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UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, WRUBEL, Michaił A. (1856, Omsk; †1910, Sankt Petersburg), fresk, 

1884, kościół św. Cyryla, Kijów; źródło www.abcgallery.com 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDz 2, 1-11 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 

tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się 

im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął 

jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 

obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod 

słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo 

każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i 

podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są 

Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? 

- Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 

Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które 

leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i 

Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła 

Boże”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 104 

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

Błogosław, duszo moja, Pana, 

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki. 

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, 

ziemia jest pełna Twych stworzeń. 

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją 

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je napełniając swym duchem 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

Niech chwała Pana trwa na wieki, 

niech Pan się raduje z dzieł swoich. 

Niech miła Mu będzie pieśń moja, 

będę radował się w Panu. 

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12, 3b-7. 12-13 

Bracia: 

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest 

Jezus” Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje 

posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam 

Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch 

dla wspólnego dobra. 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a 

wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też 

jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali 

ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 

niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. 

AKLAMACJAMt 28, 19. 20Alleluja, alleluja, alleluja 

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych 

i zapal w nich ogień swej miłości. 

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20, 19-23 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, 

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». 

PATRON TYGODNIA: BŁ. BOGUMIŁ, BISKUP 
Bogumił Piotr urodził się w Koźminie (Wielkopolska) ok. 1135. Pochodził ze 
znakomitego rodu Leszczyców. Nie są znane bliższe okoliczności jego wstąpienia 
do klasztoru cystersów. Nie wiemy również, czy jego drugie imię Piotr jest 
chrzestnym, czy też zakonnym. Wiemy, że w 1185 miał powstać klasztor 
cystersów w Koprzywnicy, a jego opatem miał być wybrany wówczas właśnie 
Bogumił-Piotr. 

W 1186 został powołany na urząd biskupa w Poznaniu. Do dnia dzisiejszego 
przechowuje się w skarbcu katedry jego stułę. Jednak już w 1187, po śmierci 
arcybiskupa gnieźnieńskiego Zdzisława, został powołany do Gniezna na jego 
następcę. Tak szybka kariera wskazuje, że Bogumił musiał wyróżniać się 
niezwykłymi zaletami ducha, że był rzeczywiście chlubą zakonu cysterskiego 

dzięki swojej mądrości, uczynności, dzielności, 
świętości i hojnej fundacji na cele misyjne. 

Swoje przywiązanie do zakonu cystersów okazał 
Bogumił zaraz na początku swoich rządów, kiedy 
przeznaczył dochody z kilkunastu wsi, należących do 
metropolii, na zorganizowanie nowego opactwa w 
Sulejowie, które wtedy ufundował książę Kazimierz 
Sprawiedliwy. Opactwu cysterskiemu w Łęknie 
ofiarował dochody z trzech innych wsi. O publicznej 
działalności Błogosławionego wiemy tyle, że w 1191 
uczestniczył w konsekracji kolegiaty sandomierskiej. 
Wezwany na rozjemcę w sporze między 
benedyktynami a norbertanami o opactwo św. 
Wincentego we Wrocławiu w 1193 przydzielił je 
norbertanom. Jemu też zlecono delikatną i trudną 
misję pojednania książąt Kazimierza Sprawiedliwego 
z Mieszkiem Starym. W rodzinnym majątku, w 
Dobrowie, Bogumił ufundował kościół parafialny 
Świętej Trójcy i hojnie go uposażył. 

Spragniony ciszy i spokoju, po dwunastu latach 
rządzenia metropolia gnieźnieńską, w 1198 złożył 
rezygnację na ręce legata papieskiego, kardynała 
Piotra, i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie 
rzeki Warty założył sobie pustelnię. Tam, jak pisał 
promotor procesu beatyfikacyjnego: "Trawiąc czas na 
modlitwie i trapiąc ciało swoje postami, niespaniem i 

różnymi umartwieniami, spędził ostatnie lata swego życia". W każdą niedzielę dla 
okolicznych mieszkańców odprawiał Msze św. i wygłaszał kazania. Przeżył tam 
ok. 5 lat. Dobra rodzinne przeznaczył na misje wśród pogańskich Prusów. 

