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Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 39;  Zesłanie Ducha Świętego– 09 Czerwiec 2019 

Czytania: Dz 2,1-11; Ps 104; Rz 8 -8,17; J 14,15-26

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim na zebranych w 
wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty. Dokładnie tak, jak zapowie-

dział to Pan Jezus tuż przed Wniebowstąpieniem. Co winniśmy wiedzieć o
tym szczególnym wydarzeniu?

Święto  Ducha  Świętego  obchodzimy  pięćdziesiątego  dnia  po
Zmartwychwstaniu Pańskim. W języku liturgicznym święto Zesłania Du-
cha Świętego nazywa się z tego powodu "Pięćdziesiątnicą". Grecy mieli
na to własne słowo – Pentecostes, czyli pięćdziesiątka. Łacina przejęła
to słowo, używając „Pentecoste”.   Pozostaje to nie bez znaczenia dla
współczesnych katolików – cały anglosaski świat obchodzi bowiem świę-
to  zwane w tym języku Pentecost,  choć po angielsku oczywiście  nie
oznacza to tego samego, co „pięćdziesiąt”. Włosi obchodzą zaś święto
Pentecoste – nie zmienili łacińskiego pierwowzoru. My mamy „Pięćdzie-
siątnicę”.  

Pięćdziesiątnica przypada w Polsce w okresie najpiękniejszego,
najbujniejszego rozkwitu przyrody – święto to obchodzimy bowiem zwy-
kle na przełomie maja i czerwca. Różne regiony Polski dopracowały się
nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale wszystkie łączyło
uwypuklenie radości z długo oczekiwanego, „zielonego” okresu w roku.
Wieńce w ten dzień zdobiły głowy dziewcząt, ludność wiejska w święto
to urządzała też liczne zabawy, oczywiście na zielonym łonie przyrody.W
zależności  od regionu Polski „Zielone Świątki”  nazywane były dawniej
również Sobótkami (południowa Polska) lub Palinockami (Podlasie). Co
ciekawe, tradycja Zielonych Świątek przetrwała również w Dolnej Sakso-
nii (Pfingstbaumpflanzen) oraz na zachodniej Ukrainie.

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

Intencje mszalne: 10.06 - 16.06

Poniedziałek, 10 czerwiec 2019 – Święto NMP Matki Kościoła 
700 śp. Zofia Kubka
1800  Dziękczynna z okazji 80 lat P. Felicji Demczuk
Wtorek,     11   czerwiec 2019 – św. Barnaby Apostoła   
700  śp. Ewa i Zenon Wyżynkiewicz
1800 śp. Marianna, Franciszek, Henryka(k) Błaszkowscy, Leokadia, 
Florian Opaczewscy, Kazimiera(k) Kachel
Środa, 12 czerwiec 2019 – bł. męczen., ks. Władysława Demskiego
700

1800  w intencji kapłanów pracujących w tej parafii (int. od Margaretek)

1800 śp. Helena i Romuald Stankiewicz i zmarli z rodziny Stankie-
wicz, Pawluczuk, Dymek
Czwartek  ,   13 czerwiec 2019  - Jezusa Chrystusa Najwyż. Kapłana  
700 

1800 Dziękczynna z okazji 90 rocznicy urodzin P. Emilii Felkiewicz z
prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dar zdrowia
Piątek,   14 czerwiec 2019 – bł. Michała Kozala, Bp i męczennika  
700 śp. Mieczysław Gorczyński (21 rocz.)
1800 

Sobota,     15   czerwiec 2019   
700 śp. Zofia Kubka
1800 śp. Tadeusz Manelski (22 rocz.), Jadwiga Manelska
Niedziela,     16 czerwiec 2019 – Dzień Festynu Parafialnego  
800 śp. Adela i Antoni Ulewicz oraz zmarli z rodziny
930 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej
930 śp. Antoni i Jadwiga oraz zmarli z rodziny Polakowskich
900śp. Marek, Piotr, Edwin oraz  zmarli z rodziny Najdek i 
Piernickich 
1100  śp. Jan Szefler (1 rocz.)
1230 śp. Irena Mazurek (2 rocz.), Franciszek
1800 śp. Franciszek Grabowski
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uwieńczył dzieło Odkupienia chwalebnym Zmartwychwstaniem. 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.

