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   LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Dz 2,1-11); (Ga 5,16-25); Psalm: (Ps 104) 

Słowa z Ewangelii wg św. Jana (15,26-27;16,12-15) 
 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

„Oznajmi wam rzeczy nowe”. 
Z wielu określeń Ducha Świętego to z dzisiejszego fragmentu 

Ewangelii jest jednym z piękniejszych. Łączy się z 

zapewnieniem, że w trudzie, zwątpieniu i niemocy nie jesteśmy 

sami. Jest z nami Paraklet dodający otuchy i wlewający w serce 

nadzieję. Przychodzi On także po to, by dodać nam siły do 

stawiania oporu złemu. A siedem Jego darów staje się naszą 

pierwszą pomocą.     O jeden z nich powinniśmy dziś prosić 

Ducha Świętego. 

W DNIU 18 MAJA BR. (WTOREK) MINĘŁA 

101. ROCZNICA URODZIN 

KAROLA WOJTYŁY - 

ŚW. JANA PAWŁA II 

 

http://www.czarze/


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
Cierpiał z nami 

Do walki z Prymasem S. Wyszyńskim komunistyczne władze 

powołały specjalny zespół. 
 Całe pasterskie 33 - letnie posługiwanie Prymasa Tysiąclecia przebiegało 

pod ścisłą inwigilacją komunistycznego aparatu represji. Na ulicy Miodowej 

w Warszawie, przeciwko kurii arcybiskupiej i rezydencji Prymasa, 

urządzono rozbudowane biuro inwigilacyjno-podsłuchowe. Setki tajnych, 

dobrze opłacanych agentów obserwowało Kardynała, dokądkolwiek się 

udawał. W kościołach nagrywano Jego kazania, a wszędzie, gdzie się 

zatrzymywał, instalowano podsłuch. Śledzono każdy krok „proroka” 

(ubecki kryptonim Prymasa). 

Zamach na Prymasa 

Po objęciu 2 lutego 1949 roku prymasowskiej stolicy gnieźnieńskiej Prymas 

5 lutego zdążał na zaplanowany ingres do Warszawy. Na pierwszy postój 

i spotkanie z wiernymi zatrzymał się w Witkowie. Natchniony Bożym 

duchem, wbrew przewidywaniom UB, że pojedzie dalej przez Wrześnię, 

zdecydował udać się do stolicy przez Koło. Tam przenocował i był 

podejmowany przez ówczesnego proboszcza ks. kanonika Stanisława 

Śmietanko, co upamiętnia dziś duży obraz prymasa w kolskiej farze. 

Tymczasem okazało się, że na zaplanowanej trasie przejazdowej niedaleko 

Wrześni rozciągnięto nad jezdnią stalową linę umocowaną do drzew 

stojących po obu stronach drogi. Musieli zrobić to fachowcy, gdyż dla 

mniejszej widoczności pomalowali linę na czarno. W zasadzkę wpadł 

samochód ciężarowy z Gniezna, który wywrócił się i wpadł do rowu. 

6 lutego w godzinach popołudniowych Prymas szczęśliwie dotarł do stolicy 

i wśród wiwatujących tłumów odbył ingres do prokatedry Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa Oblubieńca. Sama 

Archikatedra - serce Warszawy, zburzona w Powstaniu Warszawskim 

-  pozostawała jeszcze w gruzach. 

W „Pro memoria” Ojciec zapisał tego wieczoru: „Od dziś zaczyna się moja 

droga przez Warszawę (…). Dzisiaj muszę pokochać Warszawę i oddać jej 

swoje siły i życie. Oby Bóg - Miłość nadał tej pasterskiej miłości swoje 

oblicze ojcowskie. Idąc przez miasto poważnie lękałem się wypadku. 

Zwalone kamienice pokryte były ludźmi, zewsząd podnosiły się okrzyki. 