Zmarł ok. 1204. Jego cześć od samego początku była żywa: uciekano się do jego 
wstawiennictwa, by uprosić zdrowie dla żywego inwentarza oraz o szczęśliwe 
połowy ryb. U jego grobu - w kościele dobrowskim - składano liczne wota 
dziękczynne za wyjednane łaski. Proces kanoniczny rozpoczął jednakże dopiero 
w 1625 prymas Maciej Łubieński. Z tej okazji opracowano żywot Bogumiła. Księga 
cudów niestety spłonęła. Nowy proces kościelny rozpoczęto w 1908 i w 1925 Pius 
XI zatwierdził starodawny kult biskupa Bogumiła, jako kult lokalny, a Paweł VI 
ogłosił bł. Bogumiła wraz z bł. Jolentą patronami archidiecezji gnieźnieńskiej 
(także poznańskiej, wrocławskiej i diecezji włocławskiej). Jest wzywany jako 
orędownik odbywających rekolekcje i skupienia. (uroczystość 10 czerwca) 

Il. bł. bp BOGUMIŁ PIOTR, rzeźba, kapliczka w Koźminie 

 

W dniu Pięćdziesiątnicy został wylany na uczniów Duch obietnicy: "znajdowali się (oni) wszyscy razem na tym samym miejscu"Dz 2, 1, 731 oczekując Go, "trwali 

jednomyślnie na modlitwie"Dz 1, 14. Duch, który naucza Kościół i przypomina mu wszystko, co powiedział Jezus79
Por. J 14, 26, będzie również wychowywał Kościół 

do życia modlitwy. [Katechizm Kościoła Katolickiego, 2623] 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Nabożeństwa czerwcowe odprawiane są codziennie 

bezpośrednio po Mszy św. o 18:00; w piątki z 
wystawieniem Najświętszego Sakramentu i śpiewaną litanią 
do Serca Pana Jezusa. 

 4.VI (niedziela): Spotkanie informacyjne osób wyjeżdżających 
w czerwcu na pielgrzymkę do Rzymu po Mszy św. o 18:00 w 
kościele. 

 5.VI (poniedziałek): Drugi dzień Zielonych Świąt, święto 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA. Msze św. o 
7:30 i 18:00. 

 11.VI (niedziela): Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. 

 W tym roku w okresie wakacyjnym – na próbę – 
odprawiana będzie Msza św. o 10:30. Porządek nabożeństw 
będzie więc taki, jak w ciągu całego roku. Natomiast 
spowiedź - tylko pół godziny przed każdą Mszą św. W czasie 
Mszy spowiedzi nie będzie. 

 Chrzty w czerwcu w 4-tą niedzielę miesiąca, 25.VI na sumie 
o 12:00. Zgłoszenia do 17.VI. Przygotowanie przed chrztem 
dla rodziców i chrzestnych 18.VI po sumie, w kościele. 

ŚLUBY 
3.VI.2006 sakrament małżeństwa przyjęli: 

Tomasz WASILEWSKI i Marzena Barbara KONOPKA 

Dariusz Rafał BOGUCKI i Katarzyna KOMOSA 

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciałoMt 19, 6
Por. Rdz 2, 24 

Gratulujemy! 

WITAMY! 
28.V.2006 do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii 
przyjęta została, w sakramencie Chrztu Świętego: 

 Amelia Angelika SKRZYPCZAK, Łyczyn  

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, 
Wszechmogący 

ODESZLI 

W ostatnim tygodniu odeszła z naszego grona: 

śp. Krystyna KACZMARSKA, † 1.VI.2006, l. 78 
 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie! 

NAPRAWDĘ NIE WYPOMNISZ? 
Jezu mój zmartwychwstały, przychodzący do uczniów, boję się spotkania z 

Tobą. 

Wiesz dlaczego? 

 
Gdy przypomnę sobie moją pierwszą radość spotkania z Tobą, 

gdy przypomnę sobie moją gorliwość w chodzeniu za Tobą, 

moje w Ciebie zapatrzenie i zasłuchanie, 

to dziś mi przed Tobą wstyd. 

Stracić radość gorliwości - księżowska to rzecz. 

Wiem, że miałem grzechy, 

że się spowiadałem, 

że usłyszałem rozgrzeszenie, 

żałowałem, płakałem, 

wyrównałem krzywdę. 

Jednak, gdy spotykam Ciebie, nie mam odwagi 

spojrzeć Ci w oczy 

i nie umiem wypowiedzieć słowa 

Boję się, Panie,  

że Ty wszystko pamiętasz, 

że Ty nosisz to w sercu, 

że czujesz do mnie niechęć, 

bo Cię zawiodłem. 

Boję się, że Ty mi grzech wypomnisz! 

Oj, głupi i leniwy w myśleniu. 

