony z kwiatów wieniec na 
głowę" .Zielone Światki były więc obchodzone niegdyś zawsze 
wesoło, niewątpliwie dzięki łaskom Ducha Świętego, bez 
którego udziału nic pięknego i dobrego nie może powstać.  
Niedziela Zesłania Ducha Świętego to koniec okresu 
wielkanocnego w całym roku liturgicznym.                          .                                      
                                                                 /Dariusz Druchowicki 

Nowi diakoni w archidiecezji warszawskiej. 
“Jesteście sługami Chrystusa” 

 

Pięciu kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego przyjęło w sobotę 15 maja święcenia diakonatu. 
Mszy świętej z udzieleniem święceń przewodniczył, w imieniu 
metropolity warszawskiego, bp Michał Janocha. "Tożsamością 
Jezusa, Jego duchowym DNA jest więź z Ojcem, szukanie  
i pełnienie woli Ojca, pragnienie Jego chwały. Jezus pragnie, 
aby tacy też byli jego słudzy. Tyczy się to wszystkich 
chrześcijan, a szczególnie tych, którzy w swoim sercu 
odkrywają wezwanie do służby Bogu poprzez sakrament 
kapłaństwa, którego pierwszym stopniem jest diakonat" – mówił 
do diakonów bp Janocha. Jak podkreślił, Pascha to nieustanne 
zmaganie i walka, żeby „ten stary człowiek w nas, który szuka 
siebie, przewagi, korzyści, w nas umierał i rodził się nowy – 
Boży człowiek, który odkrywa miłość ojca w całym świecie,  
w ludziach i sobie samym”. – Jako słudzy Jezusa jesteście 
powołani do tego, abyście byli ludźmi Paschy. Tylko wtedy 
przez waszą posługę będziecie rodzić w innych ludziach 
nowego człowieka – mówił. Bp Janocha tłumaczył, że to droga 
pod prąd świata, który szuka zaspokojenia. – A droga Jezusa 
jest drogą ogołocenia, kenozy, która prowadzi przez śmierć, ale 
na końcu jest radość w Duchu Świętym – mówił. Nowym 
diakonom życzył, aby nie stali się ludźmi sukcesu, ale 
zwycięstwa, „którzy świadomi swoich ograniczeń i słabości 
zmagają się z grzechem i odnoszą zwycięstwo”. – Cały świat 
szuka pierwszego miejsca, stąd podziały, wojny, a uczeń 
Chrystusa ma szukać ostatniego miejsca, które zawsze jest 
wolne. Szukajcie ostatniego miejsca, bo tak spotkacie Jezusa  
i wszystkich ubogich na co uwrażliwia nas papież Franciszek – 
mówił bp Janocha. W gronie nowych diakonów znaleźli się Piotr 
Kostrzewa, Łukasz Krymel, Bartosz Marciniak, Szymon Migalski 
i Paweł Skowron. Wraz z przyjęciem święceń złożyli 
przyrzeczenia posłuszeństwa biskupowi oraz jego następcom,  
a także przyrzeczenie zachowania celibatu.                   .  
                                                       /Archidiecezja Warszawska/ 

Rok Ignacjański 

 

20 maja w Pampelunie, w Hiszpanii, generał Towarzystwa 

Jezusowego, o. Arturo Sosa oficjalne otworzył obchody Roku 

Ignacjańskiego. Dokładnie 500 lat temu, 20 maja 1521 roku 

Ignacy z Loyoli jako żołnierz armii króla hiszpańskiego został 

poważnie ranny w nogę i po tym wydarzeniu rozpoczął drogę 

nawrócenia. Rok Ignacjański potrwa do 31 lipca 2022 roku  

i zakończy się Mszą w kościele del Gesù w Rzymie. 

