
Uzupełnij: 1. „Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca … 
wiernych”   2. Duch Święty uzdalnia Uczniów do …                  
z innymi.  3. „Jeśli ktoś jest spragniony, a … we Mnie - 
niech przyjdzie do Mnie i pije!”.  4. „Duch bowiem jeszcze 

nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze …”.               
5. „Duchu Święty zapal w naszych sercach … swojej 
miłości”. 6.  „Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 
im: …  Ducha Świętego!”.  7. „Jak rzekło Pismo: … wody 
żywej popłyną z jego wnętrza””.  9. „… się zatem 
uczniowie ujrzawszy Pana”  10. „Jezus, stanął … i rzekł 
do nich: Pokój wam!”. 11. Którym … grzechy, są im 
odpuszczone. 12. Dzisiaj jest Dzień Zesłania Ducha … 

 Ojciec Św. 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. … [19 V 2013]; • 

Św. Jan Paweł II -  „U początku owego 

nadprzyrodzonego <<usynowienia>> ludzi stoi 
Duch Święty, który jest Miłością i Darem ... Duch 
Święty – Dar nieprzerwanie działa w Kościele i w 
świecie, choć niejednokrotnie spotyka się ze sprzeciwem 
ze strony człowieka. W historii ludzkości przeważają 
jednak owoce Ducha (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). ["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].  
Pierwszą Osobę Trójcy Przenajświętszej - Boga 
Wszechmogącego i Trzecią Osobę - Ducha Świętego, 
tak jak Jezusa nazywamy  ludzkimi imionami. - Boga 
Wszechmogącego nazywamy Ojcem. Ludzkim 
imieniem „ojcze” zwracamy się do tych, którzy nas 
kochają, prowadzą i opiekują się nami. Trzecią 
Osobę Trójcy 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 …”. [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 Ew. 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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Spowiedź pół godziny 
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Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca 
swoich wiernych i zapal w nich ogień 
swojej miłości. 

   J 7,37-39 (Msza wigilii)                    
W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu 
Święta Namiotów, Jezus stojąc zawołał donośnym 
głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we 
Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło 
Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego 
wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli 
otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze 
nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze 
uwielbiony. - Tylko spragnieni otrzymują Ducha 

Świętego, tylko ci, którzy zbliżają się do Jezusa i o ten 
dar proszą. Całą swoją istotą „wzdychając i oczekując 
przybrania za synów”. W ramionach Boga odnajdują 
swoje miejsce. A to pozwala im mówić w języku, który 
staje się zrozumiały nawet dla wrogów. Ustaje 
zgorszenie podziału; to, co umarłe, ożywa. Duch Święty 
to powiew życia z samego jego Źródła, to Sprawca 
nowego stworzenia. Na Niego czekamy, by dokonał 
przemiany nas samych i świata, w którym żyjemy.                       
[T. Zamorski OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 2009, s. 198].  
J 20,19-23    (Msza w dzień) 
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie 
przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte                     
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali 
się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus 
znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane. - 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]. 

MODLITWA WIERNYCH.  
1. Módlmy za Kościół święty, aby nieustannie otwierał się 

na działanie Ducha Świętego – Ciebie prosimy …  
2. Módlmy się za Kapłanów, aby zawsze wiernie 

wykorzystywali moc, daną im przez Chrystusa-Ciebie…              
3 Módlmy się wzywając Ducha Świętego o Dar Pokoju, 
aby Izraelczycy i Palestyńczycy mogli otworzyć się na 
braterskie współistnienie..  
4. Módlmy się za wszystkie Mamy i nasze rodziny                                  
o potrzebne łaski i Bożą Miłość – Ciebie prosimy ...               
5. Módlmy się za wszystkie dzieci, lekarzy i pracowników 

Instytutu, ich rodziny, aby trwali w miłości Boga - Ciebie .. 
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w duchu jedności 

potrafili budować naszą wspólnotę parafialną.– Ciebie  …    
         
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?" – Jezus w Wieczerniku oświadczył, że świat 

pozna Jego uczniów po ich wzajemnej miłości. Chcąc, by 
ta miłość miała moc świadectwa i ujawniała wartość 
chrześcijaństwa, musi promieniować mądrością. … 
Prawdziwa mądrość należy do tych wartości, które nie 
ulegają nigdy dewaluacji. Człowiek prawdziwie mądry 
otoczony jest szacunkiem. Może pojawić się zazdrość, 
złośliwość, może dojść do prześladowania człowieka 
mądrego, a nawet jego zniszczenia, ale to nie obniża 
wartości ani jego, ani posiadanej przez niego mądrości. 
Każdy chrześcijanin po bierzmowaniu dysponuje darem 
mądrości. Jeśli potrafi doskonalić nabytą przez 
doświadczenie cnotę mądrości i harmonizować ją z tym 
Bożym darem, jego świadectwo będzie zawsze 
promieniowało wartością najwyższą. Nie musi wiele 
mówić, nie musi angażować się w głośne akcje, jego 
spojrzenie, postawa, czasem milczenie powiedzą więcej 
niż godzinne przemówienia ludzi, którym brak mądrości. 
Mądrość pochodząca od Boga waży słowa i ceni 
milczenie, wie bowiem, że tego, co najcenniejsze nie 
przekazuje się innym przez długie wykłady, lecz przez 
świadectwo. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
kończymy refleksje nad wyposażeniem duchowym, jakie 
w sakramencie bierzmowania otrzymuje uczeń Jezusa, 
by mógł dawać świadectwo swej wierze                                        
w zmartwychwstanie Mistrza i w nieodwołalność Bożej 
miłości. Tym wyposażeniem — obok cnoty wiary, nadziei 
i miłości — jest siedem darów Ducha Świętego. Dar 

mądrości obejmuje je wszystkie i pomaga w twórczym 
wykorzystaniu każdego. Dary te są jak talenty. Trzeba je 
wydobyć i nimi się posługiwać, by miał z nich pożytek                        

i radość Bóg, Kościół i ich posiadacz. [z: Ks. E. Staniek]                
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: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię               
IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia                                   
w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:  
Przybądź Duchu Święty, Ześlij z nieba wzięty 
Światła Twego strumień. [Sekwencja]    
           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.                    
26 V 2021 – śr– 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 ];   


