Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i rozpal w nas ogień Twojej
Miłości. Ześlij Twojego Ducha, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi.
.
Duchu Święty napełnij nas łaską Swoją
i prowadź do naszego nowego miejsca wspólnoty i nowego miejsca modlitwy. Amen
UZUPEŁNIJ: 1. „Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca … wiernych” 2. „Nie jesteśmy …
ale dziedzicami; 3. „Jezus powiedział do swoich uczniów …”. 4. „wy też świadczycie,
bo … ze Mną od początku”. 5. „Duchu Święty zapal w naszych sercach … swojej miłości”.
6. „Duch Prawdy z … weźmie i wam objawi”. 7. „Jeszcze wiele mam wam
do powiedzenia, ale teraz … nie możecie”. 8. „Duch Prawdy nie będzie …od siebie”.
9. „Duch Prawdy oznajmi wam rzeczy przyszłe”. 10. Paraklet - Duch Prawdy – to Duch
…. 11. „On Mnie … chwałą” 12. „ponieważ z Mojego … i wam objawi
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Przenajświętszej
Ducha Świętego – nazywamy Pocieszycielem. Pocieszyciel, to także ludzkie imię tych,
którzy przynoszą nam ulgę w cierpieniu. Sam Jezus nazwał Wszechmogącego Boga
Ojcem, a Ducha Świętego Pocieszycielem. Pewien pan żalił się: „Kiedy byłem szczęśliwy,
powodziło mi się, z radością chwaliłem Boga. >>Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu<< - mówiłem tak, jakbym śpiewał na różańcu. Kiedy spotkała mnie przykrość
upokorzenia, nie mogę wyksztusić ani słowa, modlitwa staje mi kością w gardle”.
Chrystus Pan w chwili największego cierpienia na krzyżu nazwał Boga Ojcem.
[x Jan Twardowski]; … - Pokój wam” – powiedział Jezus do apostołów, którzy ze
strachu pozamykali się w wieczerniku.
Pokój wam” – to znaczy: nie jesteście
sami, nie lękajcie się, jesteście powołani. Nieważne, że mogą przyjść trudności,
cierpienie, śmierć męczeńska. Czuwa nad wami Duch Boży – moc Boża. Wszystko obróci
się ku dobremu. Pokój – to obudzenie świadomości, że jesteśmy w potężnych rękach
Boga. Jak bardzo nam potrzeba takiego pokoju, kiedy tyle ogarnia nas lęków. [W świetle
1

x

x

2

x

x

S
W

O
G
x
M I
x
J E
I
Ń x
x
x
M
Z
I
W
Ł x
x
x
O
x
x
Ś
C
Ź
I E

H
Ń

x

x

x

x

Ewangelii, x J. Twardowski, s. 374];

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o przyjęcie darów Ducha Świętego i o to,
abym przyjął (przyjęła) dar dziecięctwa Bożego …
Kancelaria Parafialna

e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl http://www.stanislaw-bm.pl/
[gazetka do użytku wewnętrznego Parafii]

Stanisława Biskupa na Woli;
01-244 Warszawa; ul. Bema 73/75,
Kancelaria Parafialna czynna: poniedziałek – piątek
godz. 9:00 - 10:00; 16:00 - 17:30; tel. 22 632 38 00

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej
miłości.

J 15 26-27; 16,12-15
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja
wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy
o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele
mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie,
ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie
otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi."
Posiadamy już pierwsze dary Ducha. To znaczy, że w nas rośnie i nabiera kształtu
królestwo Boże, nowe stworzenie. Nie jesteśmy wygnańcami, ale dziedzicami; nie
jesteśmy już poza Bogiem, ale w Jego domu, a On w nas. Dar Ducha Świętego świadczy
o tym, że Bogu zależy na nas bardziej niż nam samym. On sam modli się w nas, gdyż my
nie umiemy. Przenika nasze serca, abyśmy potrafili kochać. Właśnie dlatego strumienie
ożywiającej wody Ducha Świętego mogą popłynąć z naszego wnętrza. Ta woda jest
nowością dla świata. [O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" V 07, s. 199];

Papież Franciszek – Musimy „uznać z radością, że nasza rzeczywistość jest
owocem daru i zaakceptować także naszą wolność jako łaskę. Jest to dziś trudne w
świecie, który wierzy, że ma coś sam z siebie, owoc swojej oryginalności i
wolności”[61]… Kościół zawsze nauczał, że tylko miłość umożliwia rozwój życia w łasce,
ponieważ jeśli „miłości bym nie miał, byłbym niczym” (1Kor 13, 2). … Istnieje hierarchia
cnót, która zachęca nas do poszukiwania tego, co najistotniejsze. Prymat należy do cnót
teologalnych, których przedmiotem i motywem jest Bóg. W centrum jest miłość. Św.
Paweł mówi, że to, co liczy się naprawdę to „wiara, która działa przez miłość” (Ga 5, 6).
Jesteśmy wezwani do bacznej troski o miłość: „Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił
Prawo [...] miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 8.10). Bo „całe Prawo
wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Ga
5, 14). 61. Innymi słowy, w gęstej dżungli przykazań i przepisów, Jezus tworzy wyłom,

