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   NR 34; ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO- 20 Maj 2018 
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 Nie lubimy prawdy. Najczęściej się jej obawiamy. Wolimy żyć 
w złudzeniach. Prawda wydaje się przemawiać przeciw nam. Nie 
lubimy słuchać prawdy z ust lekarza, który 
odkrywa groźną chorobę w naszym 
organizmie, nie lubimy słuchać prawdy 
z ust osoby bliskiej, która ma do nas 
pretensje o złe postępowanie. Nie lubimy 
przyjaciół, którzy mają odwagę powiedzieć 
nam prawdę w oczy. Dlatego też nie lubimy 
spotkania z Bogiem — bo wiadomo, że On 
mówi tylko prawdę i czeka na nasze słowa 
prawdy. 
 Żyjemy w świecie zakłamania. 
Przyzwyczailiśmy się do tego, dobrze nam, 
gdy okłamujemy innych i gdy inni nie 
mówią nam prawdy. Chrystus powiedział 
Apostołom: „Poznacie prawdę, a prawda 
was wyzwoli”. Niewielu chrześcijan 
odkrywa wyzwalającą moc prawdy, 
niewielu też doświadcza zawartej w niej 
radości. Znajomość prawdy i jej umiłowanie 
stanowi o mocy i wolności człowieka. 
 Odkrycie bogactwa Uroczystości 
Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle z dostrzeżeniem potęgi 
i wartości umiłowania prawdy. Duch Święty to Duch Prawdy. Istnieje 

Intencje mszalne: 21.05 - 27.05  

 

Poniedziałek, 21 maj 2018  
700  śp. Wiesław Wilmański (21 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Grażyna Ulatowska 
1800 śp. Maria Dranikowska (intencja od Tadeusza Dranikowskiego z 
rodziną ze Słupcy) 
Wtorek, 22 maj 2018  
700 śp. Wiesław Wilmański (22 Msza święta gregoriańska) 
1800  śp. Stanisław Piekarski 
Środa, 23 maj 2018  
700   śp. Maria Kieliszek 
1800 śp. Wiesław Wilmański (23 Msza święta gregoriańska) 
1800 o Boże błogosławieństwo dla mamy 
Czwartek, 24 maj 2018   
700 śp. Eugeniusz Wyszyński 
1800 śp. Wiesław Wilmański (24 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Maria Dranikowska (intencja od chrześniaka Marcina) 
Piątek, 25 maj 2018   
700  śp. Wiesław Wilmański (25 Msza święta gregoriańska) 
700  śp. zmarli z rodzin Pokońskich i Tyszkowskich 
1800 śp. Albina(k) Franciszek i dusze cierpiące w czyśćcu z tej rodz. 
Sobota, 26 maj 2018  
700 śp. Wiesław Wilmański (26 Msza święta gregoriańska) 
1800 śp. Agnieszka i Jadwiga 
Niedziela, 27 maj 2018   
800 śp. Bogusława(k) Zglinicka (2 rocz.) 
800 śp. Jan i Genowefa Czeczkowscy, Zofia i Józef Zawierowscy 
930 śp. Zenon Usnarski 
1100 śp. Edward Łukaszewicz (3 rocz.) 
1100  śp. Stanisława(k) (2 rocz.) 
1230  śp. Wiesław Wilmański (27 Msza święta gregoriańska) 
1230 Dziękczynna z okazji 70 rocz. urodzin Pani Henryki z prośbą o 
Boże błogosł. i zdrowie, oraz o dar życia wiecznego dla męża śp. 
Franciszka Wołpiuk (12 rocz.) 
1800 Dziękczynna w 19 rocz. urodzin Tadeusza  z prośbą o Dary 
Ducha Świętego, pomyślne zdanie matury i dobry wybór studiów  
 

Duch Prawdy 

Kalendarz 
liturgiczny: 

22 V –NMP 
Wspomożycielka 
wiernych 

25 V- święcenia 
diakonatu kleryka 
Maksymiliana 

26 V – św. Filip 
Nereusz, biskup 

„Wszystkie wasze 
troski przerzućcie na 

Niego, gdyż Jemu 
zależy na was”” 

