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Zesłanie Ducha Świętego 8 czerwca 2014 r. • 
LITURGIA SŁOWA 

Dz 2,1-11; Ps 104; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23 
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali ucznio-

wie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!" A to powiedziawszy, po-
kazał 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: „Weź-
mijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". - Oto słowo Pańskie. 

Ewangelia według św. Jana 
ściśle łączy wydarzenie ze-
słania Ducha Świętego ze 
śmiercią i zmartwychwsta-
niem Zbawiciela. W Wielki 
Piątek Jezus na krzyżu „oddał 
Ducha", a w niedzielę Zmar-
twychwstania wzywa do Jego 
przyjęcia: Weźmijcie Ducha 
Świętego! Otworzyć się na 
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Ducha Świętego to poddać się Jego wyzwalającej mocy: uwierzyć w 
niestrudzoną Bożą miłość i zacząć nią żyć. To dać się ponieść, zamiast iść pod 
wiatr. Doświadczając działania Ducha Świętego, przestajemy narzekać na życie i 
męczyć się rytualną religijnością, a stajemy się tym, kim mamy być z natury: 
dziećmi Boga i braćmi dla siebie. 

ks.Jarosław Januszewski, Oremus 

SEKWENCJA 
Przybądź Duchu Święty, Bez Twojego tchnienia, 
Ześlij z nieba wzięty Cóż jest wśród stworzenia? 
Światła Twego strumień. Jeno cierń i nędze. 

Przyjdź, Ojcze ubogich, Obmyj co nieświęte, 
Przyjdź, Dawco łask drogich, Oschłym wlej zachętę, 
Przyjdź, Światłości sumień. Ulecz serca ranę. 

O, najmilszy z gości, Nagnij, co jest harde, 
Słodka serc radości, Rozgrzej serca twarde, 
Słodkie orzeźwienie. Prowadź zabłąkane. 

W pracy Tyś ochłodą, Daj Twoim wierzącym, 
W skwarze żywą wodą, W Tobie ufającym, 
W płaczu utulenie. Siedmiorakie dary. 

Światłości najświętsza, Daj zasługę męstwa, 
Serc wierzących wnętrza Daj wieniec zwycięstwa, 
Poddaj Twej potędze. Daj szczęście bez miary. 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 
Pięćdziesiątego dnia po swoim zmar-

twychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha 
Świętego na Maryję i Apostołów 
zgromadzonych w Wieczerniku, wy-
pełniając tym samym swoją obietnicę: 
"Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, któ-
rego Ja wam poślę od Ojca, Duch 
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On 
będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). 

W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, 
ożywiony Duchem Świętym, rozpo-
czyna przepowiadanie radosnej nowiny 
o zbawieniu wszystkim narodom. 

Zielone Świątki, bo tak brzmi popu-
larna nazwa dzisiejszej uroczystości, to 
jedno z najstarszych świąt Kościoła, 
obchodzone już w czasach apostol-

skich. Dzień ten posiadał wtedy prak-
tycznie tę samą rangę, co uroczystość 
Paschy. W pierwszych wiekach w wi-
gilię tego święta udzielano chrztu kate-
chumenom. W średniowieczu istniał 
zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w 
trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i 
innych kwiatów symbolizujących dary 
Ducha Świętego. W bazylikach i kate-
drach w czasie uroczystości wypusz-
czano z klatek gołębie: symbol Ducha 
Świętego. 

Kościół przypomina, że Pięćdziesiątni-
ca jest wypełnieniem i zakończeniem 
Świąt Paschalnych. Duch Święty - No-
we Życie w Chrystusie - był celem całej 
działalności Chrystusa. Zgodnie z obiet-



nicą, po wywyższeniu Chrystusa na 
drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca zo-
stał otwarty, a dziecięctwo Boże stało się 
rzeczywistością, posłany zostaje Duch 
Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło 

Jezusa. Za pobożne, publiczne odmó-
wienie lub odśpiewanie całego hymnu: 
"O Stworzycielu Duchu, przyjdź..." -
można dziś dostąpić odpustu zupełnego, 
pod zwykłymi warunkami. 

SW. JAN PAWEŁ II POWIEDZIAŁ 
Św. Łukasz opisuje Pięćdziesiątnicę 

jako teofanię, objawienie się Boga, po-
dobne do objawienia na górze Synaj 
(Wj 19, 16-25): głośny szum, gwałtow-
ny wicher, ogniste języki. Przesłanie 
jest jasne: Pięćdziesiątnica to nowy Sy-
naj, Duch Święty to nowe przymierze, 
to dar nowego prawa. Bardzo wnikliwie 
opisuje ten związek św. Augustyn: 
«Bracia, jest to wielka i wspaniała ta-
jemnica: zwróćcie uwagę, że w dniu 
Pięćdziesiątnicy (Żydzi) otrzymali pra-
wo napisane palcem Bożym i w tym 
samym dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił 
Duch Święty» (Ser. Mai 158, 4). Nato-
miast jeden z Ojców Wschodu, Sewe-
rian z Gabali, zauważa: «Było rzeczą 
słuszną, aby w tym samym dniu, w któ-
rym zostało przekazane stare prawo, zo-
stała też dana łaska Ducha Świętego» 
(Cat. in Act. Apost. 2, 1). 