                                              /Katolicka Agencja Informacyjna/ 

 



„Zabijcie mnie, ale nie ludzi” – 

heroiczna zakonnica z Mjanmy 

 

„Zabijcie mnie, ale nie zabijajcie ludzi” – to tytuł książkowego 

wywiadu z s. Ann Rose Nu Tawng. Dwa miesiące temu jej 

zdjęcie obiegło cały świat i stało się symbolem pokojowych 

protestów przeciwko wojskowemu reżimowi w Mjanmie (dawnej 

Birmie). Katolicka zakonnica, uklęknąwszy na ulicy, 

powstrzymywała w ten sposób atak szwadronów policji. 

„Również i ja przyklękam na ulicach Mjanmy” – powiedział kilka 

dni później papież Franciszek, apelując o przywrócenie 

demokracji w tym azjatyckim kraju. Przeżywamy koszmar, ale 

mam nadzieję, że pewnego dnia nastanie pokój  

i sprawiedliwość zwycięży – mówi w książkowym wywiadzie  

s. Ann Rose. Jest ona pielęgniarką, posługującą w szpitalu 

prowadzonym przez jej Zgromadzenie Św. Franciszka 

Ksawerego w miejscowości Myitkyina. Włoski dziennikarz 

Gerolamo Fazzini, którzy przeprowadził z nią ten wywiad, 

przyznaje, że jest urzeczony prostotą, a zarazem głęboką wiarą 

birmańskiej zakonnicy. „Jest w niej zarówno prostota, jak  

i wielkość. Kiedy opowiada mi historię swego życia, swoją 

rodzinę, widać, że są to ludzie bardzo skromni – mówi Radiu 

Watykańskiemu Gerolamo Fazzini. – Jej ojciec w pełni w pełni 

poświęcał się katechizacji. Ale niezwykła u tej zakonnicy jest nie 

tyle odwaga, którą wykazała się w obliczu wojskowych, kiedy 

klęczała na ulicy i spadały na nią kamienie, lecz wiara, którą się 

kierowała. W tym wywiadzie mówi ona bowiem bardzo jasno: 

«czułam, że muszę to zrobić. Bóg mnie do tego skłonił i Duch 

Święty był ze mną w tym momencie». W bardzo surowych 

słowach wypowiada się o wojskowych, ale przyznaje zarazem, 

że modli się za nich, o ich nawrócenie. Mówi też, że wśród 

wojskowych są też i tacy, którzy chcieliby być po drugiej stronie, 

po stronie narodu, ale nie godzą się na to ich przełożeni. Widać, 

że s. Ann Rose jest bardzo przenikliwa i zarazem 

chrześcijańska, dopuszcza bowiem możliwość pojednania. Jest 

to styl bardzo ewangeliczny”.                  /Krzysztof Bronk/ 

 

 

 

Jak będą wyglądać pielgrzymki 

w tym roku? 

 

 
Wielkimi krokami zbliża się czas pielgrzymek na Jasną Górę. 
Konferencja Episkopatu Polski zaapelowała do ich 
organizatorów o przestrzeganie wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego. W komunikacie przekazanym we 
wtorek PAP przez biuro prasowe Episkopatu, Rada zwróciła 
uwagę, że sytuacja w Polsce pozwala zwiększyć liczbę 
uczestników jednej pielgrzymki do 300, nie licząc 
zaszczepionych. Wyrażono nadzieję, że tegoroczne 
pielgrzymowanie będzie dobrym przygotowaniem  
do zaplanowanej na wrzesień br. beatyfikacji kard.  
Stefana Wyszyńskiego i s. franciszkanki Róży Czackiej  
z podwarszawskich Lasek.                                                  /PAP/ 

 

Refleksja na VIII Niedzielę Wielkanocną 
Zesłanie Ducha Świętego w dniu 
Pięćdziesiątnicy jest spełnieniem obietnicy 
Jezusa i początkiem zbawczej misji Kościoła 
dla wszystkich ludzi i krajów bez względu na 

pochodzenie. Każdy z nas jako uczeń i przyjaciel Chrystusa 
ma w sobie Ducha Bożego. Nie możemy o Nim zapominać. 
Zapraszajmy go codziennie do naszych serc i życia. Otwórzmy 
się na jego moc i działanie, a zaczniemy dostrzegać jego 
obecność i miłość, a także cuda jakich dokonuje. Odrzucamy 
drogę tych , którzy nie dowierzali, drwili z darów twierdząc iż 
„Upili się młodym winem”. Duch Święty pragnie być obecny 
wśród nas. Przyjdź Duchu Święty !                         /Szczepan/ 

