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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU 
rozważania nad Ewangelią niedzielną

Duch Święty to najbardziej tajemnicza osoba Trój-
cy Świętej. Obrazem Boga Ojca Stworzyciela jest  
wspaniałość wszechświata, nieba i ziemi. Kontem-
placja ogromu i piękna stworzenia prowadzi nas  
właśnie do pierwszej osoby Boskiej. Odwieczne Sło-
wo natomiast „stało się ciałem i zamieszkało wśród 
nas” (J 1, 14), stąd Jego nie tylko obrazem, ale wcie-
leniem jest Jezus z Nazaretu, którego historię znamy 
z kart Ewangelii. Od dwóch tysięcy lat Kościół prze-
kazuje kolejnym pokoleniom Dobrą Nowinę o sło-
wach i czynach Tego, który umarł na krzyżu, a po 
trzech dniach wrócił z cmentarza żywy. A gdzie mo-
żemy dostrzec Ducha? Już biblijne obrazy Ducha mo-
gą nas wprowadzić w pewne zakłopotanie. Są one 
jakby nieosobowe, a tym samym nieuchwytne. „Wiatr 
wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie 
wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża” (J 3, 8) – mó-
wi Jezus do Nikodema, odnosząc te słowa właśnie do 
Ducha. Dzisiejsze I czytanie mówi o zstąpieniu Ducha 
w postaci języków z ognia. W scenie zaś chrztu Chrys-
tusa Duch zstępuje w postaci gołębicy. Niektórzy  
mówią wręcz, że Duch Święty pozostaje dla nas jakby 
bez twarzy. Czy rzeczywiście?! Czyż drugie czytanie 
nie ukazuje nam twarzy Ducha. Pięćdziesiąt dni po 
zmartwychwstaniu uczniowie siedzą zamknięci 

w wieczerniku, zalęknieni, i tak naprawdę nie wiedzą, 
co robić. Kiedy zstępuje na nich Duch, już wiedzą, co 
czynić. Wychodzą ku wrogiemu światu i głoszą Dobrą 
Nowinę o Zmartwychwstałym. Rodzi się wspólnota 
Kościoła, Nowy Lud, którego lepiszczem jest trzecia 
Osoba Boska. Tak! Twarzą Ducha jest wspólnota wie-
czernika, zjednoczona we wspólnym wyznawaniu 
i głoszeniu Chrystusa. Nie widzimy wiatru, ale widząc 
poruszające się liście, wiemy, że to efekt działania 
wiatru. Podobnie jest z Duchem. Nie widzimy Go bez-
pośrednio, ale możemy dostrzec owoce Jego działa-
nia: miłość, jedność i gorliwość. Duch działa w Koś-
ciele, uniżając samego siebie. Mówimy o kenozie (uni-
żeniu) Jezusa, ale jest też kenoza Ducha. Trzecia oso-
ba Trójcy uniża się w czasowo-przestrzennej konkret-
ności Kościoła, działa poprzez kapłanów, instytucje 
kościelne, wszystkich wiernych, pomimo ich niedos-
konałości i grzeszności. Duch dostosowuje się do ludz-
kiego sposobu postępowania i dlatego nie rozwala in-
stytucji swoją nieograniczoną mocą, ale działa w nich, 
uniżając się. Niekiedy jakbyśmy zapominali o Duchu; 
nie kierujemy do Niego naszych osobistych modlitw. 
Dlatego sekwencja przed Ewangelią przypomina, że 
trzeba nam wołać: „Przybądź, Duchu Święty... Ześlij... 
siedmiorakie dary”. 

KALENDARIUM 

25 maja Święto NMP Matki Kościoła – Uroczystość 
odpustowa w Sanktuarium M.B. Skałkowej 
w Podzamczu;  

26 maja Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera; 

28 maja Święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego  
i Wiecznego Kapłana. 

