WY P Ł Y Ń
NA GŁĘBIĘ
Gazetka parafialna
Parafia św. Franciszka z Asyżu
ul. Fr. Ryxa 35, 05-505 Prażmów, tel 22 727 0595;
parafia.prazmow.pl; Nr konta 87 8002 0004 0037 1953 2026 0001

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTGO

20 MAJA

322/18

LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Dz 2,1-11 * Ps 104 * Czytanie II: :1Kor 12,3b-7;12-13
Ewangelia: J 20,19-23a

Wieczorem

owego pierwszego dnia tygodnia, 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.
Oto słowo Pańskie

DUCHA NIE GAŚCIE
O człowieku, który traci radość życia,
mówimy że jest przygaszony. Czasem
o kimś ciężko chorym mówi się, że
gaśnie w oczach. Dzisiaj Duch Święty
zstępuje na Apostołów w postaci ognia.
Pan Jezus powiedział kiedyś do swoich
uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na
ziemię i jakże bardzo pragnę, aby on
zapłonął”.
I
właśnie
w
dniu
Pięćdziesiątnicy spełnia się pragnienie
naszego Pana: Ogień miłości, ogień

prawdy, ogień żarliwości napełnia serca
Apostołów. Mówiąc językiem filmowym:
następuje całkowity zwrot akcji. Smutni,
wystraszeni,
przegrani,
zamknięci
i zagubieni doświadczają Mocy z wysoka
i stają się radośni, odważni, otwarci
i pewni zwycięstwa, które daje
Zmartwychwstały
Pan.
Podobną
przemianę przeżył w IX wieku przed
Chrystusem największy prorok Starego
Testamentu – Eliasz. W pewnym

momencie swojej działalności prorockiej
pozostał zupełnie sam. Inni prorocy
jedynego Boga albo zostali zamordowani
albo przeszli na stronę wroga. Właśnie
wtedy prorok przeżywa głębokie
załamanie: idzie na pustynię i prosi Boga
o śmierć. Czuje się wypalony, wszystko
skończone, jego misja poniosła totalną
klęskę. Ludzie odrzucili jego nauczanie
a przecież było to słowo Boga żywego.
Królowa Izabel wydał na niego wyrok
śmierci. I właśnie w takim stanie
doświadcza Bożej pomocy: otrzymuje na
pustyni pokarm z nieba i słyszy Boży
nakaz: "Wstań, jedz, bo przed tobą długa
droga". Powstawszy zatem, zjadł i wypił.
Następnie mocą tego pożywienia szedł
czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do
Bożej góry Horeb” (1Krl 19, 7-8) Na
Bożej górze Horeb następuje zwrot akcji:
ten zagubiony i załamany człowiek
otwiera swe serce na łaskę spotkania
z Bogiem.
A wtedy rozległ się głos mówiący do
niego: "Co ty tu robisz, Eliaszu?" Eliasz
zaś odpowiedział: "Żarliwością rozpaliłem
się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż
Izraelici opuścili Twoje przymierze,
rozwalili Twoje ołtarze i Twoich
proroków zabili mieczem. Tak że ja sam
tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na
moje życie" (1Krl 19,13-14). W podobnej
sytuacji znaleźli się Apostołowie po
śmierci
Pana
Jezusa.
Wszystko
skończone, ich Mistrz został zdradzony
nie tylko przez Judasza ale przez swój
naród, gdy przywódcy zwrócili się do
pogańskich Rzymian z oskarżeniem
przeciwko Jezusowi. I choć bardzo szybko
doświadczyli zwycięskiej obecności
zmartwychwstałego Pana, który poprzez
czterdzieści dni spotykał się z nimi: jadł,

pił, rozmawiał i Pisma im wyjaśniał, to
przecież sami czuli się wciąż tak zagubieni
wobec tej wielkiej tajemnicy Bożej
miłości i tak słabi wobec zadań, które
zostały im zlecone. Stan Apostołów
można oddać słowami psalmu: „Boże
mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie
Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za
Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody”
(Ps 63,2). I oto Zmartwychwstały
odpowiada na modlitwę znękanych
i zagubionych serc: „Kto jest spragniony
a wierzy we Mnie - niech przyjdzie i pije”.
Zlewa na Kościół strumienie łask, których
przeczystym i niewyczerpalnym źródłem
jest Duch Święty. „Wystarczy ci mojej
łaski. Moc Bowiem w słabości się
doskonali” (2Kor 12,9). A więc Duch
Święty – Moc z wysoka, przychodzi ze
swymi łaskami, by naszą słabość
przemieniać w prawdziwe zwycięstwo,
które jest udziałem w triumfie Chrystusa.
On bowiem przez uniżenie Krzyża
i cierpienie śmierci zwyciężył grzech
pychy, dominacji i życia bez Boga.
„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi
Duch Boży, są synami Bożymi. Nie
otrzymaliście przecież ducha niewoli, by
się znowu pogrążyć w bojaźni, ale
otrzymaliście ducha przybrania za synów,
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!
Sam Duch wspiera swym świadectwem
naszego ducha, że jesteśmy dziećmi
Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to
i dziedzicami: dziedzicami Boga,
a współdziedzicami Chrystusa, skoro
wspólnie z Nim cierpimy po to, by też
wspólnie mieć udział w chwale” (Rz 8,1417).
x. Proboszcz
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MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO
(ułożona z modlitw kandydatów do Bierzmowania)