 

 
Kilka słów od Prymasa Tysiąclecia  

Wielką jest łaską, że Chrystus dał poznać na 
sobie, jakimi metodami posługuje się 

kusiciel, jakie są jego kusicielskie chwyty. 
Czyż nie widzę w sobie, jak wrażliwy jestem 

na pokusę „chleba”, na pokusę łatwizny 
życiowej, na pokusę „świętego spokoju”. Czyż nie dobrze 

podpatrzył kusiciel moje słabości? Jeślim nie uległ tym 
pokusom dotąd, to wcale nie znaczy, żem już bezpieczny. 

Jeślim wytrwał, to czy nie dlatego, że Bóg walczył za mnie? 
 
 

Tweet od Papieża: 
Zaangażowanie na rzecz pokoju i 

braterstwa rodzi się zawsze oddolnie: 
każdy, w tym co małe, może wnieść swój 
wkład. Każdy może starać się być, w tym, 

co małe, budowniczym braterstwa, 
pracować nad odbudową tego, co zostało rozdzielone,  

zamiast podsycać przemoc. 
 



Ogłoszenia                                                                                     
duszpasterskie 

 

1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie  

o godz. 17:30. 

2. W poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła. W tym 

dniu Msze Święte odprawimy o godz. 7,8 i 18. 

3. W czwartek obchodzić będziemy święto Jezusa 

Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Tego dnia 

Msze Święte o godz. 7,8 i 18. 

4. W piątek 28 maja przypada 40 r. śm. Sługi Bożego 

Kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacja 

odbędzie się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej  

w Warszawie. 

5. Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy 

okres Wielkanocny. Do przyszłej niedzieli  mamy okazję, 

by przyjąć Komunię Wielkanocną.  

6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.  

W zakrystii są do nabycia: "Gość Niedzielny"  

i "Niedziela". Z tyłu za ławkami na stoliku wyłożony jest 

nowy numer "Florianusa". 

W ostatnim tygodniu z naszej 
wspólnoty parafialnej odeszli:  
+ Wacława Krop         
+ Tadeusz Smoleń 
+ Aniela Jakubowska 
+ Dariusz Olszewski 
+ Przemysław Majewski 
+ Jerzy Majewski 

 

Z  KALENDARZA LITURGICZNEGO 

Święta uśmiechnięta i niezwykła kobieta:  
Urszula Ledóchowska 

 

Julia Ledóchowska przychodzi na świat 17 kwietnia 1865  
w Loosdorf (Austria) jako drugie z siedmiorga dzieci Antoniego 
Ledóchowskiego (1823-1885) i Józefiny Salis-Zizers (1831-
1909). W 1874 roku rodzina przenosi się do Sankt Pölten, 
większego miasteczka niedaleko Loosdorf. Tam Julia uczęszcza 
do Szkoły Pań Angielskich, gdzie otrzymuje wykształcenie  
o profilu humanistycznym. W 1883 urzeczywistniają się plany 
Antoniego, by wrócić z rodziną na ziemie polskie. Ledóchowscy 
nabywają dworek w Lipnicy Murowanej, niedaleko Krakowa. 
W 1886 Julia wstępuje do klasztoru urszulanek w Krakowie.  
Po nowicjacie Julia składa śluby zakonne  
i otrzymuje imię s. Maria Urszula od Jezusa. Pracuje jako 
nauczycielka i wychowawczyni w szkole prowadzonej przez 
siostry urszulanki. Bierze też lekcje malarstwa i ozdabia 