Gruzy i zwaliska ożyły, kamienie wołały”. Nazajutrz, 7 lutego, Prymas 

spotkał się z ministrem administracji publicznej Władysławem Wolskim 

i powiadomił go o zdarzeniu z ciężarówką. W odpowiedzi usłyszał, że   



 „sprawa zostanie dogłębnie zbadana, a winni będą ukarani”. Prymas na to: 

„Na pewno. Mała to pociecha, zwłaszcza, że ci winni są najmniej winni”.  

 W związku z piekielnym pomysłem zamachu rodzi się pytanie: dlaczego 

kardynał Wyszyński o tym zdarzeniu nigdy publicznie nie mówił, choć 

swoich zapiskach  zanotował, że w rozmowie z biskupem 

Lucjanem  Bernackim powiedział, że jest to dla niego „jedna z ciężkich 

udręk”. Był nieustraszonym Bożym mężem, stąd zapisał: „Największym 

brakiem apostoła jest lęk. Bo on budzi nieufność do potęgi mistrza, ściska 

serce i kurczy gardło. Apostoł już nie wyznaje. Czyż jest jeszcze apostołem? 

Lęk apostoła jest pierwszym sprzymierzeńcem nieprzyjaciół sprawy”. 

Módlmy się za licznych zalęknionych pasterzy naszego czasu.  

Poniżanie Ojca 

By poniżyć misję i osobę Prymasa, wyspecjalizowane komórki ubeckie 

uprawiały szeptaną propagandę. Rozprowadzano - jako wiadomość poufną 

- plotkę, że nowy Prymas jest spokrewniony z osławionym zausznikiem 

Stalina - Andriejem Wyszynskim, krwawym prokuratorem generalnym 

ZSRS. Ubecy po kościołach rozrzucali ulotki z różnymi pomówieniami, 

kłamstwami i rewelacjami o Prymasie. Obmowy kolportowane na południu 

opowiadały o zdarzeniach na północy Polski. Te same sensacje 

rozpowszechniane na północy dziać się miały w Krakowskim lub na 

Podkarpaciu. Opieka duszpasterska, jaką ks. Wyszyński roztaczał nad 

żołnierzami AK w kampinoskich lasach podczas swego ukrywania się w 

Laskach, posłużyła do kłamliwych oskarżeń, że ma krew na rękach, 

wspomagając morderców, jak komuniści nazywali akowców. Do 

ulubionych przez policję nękań Ojca należały wielokrotne kontrole na 

trasach Jego przejazdów. Celem było opóźnianie przyjazdu do 

wyznaczonego celu. 

Do walki z Prymasem powołano specjalny zespół, który spreparował 

kosztowną operację. Napisano antyprymasowski paszkwil nazwany 

memoriałem. W starannej i eleganckiej szacie graficznej kolportowano go 

w wersji łacińskiej - wśród ojców Soboru Watykańskiego II. Tysiącami 

rozrzucano wersję skróconą w języku francuskim, włoskim i angielskim na 

placu św. Piotra oraz w wielu kościołach Rzymu, Paryża i innych stolic 

europejskich. Oskarżono w nim Ojca oto, że terroryzuje i zastrasza polskich 

biskupów, aby przemawiali w tym duchu, w jakim On sobie życzy. Te 

wszystkie próby zdały się na nic. Prymas cieszył się bowiem całkowitym 

zaufaniem wszystkich kolejnych papieży. 

 



NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA I ŚW. JAN PAWEŁ II 

NAJWIEKSZY Z RODU POLAKÓW! 
WSPOMNIENIE W 101. ROCZNICĘ URODZIN 

 18 maja 1920 roku między 17.00 a 18.00 Emilia 

Wojtyła powiła zdrowego, silnego chłopczyka. Urodził 

się przy dźwiękach dochodzących z pobliskiego 

kościoła: dzwonów i śpiewu Litanii Loretańskiej. 

