
UZUPEŁNIJ:  :  1. „Idźcie i … wszystkie narody” 2. „Ja 

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do … świata”          
3. Uczniowie Jezusa wszędzie … Ewangelię  4. „Kto 
uwierzy i przyjmie … będzie zbawiony” 5. „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu …” 6. „Tym zaś, 
którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: nowymi … 
mówić będą”  7. „jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im 
…”  8. „Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają …”            
9. „w imię moje złe duchy będą …” 10. Pan współdziałał          
z nimi i potwierdził naukę ….11. „Po … z uczniami Pan 
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”  

Papież Franciszek: – … …  „Pomóżmy sobie 

nawzajem, drodzy przyjaciele, odkryć na nowo odwagę 
dawania, odwagę wyboru życia. Jest takie zdanie w 
Ewangelii, które może pomóc każdemu, nawet 
temu, kto nie wierzy, ukierunkować swoje 
wybory. Jezus mówi: «Gdzie jest twój skarb, 
tam będzie i serce twoje» (Mt 6, 21). Gdzie jest 
nasz skarb, skarb naszego społeczeństwa? W 
dzieciach czy w finansach? Co nas pociąga, rodzina czy 
obroty? – pytał Papież. Trzeba mieć odwagę, aby wybrać 
to, co jest na pierwszym miejscu, bo temu oddamy nasze 
serce. Odwaga wyboru życia jest twórcza, ponieważ nie 
gromadzi i nie pomnaża tego, co już istnieje, ale otwiera 
się na nowość, na niespodzianki: każde ludzkie życie jest 
prawdziwą nowością, która nie zna przedtem  i potem           
w historii. Wszyscy otrzymaliśmy ten niepowtarzalny dar, 
a talenty, którymi dysponujemy, służą do przekazywania 
z pokolenia na pokolenie pierwszego daru Boga, daru 
życia.“ [15 V 2021, z otwarcia tzw. „Stanów Generalnych”               
na temat dzietności.];   

św. Jan Paweł II - Istotą wszelkiej działalności 

apostolskiej jest modlitwa. To właśnie na gorliwej 
modlitwie trwali uczniowie w wieczerniku                               

po Wniebowstąpieniu, oczekując na Ducha 
Świętego… Prośmy wraz z Maryją Ducha 

Świętego, aby wlał                   w chrześcijan nowy zapał 
misyjny i prowadził ludzkość po drodze solidarności                 
i pokoju.   (z rozw. -"Anioł Pański", 12 maja 2002).  

 Stefan Kardynał Wyszyński – 

Składamy  u Twoich stóp, Służebnico Pańska, 
nasze życie, serca, umysły i wole, wszystko co 
mamy i co kochamy, prosząc: naucz nas służyć 
w miłości i pokorze jedni drugim. To będzie nasze 
największe zwycięstwo, dar i wyposażenie na nowe dni                      
i nowe czasy      [Wołanie o nowych ludzi, 1996, s.41] ;      
„…w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi 
językami mówić będą”-Wprawdzie słowa te wypowiedział 
Jezus tylko do jedenastu, ale dotyczą one każdego                
z nas. - Można by pomyśleć, że słowa te nie sprawdzają 
się, ... chodzę do kościoła, spowiadam się, przyjmuję 
komunię świętą, ale nie potrafię wypędzić diabła, gdy 
drepce mi po piętach. Nie potrafię nikogo uleczyć, 
czasami nawet drażnię chorego swoją obecnością.              
Nie mówię nagle obcymi językami – ani po szwedzku, ani 
po węgiersku – chociaż czasami bardzo by mi się to 
przydało. Mogę zatruć się owocem, którego nie umyję. -  
Zdanie to można zrozumieć poprzez słowa świętego 
Pawła: „<Bóg> z tymi, którzy Go miłują, współdziała              
we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28). Może nas diabeł bić 
po twarzy, tak jak bił świętego Pawła. Może nas tłuc nasz 
własny charakter, słabości, popędliwości, gniew. Może 
nas kąsać zły człowiek, ale jeżeli wierzymy Bogu, 
wierzymy ponad wszystko, to we wszystkich utrapieniach 
stajemy się bardziej pokorni, dojrzali, bliżsi Pana Boga. – 
Żeby spełniać swoje powołanie do końca, trzeba nieraz 
być drapanym przez diabła, trutym przez niepokoje                 
i życiowe trudności, pogryzionym przez życie. Wszystko 
to jest nieważne, bo i węże i trucizny są materialnymi 
sprawami tego świata. Człowiek, który wierzy, będzie po 
śmierci przy Panu Bogu i wąż wyda mu się wówczas 
śmieszny, a trucizna nietrująca. Wierzącemu Bogu                   
i miłującemu Go wszystko obróci się ku dobremu.   [x Jan 

