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[…] posłanie Kościoła nie dodaje niczego do posłania CHRYSTUSA i DUCHA ŚWIĘTEGO, ale jest jego sakramentem. Całą swoją istotą i we wszystkich swoich 

członkach Kościół jest posłany, aby głosić i świadczyć, aktualizować i upowszechniać misterium komunii TRÓJCY ŚWIĘTEJ […]: 
Wszyscy, którzy otrzymaliśmy jednego i tego samego DUCHA, to znaczy Ducha Świętego, jesteśmy zespoleni między sobą i z BOGIEM. Chociaż brani pojedynczo jesteśmy liczni, 

a CHRYSTUS sprawia, że DUCH OJCA i JEGO DUCH zamieszkuje w każdym z nas, to jednak ten jedyny i niepodzielny DUCH prowadzi do jedności tych, którzy różnią się między sobą… 

i sprawia że wszyscy okazują się jedno w NIM. Jak moc świętego człowieczeństwa CHRYSTUSA sprawia, że wszyscy, w których jest ona obecna, tworzą jedno ciało, myślę, że w ten sam 

sposób DUCH BOŻY, który mieszka we wszystkich, jeden i niepodzielny, prowadzi wszystkich do duchowej jednościśw. Cyryl Aleksandryjski, Commentarius in Joannem, 12: PG 74, 560-561. [KKK, 738] 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

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. Ukaza-

ły 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 (103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30) 

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 TWOICH stworzeń. 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją 

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je napełniając swym duchem 

i odnawiasz oblicze ziemi. 

Niech chwała PANA trwa na wieki, 

niech PAN się raduje z dzieł swoich. 

Niech miła MU będzie pieśń moja, 

będę radował się w PANU. 

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 nie-

wolnicy, czy wolni. 

Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym DUCHEM. 

SEKWENCJA 

Przybądź, DUCHU ŚWIĘTY, 

Ześlij z nieba wzięty 

Światła TWEGO strumień. 

O, najmilszy z gości, 

Słodka serc radości, 

Słodkie orzeźwienie. 

W pracy TYŚ ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 

W płaczu utulenie. 

Światłości najświętsza, 

Serc wierzących wnętrza 

Poddaj TWEJ potędze. 

Bez TWOJEGO tchnienia, 

Cóż jest wśród stworzenia? 

Jeno cierń i nędze. 

Przyjdź, OJCZE ubogich, 

Przyjdź, DAWCO łask drogich, 

Przyjdź, ŚWIATŁOŚCI sumień. 

Obmyj, co nieświęte, 

Oschłym wlej zachętę, 

Ulecz serca ranę. 

Nagnij, co jest harde, 

Rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 

Daj TWOIM wierzącym, 

W TOBIE ufającym, 

Siedmiorakie dary. 

Daj zasługę męstwa, 

Daj wieniec zwycięstwa, 

Daj szczęście bez miary. 

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO — francuski miniaturysta (tworzył ok. 1490, Paryż) 

brewiarz, ok. 1490, manuskrypt, Koninklijke Bibliotheek, Haga; źródło: www.wga.hu 

AKLAMACJAMt 28, 19. 20 Alleluja, Alleluja 

Przyjdź, DUCHU ŚWIĘTY, 

napełnij serca swoich wiernych 

i zapal w nich ogień swojej miłości. 

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 odpu-

szczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. AUGUSTYN CALOCA Y CORTÉS, MĘCZENNIK 
Urodził się 5.V.1898 k. miasteczka Teúl w Meksyku. Był je-
dnym z 10 dzieci Edwiga Caloca i Marii Plutarchy Cortés. 

W dzieciństwie chorował na ospę, która spowodowała 
że miał nieproporcjonalnie krótkie ręce… 

W wieku 14 lat rozpoczął nauczanie w niższym semina-
rium duchownym. Naukę musiał przerwać, gdy kraj pogrą-
żył się w chaosie wojny domowej i wzmagających się 
prześladowań Kościoła. Po jakimś czasie wznowił naukę 
i 5.VIII.1923, przyjął w Guadalajarze święcenia kapłańskie. 