Przed wojną Zielone Świątki  -  podobnie jak Boże Narodzenie i
Wielkanoc - były świętami dwudniowymi. Drugi dzień (jako dzień wolny)
usunęli komuniści. Po 1989 r. nie było woli, by do dobrych tradycji po-
wrócić. Reforma liturgii po Soborze Watykańskim II sprawiała natomiast,
że z kalendarza kościelnego zniknęła oktawa Zesłania Ducha Świętego.
Dziś  zawsze  obchodzimy  Pięćdziesiątnicę  de  facto  49  dni  po  Zmar-
twychwstaniu – jest to bowiem święto niedzielne - Niedziela Zesłania
Ducha Świętego.

Dla przypomnienia, w Dziejach Apostolskich czytamy: „I stał się z
prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i na-
pełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki
jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszy-
scy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch
Święty wymawiać dawał” (Dzieje Ap., II, 2-4). Ludzie zgromadzeni przed
wieczernikiem  uważali  początkowo,  że  apostołowie  upoili  się  winem!
Wyszedł do nich święty Piotr i ogłosił im Jezusa Chrystusa. Mowa ta, na-
wróciła naraz trzy tysiące ludzi! „Pokutę czyńcie, a niech ochrzczony bę-
dzie każdy z was w Imię Jezusa Chrystusa... a weźmiecie dar Ducha
Świętego” – rzekł do nich.

Według wielu pisarzy katolickich Pięćdziesiątnica jest niczym in-
nym jak dniem narodzin Kościoła.  Wspomniane trzy tysiące nawróco-
nych rozmnożyły się z zadziwiającą prędkością. Nie musiało minąć pięć-
dziesiąt  lat  od  dnia  pięćdziesiątnicy,  by  w  każdym  zakątku  znanego
wówczas człowiekowi świata, usłyszano święte imię Jezusa Chrystusa.
Święty Jan Paweł II pisał, że choć Kościół narodził się na krzyżu w Wiel-
ki  Piątek, trwał  w ukryciu. Swoje narodziny postanowił  ujawnić światu
właśnie pięćdziesiąt dni później. Tego dnia – po ludzku – narodził się dla
całego świata.

Wielu katolików doskonale pamięta słowa Jana Pawła II z jego
pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, wypowiedziane w Warszawie. Papież
wołał wówczas: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I od-
nowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Telewizje i portale internetowe pokazywały
nam ten moment tysiące razy, potrafimy nawet zaintonować go, tak jak
Ojciec  Święty.  Ale  czy  pamiętamy,  że słowa te  –  które  z  pewnością
znacznie przyczyniły się do zmiany polskiej rzeczywistości -  wypowie-
dziane były w wigilię Pięćdziesiątnicy właśnie? Tuż przed tymi słowami

Jan Paweł II mówił:  I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan
Paweł II  papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przed-
dzień święta Zesłania,  wołam wraz z wami wszystkimi:  Niech zstąpi
Duch  Twój!  Niech  zstąpi  Duch  Twój!  I  odnowi  oblicze  ziemi.  
Tej Ziemi! Amen.

Por. pch.24.pl

Ogłoszenia parafialne 
 
1. Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy codziennie na godzinę

17:30 na nabożeństwa czerwcowe, na wspólny śpiew Litanii do
Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  przed  wystawionym
Najświętszym Sakramentem.

2. Dzisiejsza  Uroczystość  kończy  Okres  Wielkanocny.  Od  jutra
rozpoczyna się Okres Zwykły.

3. Jutro  drugi  dzień  świąt  Zesłania  Ducha  Świętego  –  święto
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.

4. W  sobotę  w  naszej  parafii  dzieci  klas  3  przystąpią  po  raz
pierwszy do Komunii świętej. 

5. Za tydzień niedziela Trójcy Przenajświętszej.
6. W  przyszłą  niedzielę  nasz  Festyn  Parafialny  ku  czci

Błogosławionej  Doroty  z  Mątów.  Rozpoczęcie  Eucharystią  o
godzinie 12:30.Po Mszy św. zabawy, zawody, konkurencje dla
całej  rodziny.  Spotkanie  organizacyjne  w środę  po  wieczornej
Mszy świętej na plebanii.

7. zapraszamy  na  Rekolekcje   dla  Pań  „Nie  lękaj  się”,   które
odbędą się w terminie od 14 do 16 czerwca w kościele Bożego
Ciała  w  Elblągu.  Szczegóły  na  ulotkach  i  w  gablocie  przed
kościołem.

8. W piątek po  wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.
9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:

śp. Marian Robak – lat 83, z ul. Grunwaldzkiej
śp. Kazimiera Bogdanowicz - lat 91, ze Szczytna
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