Narodziny przyszłego papieża poprzedzone były o 3 lata 

objawieniami Najświętszej Maryi Panny w Fatimie, a 

cud nad Wisłą miał miejsce 3 miesiące później. Jeżeli 

dodamy do tego, że Karol Wojtyła całe życie był 

Maryjnym biskupem i papieżem nie dziwi więc Jego 

papieskie zawołanie Totus Tuus (Maryja). 

 Są jeszcze dwa fakty, których zbieżność z datą 

urodzenia wskazywać może, że nic się nie dzieje w 

życiu przez przypadek. 58 lat później o godzinie 17.15 

kardynał Wojtyła został papieżem, a 61 lat później o 17.19, dokładnie w 

rocznicę pierwszego objawienia fatimskiego, został postrzelony na placu 

Świętego Piotra. 

 Myśląc o tych zdarzeniach można wysnuć przypuszczenie, że Matka Boża 

chciała mieć tego ze swoich Synów jak najbliżej siebie. Jeszcze jedna 

informacja wiąże przyszłego Świętego z Najświętszą Panienką. Otóż 

państwo Wojtyłowie pochowali swoją córeczkę Olgę i 3 lata po jej śmierci 

Emilia Wojtyło znów była w stanie błogosławionym. Radość jednak 

zamieniła się w obawy, że mogą stracić i to dziecko. Pani Emilia nieustannie 

drżała o noszone pod sercem dziecko i sama bardzo źle się czuła. Lekarze 

oświadczyli, że jeśli donosi, może nie przeżyć porodu. Podobno doradzali 

usunięcie ciąży. Pani Emilia stanowczo odrzuciła myśl o aborcji. Całą 

ufność położyła w Najświętszej Maryi Pannie, modląc się o wsparcie i 

szczęśliwy poród. Matka Boża wspomogła.  

20 czerwca 1920 roku w kościele parafialnym Ofiarowania NMP ksiądz 

Franciszek Żak, kapelan wojskowy, udzielił młodszemu synowi państwa 

Emilii i Karola Wojtyłów sakramentu chrztu przy chrzcielnicy w kaplicy 

Świętej Rodziny. Chłopiec otrzymał imiona Karol Józef -  po swoim ojcu 

i po Oblubieńcu NMP. W 50. rocznicę swoich urodzin, przemawiając na 

wadowickim rynku, Ojciec Święty dziękował: „Rodzicom i wszystkim, 

którzy łaskę chrztu świętego dopełnili zdrową nauką wiary, a także 

rzetelnym przykładem życia chrześcijańskiego." 

 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE (17) 
ŚW. JÓZEF I ŚW. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS 

 

 O tym, że święty Józef zajmował 

kluczowe miejsce w duchowości 

karmelitańskiej, jako umieszczony przez 

św. Teresę od Jezusa w centrum jej 

charyzmatu wraz z Jezusem i Maryją, 

świadczy także nabożeństwo, jakie żywili 

w do Niego późniejszy święci zakonu, 

jako chociaż bym Teresa od Dzieciątka 

Jezus czy Rafał Kalinowski. 

 Litania do św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus (1873 -  1897) nazywa ją m.in. 

„wierną córką wielkiej Teresy". Była ona 

rzeczywiście wielką naśladowczynią 

swej duchowej matki w Karmelu. Stąd 

papież św. Jan Paweł II obie święte 

ogłosił doktorami Kościoła. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus była, podobnie 

jak św. Teresa z Avila, wierną czcicielką św. Józefa. Uderza jej zawołanie: 

„a dobry święty Józef? O, jakże go kocham". Jemu powierzyła swoje 

wstąpienie do Karmelu, a w klasztorze znalazła atmosferę domu 

nazareńskiego i  starała się naśladować zażyłość św. Józefa z Jezusem i Jego 

Matką. Swoją miłość do św. Józefa wyraziła w wierszu, który mu 

dedykowała i prosiła: 

„Jak Ty w samotności, w cieniu, / służyć chcemy najgoręcej/ Matce Bożej 

w uniżeniu/ i Dzieciątku, ach, nic więcej!". 