Twardowski];           Alleluja! Alleluja!  Śpiewajcie 

psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie Królowi 
naszemu, śpiewajcie. (Ps 47);                  
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o dobre 

przygotowanie serca na Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego  … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

  1 N  U  Z  J   E 

  2 S   Ń   E   A 

  3 x x x G  O S   I 

  4 C      T x x x 

  5 S  W    E   U 

  6 J    K  M I x x 

  7 x S  K   Z  Ć x 

  8 x x Z  R  W  E x 

  9 W  R  U  A Ć x x 

10 x Z   K  M I x x 

11 R   M   I E x x 
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Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem                         
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata  
(Mt 28, 19a. 20b);     

  Mk 16, 15-20 

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: 
"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś 
znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje 
złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 
węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie 
będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą,                   
a ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus 
został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś 
poszli i głosili Ewangelię wszędzie,     a Pan współdziałał 
z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej 
towarzyszyły. 
Po raz Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie 
w sposób namacalny. Czasami zupełnie znika nam                                
z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego obecność,                   
a jeszcze trudniej uwierzyć w Jego panowanie nad 
światem. Potrzebujemy owych światłych oczu serca 
byśmy nie ustępowali wobec przeciwności oraz byśmy 
odkrywając ponad pozorami zła Boże panowanie, stawali 
się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego 
pośród nas. Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem 
do modlitwy o Ducha Świętego: tylko On może 
przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku. 
 [Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" maj 2008, s. 22]; 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 

Wydarzenie to miało miejsce na Górze Oliwnej.  - 
Zgodnie z przekazem Dziejów Apostolskich, uroczystość 
Ta przypada czterdziestego dnia po Niedzieli 
Zmartwychwstania. Natomiast dni powszednie po 

Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na 
przyjęcie Ducha Świętego. Chrystus, rozstając się                        
ze swymi najbliższymi, nie przestał być obecny                                           
w świecie. Do Apostołów mówił: "Idźcie więc                                            

i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu                           
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie                               
je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata" (Mt 28, 19-20)…  Czym ta uroczystość jest dla 
nas? -. …  - W jaki sposób dawać świadectwo? 

Przede wszystkim wyjaśniać życiem swoją wiarę, 
przykładem, słowem. … i dawać już dziś wyraz 
oczekiwaniu, abyśmy mogli być kiedyś razem z Bogiem.    
- [z art.ks. A. Supłata, http://www.niedziela.pl/artykul/].  

MODLITWA WIERNYCH -                                                             
1. Módlmy się za Ojca Św. Franciszka  i pasterzy 

Kościoła, aby z wiarą głosili światu Twoją naukę-Ciebie..     
2. Módlmy się za chrześcijan, o dar dobrego świadectwa 
3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby Jej prawa 

umacniały jedność, równość i sprawiedliwość – Ciebie…     
4. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu i dzieci 

przygotowujące się do Pierwszej Komunii świętej i ich 
rodziny o opiekę Matki Bożej - Ciebie …                                                                          

5. Módlmy się za lekarzy, pielęgniarki i pracowników 

Służby Zdrowia, o potrzebne łaski dla nich – Ciebie …                  
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z modlitwą 

oczekiwali na Zesłanie Duch Świętego -   
- CIEBIE PROSIMY – WYSŁUCHAJ NAS PANIE  

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                    
I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował  Go dla ciebie Duch Św               
II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. 
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - Jezus 