Został wikariuszem w Totatiche, u boku ks. Krzysztofa 
Magallanes y Jara. Uczył także w tajnym seminarium… 

Trzy lata później liberał i mason 33-stopnia, wielbiciel 
Lenina i Trockiego, Elías Calles – który o sobie mawiał, 

że jest „osobistym wrogiem Boga” i „antychrystem” – został prezydentem… 

Rozpoczęły się prześladowania i Kościół zszedł – dosłownie – do katakumb. 
W obronie kapłanów wybuchło tzw. powstanie Cristeros… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html/zgothic/miniatur/1451-500/1french3/40religi.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.V: NABOŻEŃSTWA MAJOWE ku czci NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY odprawiane codziennie o 1730: 
 Po nabożeństwie — Msza św. 
 Zachęcamy! do utrzymania tradycji śpiewania Litanii Lore-

tańskiej przy krzyżach i kapliczkach parafii! 
 24.V (niedziela): Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIE-

LONE ŚWIĄTKI: 
 Zakończenie okresu wielkanocnego. 
 Za udział w publicznym odśpiewaniu hymnu O Stwo-

rzycielu Duchu, przyjdź!, będąc w stanie łaski 
uświęcającej, przystępując do Komunii św. i modląc się 
w intencji Ojca św., uzyskuje się odpust zupełny! 

 O 1200 Msza św. dziękczynna PANU BOGU za 25 lat posłu-
gi kapłańskiej naszego duszpasterza, ks. JACKA! 

 25.V (poniedziałek): Drugi dzień „ZIELONYCH ŚWIĄTEK” – święto 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA. 

 Msze św. o 730 i 1800. 
 7.VI (niedziela): O 1200 Msza św. w intencji dzieci rocznicowych. 
 13–14.VI: Pielgrzymka rzeczna św. Zygmunta do Płocka. 

Chętni mogą się zgłaszać do ks. Proboszcza lub ks. Darka. 
 21.VI (niedziela): Warsztaty dla małżeństw „Nawigacja w Rodzi-

nie”, poruszające problematykę życia rodzinnego, komunika-
cji w rodzinie i wychowania dzieci, o 1500–1800, w domu 
rekolekcyjnym. Organizatorzy zapewniają również opiekę 
dla dzieci. Zapraszamy! 

 Dziękujemy! dzieciom pierwszokomunijnym i ich rodzicom 

za dar ołtarza. Dzięki niemu uprane zostały chorągwie 
procesyjne i odnowione okucia do drzewców. 

WITAMY! 
Do grona członków Kościoła Powszechnego i naszej parafii przyjęty został, 
w Sakramencie Chrztu Świętego: 

23.V Artur ŁAGOWSKI, Parcela 

 
16.V Gabriel Louis FOREMAN, Cary 
16.V Zofia Marie FOREMAN, Cary 

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

ŚLUBY 
Sakrament Małżeństwa w ostatnim czasie przyjęli: 

1.V Paweł SZUPILUK i Karolina Anna LESZCZ 

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

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Henryka Marianna KWIATKOWSKA  8.V.2015 l. 81 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.V 
(poniedziałek) 

730 o zdrowie i błogosławieństwo BOŻE dla Jadwigi i Teresy 

1800 † Urszuli LACH, w 4 rocznicę śmierci 

26.V 
(wtorek) 

730  

1800 † Jadwigi i Jana NALEŻYTYCH 

27.V 
(środa) 

730 † Wandy SZUMILEWSKIEJ, w miesiąc po śmierci 

1800 
† Stanisława, Rozalii i Franciszka PINDELSKICH, 

Marianny i Franciszka CHĘCIŃSKICH 

28.V 
(czwartek) 

730  

1800 † Mariana JĘKSY 

29.V 
(piątek) 

730 dziękczynna, z racji urodzin Ryszardy, z prośbą o łaskę zdrowia 

1800 † Anny BOGUCKIEJ, Marii i Kazimierza KALIŃSKICH 

30.V 
(sobota) 

730 
† Aleksandra i Zofii MIKOSÓW, 

Janiny, Ewy i Józefa KORNASÓW 

1800 † Ireny i Władysława LEWANDOWSKICH 

31.V 
(niedziela) 

845 † Sabiny i Jana ULICKICH 

1030 
† Genowefy i Zbigniewa GUTOWSKICH, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1200 † Marianny i Tadeusza LEWANDOWSKICH 

1800 
† Leokadii SZUSTKOWSKIEJ, w 2 rocznicę śmierci, 

Macieja i Leszka MATEJAKÓW 

POLSKIE MADONNY (191): MATKA BOŻA WEJHEROWSKA 

W 1634, podczas wyprawy króla Władysława IV pod Smoleńsk płk Jakub 

Jakub Wejher „nagle został zasypany, bo nieprzyjaciel 

zastosował miny. […] Wezwał pomocy BOŻEJ ślubując, że 

jeżeli wyjdzie cało z tego krytycznego położenia na wie-

czną pamiątkę tego dobrodziejstwa wybuduje w swoich 

dobrach kościół […] i wszelkimi siłami będzie szerzył 

chwałę BOŻĄ. Uczyniwszy ten ślub ocalał”o. Grzegorz Gdański… 

Gdy został wojewodą malborskim założył miasto, 

nazwane później od jego nazwiska Wejherowem. 