który pozwala rozróżnić dwa oblicza, ojca i brata. Nie przekazuje nam dwóch dodatkowych
formuł ani dwóch przykazań. Przekazuje nam dwa oblicza, a raczej jedno, oblicze Boga,
które odzwierciedla się w wielu innych. Bowiem w każdym bracie, szczególnie w
najmniejszym, słabym, bezbronnym i potrzebującym, obecny jest obraz Boga.
Rzeczywiście, na końcu czasów, z odpadków tego kruchego człowieczeństwa, Pan ulepi
swoje ostatnie dzieło sztuki. „Co pozostaje, co jest wartością w życiu, jakie bogactwa nie
zanikną? Z pewnością dwa: Pan i bliźni. Te dwa bogactwa nie zanikną!”[65] …
[19 marca2018, z GAUDETE ET EXSULTATE - O POWOŁANIU DO ŚWIĘTOŚCI W ŚWIECIE
WSPÓŁCZESNYM];

św. Jan Paweł II - „U początku owego nadprzyrodzonego <<usynowienia>> ludzi stoi
Duch Święty, który jest Miłością i Darem ... (por. n. 55). „W zmartwychwstaniu Chrystusa
bowiem Duch Święty – Parakletos, objawił się nade wszystko jako Ten, który daje życie”
(n. 58). To Duch Święty przetwarza świat ludzki od wewnątrz, od wnętrza serc i sumień.
To On uczy jak uczynić „dar z siebie” (n. 59). Taki człowiek żyjąc życiem Bożym jest
chwałą Boga, a utajonym szafarzem tego życia i tej chwały jest Duch Święty” (n. 59).
["Dominum et Vivificantem"].
Stefan Kardynał Wyszyński – Duch Święty to przedziwnej tchnienie życia, to jakby
wiatr usłużnie przynoszący wilgoć na pustynię ... [Kromka chleba, 23]
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina; I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy
święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował Go dla ciebie Duch Święty.
II - Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" -

O czym myślał Chrystus, gdy obiecywał Ducha Świętego. - Chciał dać nam Towarzysza
i Przyjaciela, a nie chłopca na posyłki. Czy będziemy w stanie Go przyjąć tak, jak chciałby
tego Chrystus? Chrystus wiedział, że to nie takie proste, wiedział, że Ducha Świętego nie
może przyjąć „świat” – ponieważ Go nie widzi ani nie zna. A my właśnie często jesteśmy
tylko ze świata. Zaraz – zapyta ktoś – a niby to skąd mamy być, jak nie ze świata? Otóż
w języku Ewangelii słowo „świat” oznacza życie bez Boga, przeciwne Bogu, albo zupełnie
obojętne na Boga, tzn. życie bez wiary. Taki człowiek faktycznie nie zna Boga, albo ma
zupełnie fałszywy obraz Boga, ukształtowany według swoich wyobrażeń i potrzeb. Dlatego
też nie może i nie chce przyjąć Ducha Prawdy, bo wtedy musiałby zrezygnować ze swoich
„prawd”, często o wiele łatwiejszych i mniej wymagających. I tu dopiero bardzo wyraźnie
widać, kim jest chrześcijanin: jest to człowiek, który chce poznać Boga. A może Go
poznać – i poznaje, bo Bóg z nim przebywa. Gdy człowiek jest gotów Boga przyjąć
i wpuścić do swojego życia, Bóg nigdy nie odmawia. Przychodzi szybko – i wtedy człowiek
staje się chrześcijaninem. Dopiero wtedy, gdy z zaufaniem odda swoje życie Bogu.
W tym samym momencie otrzymuje Ducha Świętego, a w Nim – nowe życie.
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce …Może ci w tym pomóc
modlitwa psalmu: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię (Ps 104)
IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem- to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu.
Powtarzaj w różnych porach dnia:
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, ziemia jest pełna Twych stworzeń.
[z Ks. Mariusz Pohl, www.Katolik];