ukazywał się uczniom przez czterdzieści dni po swoim 
zmartwychwstaniu … aby umocnić ich wiarę, że życie 
okazało się silniejsze od śmierci, miłość od nienawiści, 
łaska od grzechu. Po to też, aby umocnić w ich sercach 
naukę o Bożym królestwie. Oni mieli te prawdy jako 
świadkowie w swych sercach ponieść dalej poza granice 
Jerozolimy … Pan jednak prosił ich, że nim wyruszą                     
z misją, trzeba im oczekiwać w Jerozolimie umocnienia                     
w Duchu Świętym. Moc Ducha Świętego będzie dla nich 
gwarancją, że ich misja będzie kontynuacją Jego misji … 
Wstępującego do nieba Pana obłok zabrał sprzed oczu 
uczniów ale nie zabrał Go z ich serc …  - Jak ja realizuję 
misję zleconą przez Jezusa? - Czy jestem prawdziwym 
świadkiem? – Jakie swoim życiem daję świadectwa ? - 
Czy świadcząc o Panu Jezusie, czynię to w ścisłej 
współpracy i posłuszeństwie serca Duchowi Świętemu? - 
Czy swoją modlitwą i ofiarą wspieram dzieło misyjne 
Kościoła? - Czy pamiętam, że Jezus pozostaje ze mną w 
tajemnicy wiary, sakramentów, Bożego Słowa. - Czy 
patrząc w niebo zdaję sobie sprawę, że Pan powróci                        
i dlatego czas, który otrzymałem w darze, staram się jak 
najlepiej wykorzystać …    III. Oratio: Teraz ty mów                     

do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu                       
o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może  ci w tym 
pomóc modlitwa psalmu: Bóg króluje nad narodami, 

Bóg zasiada na swym świętym tronie (Ps 47) 

     IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem - To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu: 

Pan wśród radości wstępuje do nieba (Ps 47) 

 [z LD.: Ks. R. Stankiewicz SDS, www.Katolik];  

KALENDARIUM:                                                                             
17 V  –  pn. – Uroczystosc św. Andrzeja Boboli, 
kapłana i męczennika – (przeniesiona z 16. 05.) -                      

Po męczeńskiej śmierci ciało św. Andrzeja Boboli (1591-
1657) odwiedzali zarówno katolicy, jak i bracia 
prawosławni, wierząc  w orędownictwo świętego kapłana. 
Jego zmumifikowane ciało, wystawiane na pokaz                         
w komunistycznych muzeach na znak tryumfu nad 
religią, wbrew intencji władz przyciągało pielgrzymów                                                                                       
i było dla nich znakiem nadziei. A wędrówka jego relikwii 
przez Moskwę i Rzym z powrotem do Polski stanowi 
swoisty znak tęsknoty Polaków za Bogiem, który jest 
źródłem wolności.   [T. Zamorski OP, „Oremus” Okres 

Wielk.09, s. 130-131 i 138].                                                       

18 V – wt. -  Wsp. Św. Jana I, papieża                                       
i męczennika -  Ur. w Toskanii. Został papieżem w 

523r. Wprowadził do kalendarza sposób liczenia 
czasu od narodzin Pana Jezusa, wg obliczeń Dionizego 
Małego. Podjął się rozmów, aby zakończyć 
prześladowanie arian… Cesarz JustynianI wyraził zgodę 
na zwrot kościołów arianom...Po przyjeździe do 
Rawenny został uwięziony przez króla Teodoryka, który 
był przekonany, że porozumienie  z cesarzem Papież 
zawarł przeciwko niemu  – Zm. 18V 526 r. w więzieniu.   
                                                   
19 V – sb.  – Wsp. św. Urbana I, papieża - był 17. 

papieżem. Jego pontyfikat przypadał na lata 222-230. 
Jego naukom przypisywano nawrócenie 400 legionistów 
rzymskich. Hagiografowie przypisują mu tez udział                                          
w nawróceniu męczenników: św. Cecylii, jej męża św. 
Waleriana oraz jego brata św. Tyburcjusza. 23 maja 230  
zginął śmiercią męczeńską.                                                               
19 V – sb. - Wigilia uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego - zapraszamy chętnych do modl. czuwania. 

Czuwanie rozpocznie się po Mszy św. wieczornej przed 
Najśw. Sakr. Msza św. o godz. 20.00. Zakończenie 
Apelem Jasnogórskim o 21.00. Zachęcamy                                  
do uczestnictwa.                                                    

Śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. (Ps 47) -   

Święty Andrzeju Bobolo, który tak umiłowałeś Pana 
Jezusa Chrystusa, że cały się  poświęciłeś na jego 
służbę, wieńcząc apostolskie życie męczeńską śmiercią! 
Prosimy Cię wspieraj nas swoim wstawiennictwem przez 
całe życie, byśmy jak Ty wzrastali i wytrwali wiernie                                
w zjednoczeniu z Sercem Jezusa i pod opieką Jego 
Matki Niepokalanej. Amen 
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