29 maja Wspomnienie św. Urszuli Leduchowskiej, dziewicy. 
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 Kartka z kalendarza: 
25 maja – Święto NMP 
Matki Kościoła 
(Odpust w Skałce) 



Przybądź Duchu Stworzycielu 
Veni Creator Spiritus – przyzywamy Ducha 

Świętego w ważnych momentach życia Kościoła. 
Dlaczego nazywamy Go Stworzycielem? Czy to ma 
jakieś duchowe znaczenie dla nas? 

ołanie „Przybądź Duchu Stworzycielu” ma 
głęboki duchowy sens. Może ktoś zapytać: 
skoro istniejemy, to po cóż jeszcze wzywać 

Stworzyciela? Przyzywanie Ducha Stwórcy oznacza, 
po pierwsze, uznanie siebie za stworzenie, zgodę na 
zależność w istnieniu od Boga. Ojciec Cantalamessa 
podkreśla, że chodzi o „oddanie Bogu własnej wol-
ności”, „przekazanie siebie w spontanicznej decyzji, 
jak glina w ręce garncarza, ze słowami: »Panie, Tyś 
naszym Ojcem; myśmy gliną, a Ty naszym twórcą« 
(Iz 64,7)”. Po drugie teologia podkreśla, że stwarza-
nie świata trwa, to nieustający proces. Bóg podtrzy-
muje wszystko w istnieniu, wciąż „stwarza i odnawia 
oblicze ziemi”. On nie tylko BYŁ Stworzycielem, ale 
zawsze nim JEST. Duch Święty przeprowadza świat 
od chaosu do kosmosu, czyli od nieładu do porządku, 
od zamieszania do harmonii, od deformacji do pięk-
na, od starości do nowości. „Bez Ducha żadne stwo-
rzenie przetrwać nie może” – pisze św. Ambroży. „Bez 
Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia, jeno 
cierń i nędze” – śpiewamy w Sekwencji do Ducha 
Świętego. Odnosi się to zarówno do całości świata 
(makrokosmos), jak i do człowieka, którego można 
nazwać mikrokosmosem. Jezus Chrystus przyniósł 
światu Ducha Świętego. Jak tego dokonał, dowiemy 
się w kolejnej katechezie. W tym miejscu podkreśl-
my tylko fakt, że misję Ducha Świętego można uka-
zać jako odnowienie dzieła stworzenia, które zostało 
uszkodzone przez ludzki grzech. Mówiąc metaforycz-
nie, Duch Święty nadal unosi się nad wodami naszego 
życia, nad naszym chaosem, nieładem, sprzecznoś-
ciami pożądań i tęsknot. Pewien średniowieczny  
mnich modlił się tak: „Ziemia mego ducha jest jesz-
cze niestała i pusta… Lecz otchłań mego ducha przy-
zywa Ciebie, Panie, abyś także ze mnie utworzył no-
we niebo i ziemię nową”. Czyż nie brzmi to pięknie? 

Kiedy mówimy do Ducha Stworzyciela: „Przyjdź”, 
prosimy o Boży pocałunek, o tchnienie Jego miłości, 
z której jesteśmy. My sami z siebie umiemy raczej 
niszczyć, niż budować, ale jeśli działamy jako „nat-
chnieni” przez Ducha Bożego, możemy odnawiać  
oblicze ziemi, możemy tworzyć rzeczy dobre i pięk-
ne. Poranek jest momentem przejścia z nocy do  
światła. Dlatego jest symbolem wyjścia świata z pier-
wotnego chaosu. Sny bywają męczącym koszmarem, 
wszystko w nich jest wymieszane: dobro i zło, pięk-
no i brzydota, radość i udręka. „Nieraz budzimy się 
z wrażeniem, że trzeba wszystko zaczynać od zera” – 

pisze o. Cantalamessa. „Jakbyśmy byli ateistami, któ-
rzy nigdy nie znali Boga i nie wiedzą, co to wiara, na-
dzieja i miłość. Stąd konieczność rozpoczynania każ-
dego dnia z Duchem Świętym, aby przekształcał nasz 
chaos w światło wiary, nadziei i miłości. Odkryłem, 
że najpiękniejszymi słowami na początek dnia są właś-
nie dwa wersy hymnu: »O Stworzycielu Duchu  
przyjdź, nawiedź nasze umysły (dusze)«”. I dodaje: 
„Czuję prawie fizyczną ich potrzebę, aby zrzucić  
z siebie ociężałość, inercję i nocne otępienie”. Ta pod-
powiedź jest godna rozważenia. 