Wystawił wspaniałą Kalwarię oraz kilka kościołów, w tym 

kościół klasztorny pw. św. Anny, do którego sprowadził 

oo. franciszkanów. A w nim, ok. 1654, umieszczono obraz 

stojącej na księżycu BOGARODZICY z DZIECIĄTKIEM … 

Wizerunek MADONNY (194×81.7 cm) namalowany farbami 

olejnymi na płótnie, autorstwa prawd. malarza gdańskiego, 

Andrzej Stecha, pochodzi z II połowy XVII w. Wystawiono 

go w prawym, bocznym ołtarzu, nad którym w kartuszu umieszczono napis 

„Sicut lilium inter spinas” (pl. „Jak lilia między cierniem”)… 

Kult MATKI BOŻEJ WEJHEROWSKIEJ rozwijał się powoli, pozostawał w cieniu 

Kalwarii. Wiadomo, że w modlitewnikach kalwaryjskich z XVIII w. znajdo-

wały się modlitwy do MADONNY. Wiadomo też, że 6.VI.1862 Pius IX udzielił 

odwiedzającym kościół pw. św. Anny w czasie świąt Narodzenia, Zwia-

stowania, Oczyszczenia i Wniebowzięcia odpustu zupełnego. 

Szczególny rozwój kultu PANI WEJHEROWSKIEJ zaczął się po 1945. Zaczęły 

pojawiać się liczne wota. W V.1974 przed OBRAZEM modlił się Prymas 

Tysiąclecia, Stefan kard. Wyszyński. W latach 1980. wraz z wyrzuconymi 

z kraju przez reżim gen. Jaruzelskiego kopie WIZERUNKU trafiły za ocean. 

W końcu MATKĘ BOŻĄ UZDROWIENIA CHORYCH na duszy i ciele ukoronował 

w Sopocie 5.VI.1999 św. Jan Paweł II. 

il. MATKA BOŻA WEJHEROWSKA – kościół pw. św. Anny, Wejherowo; źródło: nk.pl 

PATRON TYGODNIA: ŚW. AUGUSTYN CALOCA Y CORTÉS, MĘCZENNIK – DOKOŃCZENIE 
21.V.1927, ok. 10

00
, gdy uczył kleryków, do Totatiche wtargnęło wojsko. Natych-

miast nakazał się rozproszyć. Sam wyszedł ostatni. Ale ktoś go zauważył… 
Został aresztowany. W celi spotkał swego proboszcza, ks. Magallanes y Jara… 

Oferowano mu wolność, ale uzależnił zgodę od wypuszczenia proboszcza… 

Po dwóch dniach obu zagnano do miejscowości Colotlán. Tam, 25.V.1927, bez 
sądu postawiono ich przed plutonem egzekucyjnym. 

Augustyn zdążył powiedzieć: „Dla BOGA żyjemy i w NIM umieramy”. Padła salwa… 

Szczątki męczenników ekshumowano 23.VIII.1933. Znaleziono tylko kości i … 
nienaruszone serce Augustyna z wbitym weń fragmentem kuli… 

22.XI.1992 beatyfikował go, a 21.V.2001 kanonizował, w gronie 25 męczenników 
powstania Cristeros, św. Jan Paweł II. (uroczystość 25 maja) 

il.: AUGUSTYN CALOCA Y CORTÉS; źródło: /www.voxdomini.com.pl 

JEST 

 

Mówią że modlimy się do głuchych obrazów 

ślepnących świec 

że dmuchamy jak dzieci w papierowe trąbki – 

a ON przecież jest 

w małej hostii jak w iskierce ciepła 

w mocnych ścianach nadziei. 

Czeka z sercem jak z Wielkim Piątkiem 

w tabernakulum umówionej alei – 

w domkniętym milczeniu – 

przychodzę tu nieraz jak pogryziony psiak 

i ostrożnie dokładnie po kolei wyjmuję z łap 

kolce lęku. 

TWARDOWSKI, Jan (1915, Warszawa – 2006, Warszawa) 

Księże Jacku! 

 Szczęść Boże! Dziękujemy! Bądź z nami! REDAKCJA 
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