W ten sposób wypełnia się obietnica 
złożona ojcom. Czytamy u proroka Je-
remiasza: «Takie będzie przymierze, ja-
kie zawrę z domem Izraela po tych 
dniach: Umieszczę swe prawo w głębi 
ich jestestwa i wypiszę na ich sercu» (Jr 
31, 33). A u proroka Ezechiela: «dam 
wam serce nowe i ducha nowego tchnę 

do waszego wnętrza, odbiorę wam serce 
kamienne, a dam wam serce z ciała. 
Ducha mojego chcę tchnąć w was i 
sprawić, byście żyli według mych naka-
zów i przestrzegali przykazań, i według 
nich postępowali» (Ez 36, 26-27). 

W jaki sposób Duch Święty ustanawia 
nowe i odwieczne przymierze? Usuwa-
jąc grzech i rozlewając w sercu czło-
wieka miłość Bożą: «prawo Ducha, któ-
re daje życie w Chrystusie Jezusie, wy-
zwoliło cię spod prawa grzechu i śmier-
ci» (Rz 8, 2). Prawo Mojżeszowe na-
kładało obowiązki, ale nie mogło prze-
mienić serca człowieka. Potrzebne było 
nowe serce i takie właśnie serce ofiaro-
wuje nam Bóg dzięki odkupieniu doko-
nanemu przez Jezusa. Ojciec odbiera 
nam kamienne serca i daje serca z ciała, 
podobne do serca Chrystusowego, oży-
wiane przez Ducha Świętego, dzięki 
któremu działamy z miłości (Rz 5, 5). 
Na fundamencie tego daru zawarte zo-
staje nowe przymierze między Bogiem 
a ludzkością. Św. Tomasz stwierdza, że 
to sam Duch Święty jest Nowym Przy-
mierzem, gdyż budzi w nas miłość, któ-
ra jest pełnią prawa (Comment. in 2 Cor 
3,6) 

PAPIEŻ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ 
Drodzy młodzi, miejcie odwagę. 
Dziś w sposób szczególny zwracam 

się do młodych, którzy gromadzą się na 
Lednicy, u źródeł chrzcielnych Polski, 
aby odnowić swoją przynależność do 
Chrystusa i do Kościoła. 

Nasze dziecięctwo Boże to wierność, 
wdzięczność i uczestnictwo. Jest to 
wierność miłości Boga, który pierwszy 
nas umiłował, stworzył nas i oddał za 
nas swojego jednorodzonego Syna, Je-
zusa Chrystusa. Jest to wdzięczność za 



Jego ojcowskie miłosierdzie, radość, 
która otwiera oczy i serca na obecność, 
na dobro i piękno braci. Jest to uczest-
nictwo w miłości Ojca i Syna w Duchu 
Świętym, która prowadzi nas do 
współprzeżywania radości i smutków, 
szczęścia i cierpienia, dostatku i nie-
powodzenia. 

Święty Jan Paweł II, który osiemna-
ście lat temu rozpoczął z wami Lednic-
ką drogę, niech was prowadzi i wypra-
sza wszystkie łaski potrzebne, by wasze 
młode życie było pełne i szczodre. 

Dar pobożności jest często źle rozu-
miany lub traktowany powierzchow-
nie. Pobożność nie może oznaczać ro-
bienie miny jak na obrazku i udawania 
świętego. Nie należy jej mylić z lito-
ścią dla bliźniego. 

Pobożność jest synonimem auten-
tycznego ducha religijnego. 

MODLITWA 
Boże, Ty przez mister ium 

dnia dzisiejszego uświęcasz swój 
Kościół ogarniający wszystkie lu-
dy i narody, ześlij dary Ducha 
Świętego na całą ziemię i doko-
naj w sercach wiernych tych cu-
dów, które zdziałałeś w począt-
kach głoszenia Ewangelii. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i 
króluje w jedności Ducha Święte-
go, Bóg, przez wszystkie wieki 
w i e k ó w . Amen . 

Dziękujemy wszystkim nauczycie-
lom: kształcenie jest ważną misją, któ-
ra przybliża wielu młodych do dobra, 
piękna i prawdy. 

O G Ł O S Z E N I A 
S Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego Kończy się okres spowiedzi 
i Komunii Wielkanocnej. Za odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu, Duchu 
Przyjdź" można w dniu dzisiejszym uzyskać odpust zupełny. 
S Z kalendarza liturgicznego: 
Poniedziałek - 9 czerwca - święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Kate-
dralnego. 
Wtorek - 10 czerwca - wspomnienie bł. Bogumiła Biskupa. 
Środa - 11 czerwca - wspomnienie św. Barnaby, Apostoła. 
Czwartek - 12 czerwca - święto 
Jezusa Chrystusa, Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana. 
Piątek - 13 czerwca - wspomnienie świętego Antoniego z Padwy kapłana 
i doktora kościoła. 

Sobota - 14 czerwca - wspomnienie bł. Michała Kozala bp i męczennika. 
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