Pointą i zarazem modlitwą niech będą słowa ze 
starego angielskiego hymnu z brewiarza: „Duchu Bo-
ży, co nad mrokiem i pustynią unosiłeś się z mocą 
o świcie stworzenia, piękno z gliny wyrywając i z 
chaosu, tchnący życie Twoje boskie w ludzkie noz-
drza. Przyjdź, posiej na pustyni naszych istnień 
W nas się módl i nas kształtuj jak synów w Synu . 
Nasze serca otwórz sobie, Duchu mocy, Wprowadź 
nas do życia Trójcy, co jest jednym”. 

W 



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, na ile pozwala 
nieudolność ludzka, prawdy objawione. 

Daj mi dar umiejętności, abym się przekonał o ni-
cości swojej i wszelkich rzeczy stworzonych. Żebym 
wszystko odnosił do Boga według uczuć serca Jezu-
sowego, a gardził marnościami tego świata. 

Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród 
niebezpieczeństw życia doczesnego i pełnił 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, bał się grzechu 
bardziej 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 zadośćuczynił Boskiej sprawie-
dliwości. Napełnij Duchu Święty, serce moje Boską 
miłością i łaską wytrwałości, abym żył po chrześci-
jańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen. 

 

KARTKA Z KALENDARZA 

25 maja 

więto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w po-
niedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świę-
tego, zostało wprowadzone do polskiego kalen-

darza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat 
Polski – za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany 
dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem 
działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, 
w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczer-
niku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy "trwali 
jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, 
Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). 
Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego,  
mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa 
Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Aposto-
łami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej  
chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Koś-
cioła, towarzyszy Kościołowi w świecie. 

Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali  
Matce Najświętszej teologowie już od początków  
dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże:  
Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli 
Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie 
Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macie-
rzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Pol-
ski, kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów 
polskich w dniu 16 września 1964 roku, podczas  
trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uza-
sadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościo-
ła. Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, 
dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych 

dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratun-
kiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabie-
gali również bardzo o to, aby nauka o Matce Naj-
świętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, 
gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła 
i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Koś-
cioła. 

W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie 
o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo 
Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do 
Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: "Matko Kościoła, 
módl się za nami". Wniósł równocześnie prośbę do 
Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Li-
tanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby 
papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla 
całego Kościoła Powszechnego. 

Ś 



Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego, 
która przypada dokładnie w 50 dni po Zmartwych-
wstaniu, kończymy obchody okresu wielkanocnego.  
2. Jutro, w poniedziałek po uroczystości Zesłania Du-
cha Świętego, w Kościele w Polsce przypada święto 
Maryi Matki Kościoła. W tym dniu obchodzimy Od-
pust w Sanktuarium na Skałce. Suma odpustowa o 
godz. 1700 sprawowana będzie przez księży obcho-
dzących Jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Ks. Jarosław 
Piekarz będzie przewodniczył koncelebrze a kazanie 
wygłosi ks. dr. Stanisław Cader. Tradycyjnie na Skał-
kę udamy się w pieszej pielgrzymce. Rozpoczęcie 
o godz. 1600 przed kościołem parafialnym. Zachęca-
my do licznego udziału dzieci w strojach komunij-
nych, młodzież, która w tym roku przyjęła bierzmo-
wanie i wszystkich parafian. Nie będzie w tym dniu 
Mszy św. o godz. 1800 w kościele.  
3. We wtorek obchodzimy Dzień Matki prośmy dla 
nich o wszystkie potrzebne łaski, a zmarłe mamy po-
lecajmy Bożemu Miłosierdziu. Zapraszamy na Mszę 
św. w intencji zmarłych mam o godz. 1800. Intencje 
prosimy zgłaszać w zakrystii.  
4. Krąg Biblijny w środę po wieczornej Mszy św. 
5. Kontynuujemy naszą modlitwę o urodzaje i za kra-
je głodujące. Poświęcenie pól w Józefowie w sobotę 
o godz. 1700. Serdecznie zapraszamy.  
6. W niedzielę za tydzień na terenie Gminy Ogrodzie-
niec odbędzie się Festyn z okazji Dnia Dziecka, 
który zostanie połączony ze zbiórką pieniędzy na 
rzecz niepełnosprawnego dziecka Oliwiera Pelona. 