 Jeszcze jeden mało znany fakt. Teresa prosiła św. Józefa, by mogła 

przeżywać swoje niebo, czyniąc dobrze na ziemi. I została wysłuchana, gdyż 

nadal oddziałuje z nieba na życie chrześcijan „aż po krańce świata" (to jej 

słowa) zapraszając im potrzebne łaski, zsyłając „deszcz róż", co szczególnie 

potwierdza fenomen światowej peregrynacji jej relikwii. 



„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. W którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane". (J 20,19-23) 

 Tchnienie Ducha Świętego, którym obdarzył apostołów Pan Jezus, dało 

im moc kapłańską odpuszczania lub  zatrzymania grzechów. Bez Pana 

Boga, bez Ducha Świętego, bez tego przeniknięcia ucznia Jezusowego, nie 

byłoby mocy czynienia dobra. Dopiero wtedy, kiedy On jest w nas, a my w 

Nim, dzieją się wielkie, Boże sprawy.  

„Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich 

ogień swojej miłości". Nie po raz pierwszy Bóg objawia się w postaci ognia. 

Mojżesz ujrzał płonący krzak i jako efekt tego spotkania rozpoczął swoją 

wielką misję pracy na rzecz Boga, która wyzwoliła Izraelitów niewoli. 

 Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu pojawia się symbol ognia 

ponownie. ”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" (Dz 2,1). 

Gołębica jest kolejnym symbolem kojarzonym z Duchem Świętym. Ten 

znak również pojawia się w 

Starym Testamencie. 

Pamiętamy Noego, który 

wypuszczał tego ptaka w nadziei 

otrzymania znaku, że gdzieś jest 

już suchy ląd. Oznaczałoby to, 

że można będzie rozpocząć 

nowe życie. W końcu gołąb 

przyniósł zieloną gałązkę w 

dziobie. Jakże bliski jest ten 

obraz dzisiejszej uroczystości. Wiosna i zieleń dookoła, a my przeżywamy 

święto spłynięcia na apostołów Ożywiciela, Pocieszyciela, Parakleta. 



 Następnym symbolem, na którym chciałabym się dłużej zatrzymać jest 

WODA. W swoich homiliach, czy niedzielnych wypowiedziach z okna, 

przemawiając do wiernych zebranych w niedzielę na placu św. Piotra 

w Watykanie św. Jan Paweł II porównywał wodę, strumień do Ducha 

Świętego. Jedno z takich porównań odnosiło się do Bożego wpływu na 

naszą historię. Wyobraźmy sobie życie nasze, naszego państwa, całej 

ludzkości, które oplata strumień Ducha Świętego. Kieruje wydarzeniami, 

przeplata osoby, skupia i rozdziela decyzję, ale wszystko „idzie" dobrze, gdy 

człowiek wypełnia Jego wolę. Mamy w historii przykłady buntów, które 

inicjowały czysto ludzkie budowanie świata. Bóg jest Miłością, Dobrem, 

Prawdą i Pięknem. On wie, co jest najlepsze dla Jego dzieci. Przypomnijmy 

wydarzenia historyczne, które zaistniały tylko dlatego, bo człowiek chciał 

być równy albo większy od Boga. Przykładami są tu: Hitler i faszyzm, albo 

Lenin, Stalin i komunizm. 

Koniec o historii. Przyjrzyjmy się w wodzie. Ona ma wszelkie znamiona 

Ducha Świetego. Po pierwsze -  może przybrać różne kształty. Doskonale 

wypełnia różne naczynia. Szklanka, butelka, garnek, czajnik są jak różni 

ludzie -  maluchy i dorośli -  a woda jak Duch Święty wypełnia je. 

Moglibyśmy powiedzieć, że zapobiega, by jakiś inny, zły roztwór, nie dostał 

się do ludzkiego wnętrza. 

