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 Ewangelii, x J. Twardowski, s. 374];
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o przyjęcie darów Ducha Świętego i o to,
abym przyjął (przyjęła) dar dziecięctwa Bożego …
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[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 – … „Bądźcie w zasięgu Ducha Świętego” (17 maja 2021 - ). …
Aby zachować żywym charyzmat początków trzeba realizować go w drodze,
należy go rozwijać, w dialogu z tym wszystkim, co Duch do nas mówi poprzez
historię czasów, miejsc, różnych epok, rozmaitych sytuacji. Zakłada to rozeznanie
i modlitwę. Nie można zachować charyzmatu początków bez odwagi apostolskiej, bez
podążania naprzód, bez rozeznania i bez modlitwy”.
„Panie, ześlij prześladowanym chrześcijanom Ducha Świętego – Ducha pocieszenia
i mocy”. [#free2pray Twitter] –
Teologowie starożytni powiadali: dusza jest rodzajem żaglowca, Duch Święty jest wiatrem,
który dmie w żagiel, aby żaglowiec mógł płynąć, a pchnięcia i tchnienia wiatru to dary
Ducha Świętego. Bez Jego bodźca, bez Jego łaski nie idziemy naprzód. Duch Święty
pozwala nam wejść w tajemnicę Boga żywego … Pobudza nas, by otworzyć bramy
i wyjść, aby głosić i świadczyć o dobrym życiu Ewangelii, przekazywać radość wiary,
spotkania z Chrystusem. Duch Święty jest duszą misji. … Pięćdziesiątnica
Jerozolimskiego Wieczernika jest początkiem, początkiem, który trwa dalej. Duch Święty
jest w najpełniejszym tego słowa znaczeniu darem zmartwychwstałego Chrystusa
dla swoich apostołów, ale chce On, aby dotarł ten dar do wszystkich. …
[Źródło: 19 V 2013 http://www.radiomaryja.pl/kosciol/homilia-papieza-franciszka-wygloszonapodczas-uroczystosci-zeslania-ducha-swietego/].

• 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).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
23 maja 2021 r.
Za tydzień, uroczystością Trójcy Świętej – 30 maja i Komunii św. wielkanocnej.

kończymy okres spowiedzi

["Dominum et Vivificantem"].

• Sługa Boży Kard. Stefan 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.: .
26 V 2015 – wt – Dzień Matki - Wszystkim Mamom życzymy opieki Bożej na każdy
dzień i obfitości Bożych Łask!
26 V – śr. – 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. Doświadczył w niezwykły sposób Boga
w dzień Zesłania Ducha Świętego, założył bractwo dla posługi chorym
i pielgrzymom. Założył także oratorium, które dało początek nowemu zgromadzeniu
księży, nazwanych później filipinami…
27 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

1. Przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń sanitarnych, zgodnie z którymi
maksymalnie w naszym kościele może uczestniczyć w nabożeństwach 35 osób.
Pamiętajmy o zasłanianiu nosa i ust maseczką. Prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu do
kościoła i zachowanie należytego dystansu zwłaszcza podczas kolejki do Komunii św. Po
wyczerpaniu limitu wiernych można uczestniczyć bez maseczek przy włączonych
głośnikach na zewnątrz świątyni.
2. Jutro, ostatnie nabożeństwo majowe o g. 17.15. Od wtorku rozpoczynają się
nabożeństwa do Najśw. Serca P. Jezusa, w Polsce nazywane nabożeństwami
czerwcowymi. One również będą codziennie o g. 17.15.
3. Jutro, w całym Kościele Powszechnym, obchodzone jest Święto NMP Matki Kościoła,
dotychczas obchodzone tylko w Polsce. Msze św. jak w dzień powszedni. Również tradycyjnie obchodzimy Dzień Matki. Już dziś wszystkim Mamom życzymy opieki
Bożej na każdy dzień i obfitości Bożych Łask!
4. W czwartek po Zesłaniu Ducha Św., a więc w najbliższy, 27 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.
5. Zachęcamy do lektury i nabywania prasy katolickiej, która jest wyłożona w regale obok
ołtarza św. Teresy. Jest również czerwcowy Rycerz Niepokalanej oraz tygodnik
„Niedziela”.
KALENDARIUM:
24 V – pn. – Święto NMP 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].
25 V - wt. - 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.

- Fascynujące jest działanie Ducha Świętego: najpierw otwiera to, co było zamknięte,
uwikłane w obawy i lęk o siebie, potem posyła. Apostołowie z pomocą Ducha wyznają,
że „Panem jest Jezus”, mówią w językach, których nie znali. Duch Święty uzdalnia ich do
dialogu z innymi, którzy zaczynają być postrzegani jako bracia. „Różne są dary łaski”,
ale w Duchu odnajdujemy jedność Ciała Chrystusowego. Dar przynależności do Boga
i tchnienie, by iść tam, gdzie On nas posyła. [T. Zamorski OP, „Oremus” Okres Wielkanocny
2009, s. 204-205].