Czy ja jestem Bogiem, który się znęca? 

Przebaczam i nie pamiętam. 

Przecież nie żądam dopłaty za odkupienie, 

nie zmieniam warunków za przebaczenie. 

Jeśli jednak tak uporczywie 

do tego wracasz, 

to pewnie masz wyrzuty, 

czy uczyniłeś wszystko, 

abym Ci przebaczył? 

Może Ty lubisz wspominać dawne grzechy? 

Może wątpisz w moje miłosierdzie? 

Nie wątpię, Panie! 

Gdy mnie pytasz, 

czy ja Cię kocham więcej niźli tamci 

to mi się zdaje, że znów coś o mnie wiesz. 

Boję się więc moich przyrzeczeń, postanowień, ślubów. 

Boję się powiedzieć: 

- Kocham Cię 

z całego serca, ze wszystkich sił i myśli 

każdym krokiem, oddechem. 

Dziś, Panie, gdy przyjdziesz do mnie 

powiedz mi, że nie pamiętasz i nie wypominisz. 

Przebaczyłem i nie wypomnę! 

Za to kocham Cię więcej niźli tamci. 

ks. bp. Józef ZAWITKOWSKI 

IL. CHRYSTUS I UCZNIOWIE W EMAUS, DAGNAN-BOUVERET, Pascal-Adolphe-Jean (1852, Paryż; †1929, 
Quincey), olejny na płótnie, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh; źródło www.artrenewal.org 

POCZET PRYMASÓW: MICHAŁ RADZIEJOWSKI (61) 
Urodził się w 1645, był synem podkanclerza koronnego. Uczeń kolegium 

jezuickiego w Rawie, studiował następnie w Paryżu, Pradze i Rzymie. Po 

1669 został sekretarzem króla Michała Korybuta. Kapelan hetmana Jana 

Sobieskiego, w 1673 uczestniczył w bitwie chocimskiej. W 1681 

podniesiony przez Innocentego X do godności kardynalskiej. W 1685 objął 

urząd podkanclerzego czynnie uczestnicząc w życiu publicznym. Od 1688 

arcybiskup gnieźnieński, rok później złożył podkanclerstwo, nadal jednak 

odgrywał pierwszoplanową rolę polityczną, starając się być mediatorem 

między dworem królewskim a opozycją magnacką. Po śmierci Jana III 

pełnił funkcję interrexa. Był zwolennikiem kandydatury francuskiej na tron, 

ale ostatecznie uznał w 1698 wybór Augusta II. Angażował się jednak w 

działania wymierzone przeciwko niemu. W 1704 zwołał do Warszawy 

zjazd, który zdetronizował Augusta II, 

ale z niechęcią przyjął narzucony przez 

Karola XII wybór Stanisława 

Leszczyńskiego na króla Polski. Za 

wystąpienie przeciwko Augustowi II 

pozbawiony został w 1705 przez 

papieża Klemensa XI jurysdykcji i 

dochodów z urzędów, co przyśpieszyło 

jego śmierć. Znawca i miłośnik sztuki, 

rozwijał szeroką działalność fundacyjną, 

odbudował rezydencje prymasowskie w 

Łowiczu, Uniejowie i Warszawie, gdzie 

wzniósł także swój prywatny pałac. W 

Łowiczu ufundował kolegium Misjonarzy 

wraz z okazałą kaplicą. Był fundatorem 

kościoła św. Krzyża w Warszawie. Zmarł 

w Gdańsku w 1705, pochowany został 

w kościele św. Krzyża w Warszawie. 

IL. KARD. RADZIEJOWSKI, CROIX, Francois de la, fragment, pocz. XVIII w., pałac w Nieborowie; źródło 
pl.wikipedia.org 

[źródło: “Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski”, Przemysław Mrozowski] 

MSZE ŚWIĘTE 
Niedziela i uroczystości 

obowiązujące: 
08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

Święta pracujące: 08:45, 18:00 
Dni powszednie: 07:30 (codziennie), 18:00 (piątek – sobota) 

KSIĘŻA 
Ks. Proboszcz mgr Stefan KOTWIŃSKI, Ks. Wikariusz Marcin KLOTZ 

KANCELARIA PARAFIALNA tel. (0-22) 754 47 32, fax. (0-22) 754 41 02 

Dni powszednie: 08:00–09:30, 17:00–19:00 
(z przerwą na Msze Św. i nabożeństwa) 

Niedziela i święta: nieczynna 



 

 

 