Panie Jezu, dziękujemy, że dałeś nam swego Ducha Stworzyciela, Odkupiciela,
Ożywiciela, Ducha darów mnogich.
Duchu Święty dziękujemy:
za dar życia każdego z nas, że jesteś obecny i działasz w nas od Chrztu św.,
za sakramenty Pojednania i Eucharystii.
Za naszych najbliższych – rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, ludzi, których
spotykamy na drodze życia, nauczycieli, wychowawców i kapłanów.
Dziękujemy za nasze domy rodzinne, otoczenie, przyrodę i zwierzęta, za naszą
Ojczyznę.
Dziękujemy za zdrowie, osiągnięcia w nauce, pomyślność naszych rodzin.
Duchu Święty chcemy coraz bardziej otwierać się na Twoją obecność i działanie
w nas i prosić w potrzebach naszych:
O pogłębienie naszej wiary i umocnienie w naszych słabościach
O dobre przygotowanie do sakramentu Bierzmowania
O dobre rozeznanie drogi i powołania
O zdrowie dla naszych najbliższych i uzdrowienie trudnych spraw w naszych
rodzinach
O pomyślność w nauce
O pokój na świecie i nawrócenie Rosji
O wytrwałość w wierze i światło na naszej drodze.
Duchu Święty, bądź obecny w naszym życiu, naucz nas wiary i modlitwy,
kształtuj nasze życie duchowe i prowadź nas drogą prawdy, miłości
i prawdziwej wolności. Amen

Z DZIENNICZKA ŚW. FAUSTYNY

1474

Często proszę Pana Jezusa o rozum oświecony wiarą. Wyrażam
to Panu w tych słowach: Jezu, daj mi rozum, i wielki rozum,
jedynie na to, abym Ciebie lepiej poznała, bo im Cię lepiej
poznam, tym Cię goręcej ukocham. Jezu, proszę Cię o potężny
rozum w rozumieniu rzeczy Bożych i wyższych. Jezu, daj mi
rozum wielki, którym poznawać będę Twą Boską Istotę i Twoje
życie wewnętrzne, Troiste. Uzdolnij mój umysł przez
szczególną swą łaskę. Choć wiem o uzdolnieniu przez łaskę,
jaką mi daje Kościół, lecz jest skarb wielki łask, których Ty,
o Panie, udzielasz na prośbę naszą, a jeżeli Ci się prośba moja
nie podoba, to proszę Cię, nie daj mi pociągu do takiej modlitwy.
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MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu uświęcający dusze nasze,
racz mi udzielić daru mądrości, abym poznał i umiłował prawdę
wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nad dobro Wieczne nie
przedkładał. Daj mi dar rozumu abym poznał o ile dozwala
nieudolność ludzka, prawdy objawione. Daj mi dar umiejętności,
abym się przekonał o nicości swojej i wszelkich rzeczy
stworzonych, żebym wszystko odnosił do Boga podług uczuć
Serca Jezusowego, a gardził marnościami tego świata. Daj mi dar rady, abym
ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę
Bożą. Daj mi dar mocy, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił
prześladowania, na które mógłbym być wystawiony, Daj mi dar pobożności,
abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się do
służby Bożej odnosi. Daj mi dar bojaźni Bożej, abym pilnie unikał wszystkiego
co by Cię obrazić mogło; abym się bał grzechu więcej, niż śmierci, a to jedynie
dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj dar
pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i ducha umartwienia, abym zadość
uczynił Bożej sprawiedliwości. Napełnij, Duchu Święty, serce moje Boską
miłością i laską wytrwałości, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią
świątobliwą . Amen

Z O G Ł O S ZE Ń













Dzisiaj rocznica I Komunii Świętej o godz. 1130.
Nabożeństwo majowe o godz. 1715.
Jutro drugi dzień Zielonych Świąt: NMP – Matki Kościoła.
Jutro nabożeństwo majowe przy kapliczce w Gościeńczycach o godz. 1900.
W przyszły poniedziałek nabożeństwo Majowe w Żyrowie.
Za tydzień dwie grupy dzieci o godz. 1100 i 1230 przystąpią do I Komunii Świętej.
Osoby niezwiązane z tą uroczystością prosimy o wybranie Mszy o godz. 800, 930 lub
1800. Spowiedź rodziców dzieci komunijnych w piątek o godz. 1700.
Za tydzień zapraszam kandydatów do Bierzmowania z rodzicami (obie grupy) na
Mszę św. o godz. 1800. Obecność obowiązkowa. Po Mszy spotkanie.
W najbliższy czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Będziemy modlić się za kapłanów i o powołania kapłańskie.
Sprzątanie kościoła w piątek po Mszy wieczornej: rodzice dzieci klasy IIIc i ci,
którzy jeszcze nie sprzątali.
Zbliża się Boże Ciało (przyszły czwartek). O przygotowanie ołtarzy prosimy
następujący grupy: Ołtarz I – rodzice dzieci klas II. Ołtarz II – rodzice dzieci klas III;
Ołtarz III – rodziny bierzmowanych grupy starszej. Ołtarz IV – koła różańcowe.
W Boże Ciało nie będzie Mszy wieczornej o godz. 18-tej.
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