 Wyobraźmy sobie górski potok albo kroplę spadającą na kamień. Jego 

twardość dla wody nie jest przeszkodą. Ona rzeźbi go i kształtuje. Tak samo 

Bóg jest wszechmocny i może każdy kamień grzechu zniszczyć. Potrzebna 

jest tylko nasza zgoda i pragnienie dążenia do Prawdy. A wtedy Pan okazuje 

swoje miłosierdzie. Pragnienie, potrzeba picia, wzrost roślin nie może 

zaistnieć bez wody. Bez niej nie ma życia. Bez Ducha też nie ma życia. Pan 

Jezus powiedział: „Ducha nie gaście". A w innym miejscu: „Kto zniszczy 

świątynię Ducha Świętego, tego zniszczy Bóg". Już w Starym Testamencie 

prorok Ezechiel (około 600 lat przed Chrystusem) powiedział, że Duch daje 

życie (Ez 37,1-14). Kontynuacją tej myśli w Nowym Testamencie jest mowa 

o Duchu Ożywicielu. Jest On odpowiedzialny za Kościół, warto uczynić Go 

fundamentem skutecznej ewangelizacji. Ten Duch ożywia nie tylko 

poszczególne członki Kościoła, ale cały Kościół, szczególnie ten skostniały 

i potrzebujący życia. Duch przychodzi także z pomocą naszym słabościom, 

jak przekonuje Św. Paweł (Rz 8,26). Pan Bóg szukał kontaktu z 

człowiekiem od samego aktu stworzenia ludzkości.  Jego duch działał i dalej 

działa. To nasza wrażliwość, a przede wszystkim wiara i miłość czyni nas 

tymi, którzy odbierają i reagują na Bożą interwencję -  na działanie Ducha 

Świętego. 



N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 
 

SAKRAMENT DOJRZAŁOŚCI – B I E R Z M O W A N I E 
 

Dzięki Zesłaniu Ducha Świętego Apostołowie zostali niejako 

bierzmowani. Śmiało można nawet stwierdzić, że jeśli byli oni zdolni do 

tego, by iść na krańce świata i głosić ewangelię, to właśnie dlatego, że 

zstąpił na nich Duch Święty. Dla nas tym wyjątkowym momentem jest 

przyjęcie sakramentu bierzmowania. Wśród katechetów można spotkać 

opinie, że młodzi ludzie są jeszcze nie dość dojrzali, by przyjąć ten 

sakrament, który ma przecież uzdolnić ich do dawania świadectwa. Ale 

nie brakuje też opinii, że 

bierzmowanie nie tyle 

potwierdza dojrzałość, ile 

raczej w znacznym 

stopniu ma się do niej 

przyczynić. 

 Dla każdego katolika 

nową perspektywą jest 

doświadczenie asystencji 

Ducha Świętego. Niekoniecznie w odniesieniu do wielkiej teologii, 

związanej z natchnieniem ksiąg biblijnych, czy do wyboru nowego 

papieża, ale w odniesieniu do indywidualnego życia. Każdy musi się 

nauczyć wsłuchiwania w powiew Bożego wiatru. Duch wieje, gdzie 

chce. 

 Prośmy w naszych modlitwach, aby jak największa liczba młodzieży 

przystąpiła do tego sakramentu. Prośmy przede wszystkim o to, by nasza 

czarżeńska młodzież licznie przystąpiła do bierzmowania. Tylko Duch 

Święty może uzdolnić nasze młode pokolenie, by na ścieżkach dążących 

do miłości, radości, poznania prawdy, mądrości, mogła podążać jak 

promień światła dając świadectwo Bożej egzystencji w nas. Duchu 

Święty przyjdź i napełnij nas, wspomagaj i obdarz wszelkimi łaskami 

potrzebnymi do realizacji naszego chrześcijańskiego życia! 



NR 3 
ZA 3 KOLEJNE ROZWIĄZANIA - NAGRODA 

Krzyżówka dla młodych i najmłodszych 
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