KALENDARIUM cd.: .
24 V – czw. – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - Wielbimy
Jezusa, który złożył jedyną prawdziwie skuteczną ofiarę za nasze grzechy, a ustanawiając
w Wieczerniku sakrament kapłaństwa, sprawił, że uobecnia się ona w sposób
sakramentalny dla ludzi wszystkich pokoleń…[M. Majdan, "Oremus" V 2013
25 V – pt. – Wsp. św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła (673 – 735). Ur. się w Anglii. Od 7 r. ż. Wychowywał się w opactwie benedyktyńskim św.
Piotra w Weartmouth. W 30r.ż. przyjął święcenia kapłańskie. Nazwano go najbardziej
uczonym wśród świętych i najświętszym wśród uczonych Kościoła. Jest patronem
lektorów, pisarzy i historyków.
26 V – sb. – Wsp. św. Filipa Nereusza, prezbiter – ur. się we Francji. (1515-1595). Był
niezwykle wesołym człowiekiem. W 17r.ż. odziedziczył fortunę, którą pozostawił, aby udać
się do Rzymu i tam rozpocząć studia teologiczne. Doświadczywszy w niezwykły sposób
Boga w dzień Zesłania Ducha Świętego, założył bractwo dla posługi chorym
i pielgrzymom. jako kapłan założył także oratorium, które dało początek nowemu
zgromadzeniu księży, nazwanych później filipinami…[O. A. Kuśmierski OP, "Oremus" V 2007,
s. 195-196]. [z: http://mateusz.pl/czytania/2018/20180519.html];

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
20 MAJA 2018 r.
1. Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy obchody

okresu Wielkanocnego, a tym samym okres spowiedzi św. wielkanocnej.
2. Dziś dzieci z naszej parafii przystępują do swojej I Kom. Św. Przez najbliższy tydzień
dzieci będą uczestniczyły w tzw. „Białym Tygodniu” na Mszach wieczornych. Wszystkie
dzieci polecamy serdecznej modlitewnej pamięci.
3. Wolontariuszy ŚDM, rodziny przyjmujące gości z Korei i wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy na dzisiejszą Mszę św. o g. 18.00 połączoną z prezentacją. Ciąg
dalszy spotkania w Sali parafialnej.
4. Jutro, po raz pierwszy w całym Kościele Powszechnym, obchodzone jest Święto NMP
Matki Kościoła, dotychczas obchodzone w Polsce. Msze św. jak w dzień powszedni.
5. Wspólnota Ruchu Solidarności z ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”
wraz z opiekunem ks. Jackiem zaprasza w najbliższy wtorek na Mszę św. o g. 18.00
i spotkanie po Mszy w Sali parafialnej.
6. W środę, 23 maja, po Mszy św. wieczornej odbędzie się przygotowanie do Rocznicy
I Kom. Św., która będzie za tydzień na Mszy św. o g. 11.00. Podczas przygotowania będą
podane wszelkie informacje szczegółowe.
7. W czwartek po Zesłaniu Ducha Św., a więc w najbliższy 24 maja, przypada Święto
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W związku z tym, wszyscy nasi
kapłani będą celebrować dziękczynną Eucharystię za łaskę swego powołania i wspólnie
obchodzić rocznice swoich święceń kapłańskich. Jest to parafialny dzień modlitw
o uświęcenie naszych kapłanów. Zapraszamy do wspólnego dziękczynienia i modlitwy
w intencji naszych duszpasterzy w czwartek, o godz. 18.00.
8. Zachęcamy do lektury i nabywania prasy katolickiej, która jest wyłożona w regale obok
ołtarza św. Teresy. Jest również majowy Rycerz Niepokalanej.
KALENDARIUM:
21 V – pn. - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła - źródłem macierzyństwa
Maryi jest Bóg. Nie zamykajmy Boga jednie w męskim wyobrażeniu. To tak jakbyśmy
mówiąc o człowieczeństwie, chcieli mówić tylko o mężczyznach. Wrażliwość Maryi w
Kanie …obecność przy krzyżu Syna jest obecnością samego Boga. Powinniśmy odkrywać
tę Boską miłość … aby odzyskać naszą nową i głębszą tożsamość. [O. A. Kuśmierski OP].
22 V - wt. - Wsp. św. Rity z Cascia, zakonnicy- (1380 1457) ur. się w rodzinie górali
w Rocca Porena (Włochy). Porywczy mąż był powodem wielu jej dramatów. Znosiła swój
los z anielską cierpliwością. Gdy mąż zginął zabity w porachunkach zwaśnionych rodów…
wstąpiła do zakonu augustian. Miała szczególne nabożeństwo do Bożej męki..., osiągnęła
szczyty kontemplacji…
16 V – śr.– Wsp. św. Leoncjusz z Rostowa, biskupa – (1016-1071) ;ur. Się w Kijowie.
W Szkole Włodzimierskiej zdobył wykształcenie i biegłą znajomość greki. … Ok.1051 r.
powołany został na biskupa do Rostowa. Wygnany - zamieszkał pod miastem i wzniósł
tam cerkiew św. Michała Archanioła. Ewangelizację zaczął od pogańskich dzieci, które
karmił, nauczał zasad wiary chrześcijańskiej i chrzcił. Zginął po 20 latach pracy w diecezji śmiercią męczeńską w czasie zamieszek religijnych.

