
 

 

 

 
 

		

 

 Jeśli popatrzymy na wydarzenie z dzisiejszej Ewangelii z innej 
strony, nie tylko zasmuconego ponownym odejściem Jezusa obserwatora, 
okazuje się, że zostajemy zaproszeni do społeczności świadków Nieba. 
Czym jest Niebo? Niebo jest miejscem naszego powołania 
i przeznaczenia, w którym Bóg nas oczekuje. Mamy w Niebie spełnić 
swoje powołanie i istnienie. Nie chodzi tu o jakieś miejsce w znaczeniu 
fizycznym, ale o przestrzeń duchową, przestrzeń obcowania z Bogiem. 
 Tę prawdę przybliża nam przede wszystkim Modlitwa Pańska. 
Modlimy się: «Ojcze nasz, któryś jest w niebie». Te słowa modlitwy, której 
nauczył nas Chrystus, ukazują niebo jako duchową przestrzeń Ojca. 
Równocześnie dalsze słowa wskazują na ziemię: «bądź wola Twoja, jako 
w niebie, tak i na ziemi». Prosimy o to, aby zbawcza wola Ojca była 
wypełniana na ziemi przez nas, ludzi. Jednak w naszym życiu możemy 
popełnić błąd - stworzyć własne niebo. A w zasadzie atrapę nieba. Mówimy: 
„a… jakie dobre, niebo w gębie”. To coś, co urasta do rangi nieba: jedzenie, 
alkohol, narkotyki, plotki, sport i moda, niestety - pornografia, Internet, 
pieniądze albo pracoholizm. Próba budowania nieba na ziemi zawsze 
kończy się dramatem. A Bóg uczy: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”, by 
nie tworzyć na ziemi własnego, o ironio, więzienia, albo bardzo smutnego 
nieba. I będziemy bardzo smutnymi świadkami. Można jednak inaczej. 
Kluczem jest miłość. Apostołowie po Wniebowstąpieniu nie odczuwali 
smutku. Przeciwnie - RADOŚĆ. To uczucie jest sprawdzianem naszej wiary.www.miliardowice.com	

e-mail:	miliardowice.parafia@gmail.com
tel.:	32	215	70	83	
kom.:	600	150	014
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"Co mamy czynić, mężowie bracia?" zapytują, poruszeni łaską; a Piotr na 
to: "Pokutę czyńcie, a niech ochrzczony będzie każdy z was w Imię Jezusa 

Chrystusa... a weźmiecie dar Ducha Świętego”.  

 Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem 
Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo 
świętem Ojcostwa Bożego; Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego 
Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. - Wielkanoc jest 
świętem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło 
Odkupienia chwalebnym zmartwychwstaniem swoim. - Zielone Świątki wreszcie 
są świętem trzeciej Osoby boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają 
na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało utwierdzone i 
poświęcone przez Niego. 
 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nosi u nas popularną nazwę 
"Zielonych Świątek", dlatego zapewne, że obchodzimy je w najpiękniejszej 
porze roku, gdy przyroda cała w pełnym jest rozkwicie. Wszystkie obrzędy 
ludowe z nimi związane noszą piętno radości i wesela. Kościoły, domy, obejścia 
przybrane są "majem", - najczęściej młodymi brzózkami; posadzkę kościelną, 
podłogę chat i wiejskie podwórka potrząsają wonnym tatarakiem; wszędzie 
rozlewa się rzeźwa woń świeżej majowej zieleni. W języku liturgicznym święto 
Ducha Świętego nazywa się "Pięćdziesiątnicą" - bo obchodzi się je 50-go dnia po 
Zmartwychwstaniu Pańskim. 
 "Spełniły się dni Pięćdziesiątnicy" - jak pisze św. Łukasz w "Dziejach 
Apostolskich" (II,1). Duch Święty zstąpił na zgromadzonych w Wieczerniku 
Apostołów, odprawiających pierwszą w Kościele nowennę pod przewodnictwem 
Matki Jezusowej. Była to niedziela, dzień święty Nowego Zakonu, dzień Pański. 
W Starym Testamencie dzień 50-ty po święcie Paschy był dniem wielkim, 
uroczyście obchodzonym przez Synagogę, dniem pełnym wspomnień, bo 
rocznicą nadania Mojżeszowi prawa na górze Synaj.

ZESŁANIE	DUCHA	ŚWIĘTEGO

KOMENTARZ	DO	EWANGELII	
Mt	28,	16-20



 	INTENCJE	MSZY	ŚWIĘTYCH	NA	TYDZIEŃ	25.05-31.05	

PONIEDZIAŁEK	25	maja	
18:00  + Maria i Jan Bieńko, Bronisława i Ludwik Rojczyk, zmarli   
 z rodzin 

WTOREK	26	maja
7:00  + Anna Rojczyk 
18:00 + Piotr Wizner 10 rocznica śmierci 

ŚRODA	27	maja
18:00  + Jerzy Ogórek

CZWARTEK	28	maja
18:00  + Jerzy Świderski, zmarli z rodzin Świderski i Żoczek

PIĄTEK	29	maja	
18:00  + Elżbieta i Antoni Krzempek, syn Tadeusz

SOBOTA	30	maja
7:00  + Elżbieta Dobijasz 
17:00 + Maria i Andrzej Kucharczyk  

UROCZYSTOŚĆ	ZESŁANIA	DUCHA	ŚWIĘTEGO		
31	maja	

7:30  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże    
 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Michalik 
9:30  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże    
 błogosławieństwo dla Kamila z okazji 18 rocznicy urodzin 
11:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże    
 błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ireny Szkucik    
 i wnuczki Amelii z okazji urodzin

OGŁOSZENIA

We Mszy Świętej i nabożeństwach w naszej świątyni może 
uczestniczyć 70 osób - pierwszeństwo mają osoby, które 

zamówiły intencję.  
W świątyni przebywamy z zasłoniętymi ustami i nosem. Zajmujemy 
miejsca zaznaczone kropkami, zachowując bezpieczną odległość.  

Zachęcam do duchowego uczestnictwa w nabożeństwach  
z naszej świątyni.

• Przeżywamy miesiąc Maryi - zachęcam do udziału w nabożeństwach 
majowych w niedzielę o godz. 15:00, w tygodniu o godz. 17:30. 

• Zachęcam do spowiedzi wielkanocnej, możliwość sakramentu 
pokuty pół godziny przed Mszą św., natomiast wieczorem przed 
modlitwą różańcową. 

• We wtorek pamiętajmy w modlitwach o naszych Mamach. 
• W sobotę wspomnienie św. Jana Sarkandra – patrona diecezji. 

W katedrze o godz. 10:00 ks. Biskup udzieli święceń kapłańskich, 
pamiętajmy w modlitwie o diakonach przygotowujących się do 
święceń. 

• Bardzo dziękuję za udział w Akcji Krwiodawstwa, oddano 17 litrów 
krwi.

W	przyszłą	niedzielę	przypada	
Uroczystość	Zesłania	Ducha	Świętego

Prośmy, by Bóg zesłał Ducha Świętego 
W przyszłą sobotę w godz. 18:00 - 20:30  

czuwanie przed tą uroczystością. 
Zapraszam do wspólnej modlitwy.