klasztorną kaplicę malowidłami ściennymi i obrazami. W 1904 
roku zostaje wybrana przełożoną klasztoru krakowskiego. 
W 1907 z błogosławieństwem papieża Piusa X wraz z dwiema 
siostrami wyjeżdża do Petersburga, aby objąć kierownictwo 
internatu dla dziewcząt przy polskim gimnazjum parafii  
św. Katarzyny. Siostry noszą strój świecki, ponieważ  
w imperium rosyjskim życie zakonne jest zakazane. Matka 
Urszula szybko znajduje drogę do serc i umysłów dziewcząt. 
Uczy się języka rosyjskiego i zdaje egzamin państwowy, aby 
móc prowadzić lekcje języka francuskiego. Wspólnota sióstr 
powiększa się. W 1908 roku mała filia klasztoru krakowskiego 
staje się autonomicznym domem urszulanek z własnym 
nowicjatem, a matka Urszula jego przełożoną.  W 1910 nad 
Zatoką Fińską powstaje dom dla wspólnoty, zwany Merentähti 
(po fińsku: Gwiazda Morza), oraz – realizujące idee 
pedagogiczne m. Urszuli – gimnazjum z internatem dla 
dziewcząt. Matka Urszula, przynaglona miłością Chrystusa, 
nawiązuje szybko kontakt z miejscową ludnością protestancką, 
a katolicka kaplica domu staje się miejscem modlitwy również 
dla Finów – w ich własnym języku. Wybuch wojny w 1914 roku 
powoduje wydalenie matki Urszuli, jako obywatelki austriackiej, 
z Rosji. Wyjeżdża do Szwecji, do Sztokholmu, a następnie do 
Danii. Wspólnie z wyjeżdżającymi kolejno z Petersburga 
siostrami zorganizuje szkołę języków dla skandynawskich 
dziewcząt, potem m.in. ochronkę dla sierot po polskich 
emigrantach. Jednocześnie uczestniczy aktywnie w życiu 
katolickiej diaspory w Skandynawii. Podejmuje współpracę  
z Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny, założonym w Szwajcarii 
przez Henryka Sienkiewicza. Poprzez akcję odczytową 
kształtuje wrażliwość społeczeństw skandynawskich na sprawę 
niepodległości Polski. Uczy się języków skandynawskich, aby 
lepiej dotrzeć do słuchaczy. W 1918 roku Polska odzyskuje 
niepodległość. Matka myśli o powrocie ze swoją wspólnotą do 
kraju. W 1920 roku, dzięki ofiarności norweskiego konsula  
B. A. Stolt-Nielsena, zostaje kupiony majątek w Pniewach.  
Tu osiedla się petersburska wspólnota urszulanek po kilkuletniej 
wędrówce. Powstaje pierwszy dom szarych urszulanek, dom 
macierzysty. Wkrótce potem Stolica Apostolska daje pozwolenie 
na przekształcenie wspólnoty klasztoru petersburskiego  
w apostolskie Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa 
Konającego – żyjące duchowością urszulańską sięgającą 
korzeniami św. Anieli Merici oraz tradycją pracy wychowawczej 
jako uprzywilejowanego narzędzia ewangelizacji, szukające 
równocześnie form odpowiadających nowym potrzebom, 
szczególnie ludzi uboższych. Zgromadzenie szybko się rozwija. 
Powstają domy i dzieła w Polsce i na Kresach Wschodnich,  
od 1928 we Włoszech, od 1930 we Francji. Matka Urszula 
umiera 29 maja 1939 w Rzymie w opinii świętości. 20 czerwca 
1983 w Poznaniu Jan Paweł II beatyfikuje matkę Urszulę. 
W 1989 zachowane od zniszczenia ciało bł. Urszuli zostaje 
przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu 
macierzystego. W 2002 roku kończy się proces kanonizacyjny: 
23 kwietnia w Watykanie ogłasza się dekret o uznaniu cudu  
za wstawiennictwem bł. Urszuli. 18 maja 2003 w Rzymie Ojciec 
Święty Jan Paweł II kanonizuje matkę Urszulę Ledóchowską.  
W dniu 5 marca 2009 roku Senat Rzeczypospolitej Polski podjął 
uchwałę w sprawie uczczenia 70. rocznicy śmierci świętej 
Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki. Liturgiczne 
wspomnienie św. Urszuli przypada 29 maja.                           . 
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