Oliwier urodził się w 2014 roku bez rąk i nóg. Prag-
niemy wesprzeć rodziców Oliwiera w zakupie nie-
zbędnych protez. Organizatorzy zapraszają do udziału 
w Festynie, z którego pozyskane środki zostaną prze-
znaczone na ten cel. Będziemy mogli również po każ-
dej Mszy św. przed kościołem złożyć ofiarę do pusz-
ki. Za okazane serce składamy serdeczne Bóg zapłać.  
7. W ramach pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych 
zapraszamy do odwiedzenia Sanktuarium Matki Bo-
żej Królowej Beskidów w Szczyrku. Wyjazd 5 czer-
wca o godz. 800 spod Szkoły Podstawowej w Ogro-
dzieńcu. W programie nawiedzenie Sanktuarium, Msza 
św., zwiedzanie, wycieczka kolejką linową na Skrzy-
czne, w drodze powrotnej zatrzymanie w Wadowi-
cach i nawiedzenie Bazyliki Ofiarowania Najświęt-
szej Maryi Panny. Cena wyjazdu: 40 zł/os. Zapisy 
w zakrystii. Serdecznie zapraszamy. 
8. Stowarzyszenie tato.net odkrywamy ojcostwo 
zaprasza na warsztaty dla ojców, zatytułowane: Bli-
żej – pełna łączność, które odbędą się w Podzamczu 
ul. Bonerów 8 dnia 20 czerwca w godzinach 900 – 
1800. Jest tylko 20 miejsc wolnych, dlatego zaintere-
sowanych prosimy o wcześniejsze zapisanie się. Te-
lefon kontaktowy do koordynatora warsztatów znaj-
duje się na plakacie w gablocie. 
9. Przed nami ostatni już tydzień maja, dlatego tym 
bardziej zachęcamy do uczestnictwa w nabożeń-
stwach majowych, które w naszym kościele odpra-
wiane są codziennie po wieczornej Mszy św. 
10. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 25 – 31 maja 2015 r.

25 maja – poniedziałek – ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA (odpust w Skałce) 
700 1) + Antoni, Alfreda Depczyńscy – od rodziny Bodziony i Krupa. 
 2) + Longina Peda – od syna z rodziną. 
1700 MSZA ODPUSTOWA W SANKTUARIUM M.B. SKAŁKOWEJ. 

26 maja – wtorek 
700 1) + Ks. Bogusław Bodziony – w 31. r. święceń kapłańskich. 
 2) + Wanda Jołop – od córek.  
1800 Msza zbiorowa w intencji zmarłych Matek. 

27 maja – środa 
700 1) + Alfreda Depczyńska – od syna Wojciecha z rodziną. 
 2) + Stanisław Srokosz – od syna z rodziną. 
1800 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy. 

28 maja – czwartek 
700 1) + Alfreda Depczyńska – od córki Anny z rodziną. 
 2) + Stanisław Srokosz – od siostry Teresy z rodziną. 
1800 + Jan Boruc w 9. r. śmierci. 

29 maja – piątek 
700 1) + Alfreda Depczyńska – od rodziny Królików. 
 2) + Stanisław Srokosz – od Józefy Wacowskiej. 
1800 Msza zbiorowa za zmarłych. 

30 maja – sobota 
700 1) + Alfreda Depczyńska – od córki Wandy. 
 2) + Stanisław Srokosz – od rodziny Migalskich z dziećmi. 
1800 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety w 60. r. urodzin. 

31 maja – niedziela 
700 + Zofia, Mieczysław, Zofia Miśkiewicz; Stanisława Kimak. 
900 + Maria, Bolesław, Emil Tomiczek. 
1030 + Zbigniew Pokorski – od wychowawczyni i uczniów klasy VI b. 
1200 Za parafian. 
1800 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Daniela Kozłowskiego w 18. r. urodzin. 