1P 5,7 



zatem ścisła zależność między świętością a prawdą. Święty to 
człowiek żyjący prawdą, kochający prawdę, świadczący o prawdzie. 
 Jezus wiedział, że wierność prawdzie przerasta możliwości 
człowieka. W świecie kompromisów i kłamstwa dochowanie wierności 
prawdzie graniczy z heroizmem. Stąd też postanowił swoim uczniom 
zesłać pierwszy dar — Ducha Prawdy — aby już nie żyli dla siebie, 
lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. W oparciu o tego 
Ducha Prawdy człowiek może dawać świadectwo swojej wiary. 
 Sam Jezus w rozmowie z Piłatem wyznał: „Jam się na to 
narodził i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. 
Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego”. Wskazał tym samym 
na ten zakres fal, na którym zawsze można nawiązać z Nim kontakt. 
Jest to fala umiłowania prawdy. On na tej fali przemawia. Na niej 
można Go słuchać. Duch Święty to właśnie owa fala Bożej Prawdy 
docierająca do każdego, kto jest z prawdy, kto chce jej słuchać. 
 Wspominamy historyczne wydarzenie, jakie miało miejsce 
w Jerozolimie w kilka tygodni po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale nie 
jest to jedynie wspomnienie, możemy dziś zostać napełnieni Duchem 
Prawdy. On jest w Kościele i działa. Jezus przyszedł na ziemię 
i wstąpił do nieba. Duch Prawdy zstąpił na ziemię i nie opuści jej, aż 
do skończenia świata. Jest i działa w Kościele i przez Kościół. To jest 
tajemnica obecności Boga, która pozwala ludziom poznać i umiłować 
prawdę. 
 Nie musimy mówić o świętości, wystarczy mówić o umiłowaniu 
i wierności prawdzie, nie trzeba mówić o wolności — wystarczy 
ukochać prawdę, a ona sama nas wyzwoli. Człowiek poznający 
prawdę o sobie, o świecie, o Bogu odnajduje swoje miejsce 
w otaczającej go rzeczywistości. Świętość zaś i wolność polega na 
zajęciu tego miejsca, jakie nam Bóg wyznaczył. 
 Umiłowanie prawdy nie tylko łączy z Bogiem, lecz łączy ludzi 
między sobą. Ci, którzy żyją w duchu prawdy, spotykają się na 
płaszczyźnie autentycznej przyjaźni. Każde kłamstwo oddziela od 
innych, prawda jednoczy i staje się mocą wspólnoty. 
 Pochylmy głowy i otwórzmy serca na działanie Ducha Prawdy, 
który przybywa, by nas uświęcić i doprowadzić do pełni wolności. 
 
    

    Zielone Święta 
 

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" - z greckiego Pentecostes, tj. pięćdziesiątka, - bo obchodzi 

się 50-go dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim. (C.D.N.) 
  

 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  
 
 
 

 Przez cały miesiąc maj trwają nabożeństwa majowe ku czci 
Najświętszej Maryi Panny – codziennie pół godziny przed 
wieczorną Eucharystią. Zachęcamy do udziału. 

 W najbliższy piątek o godzinie 16:00 będziemy przeżywać 
uroczystość święceń diakonatu naszego kleryka 
Maksymiliana. Uroczystości odbędą się w katedrze świętego 
Mikołaja w Elblągu. 

 W najbliższą sobotę o godz. 11:00 nasza parafia będzie 
przeżywała uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci. 

 W przyszłą niedzielę na Mszy świętej o godz. 9:30, będziemy 
uroczyście świętować rocznicę Pierwszej Komunii Świętej 
dzieci, które w zeszłym roku przyjęły Pana Jezusa w Komunii 
Świętej. 

 Do końca maja prosimy przynosić wypełnione deklaracje 
dzieci, które udają się na wypoczynek wakacyjny 
organizowany przez naszą parafię. 

 W minionym tygodniu odeszły do wieczności: 
Śp. Alina Jabłońska – lat 94, z ul. Grottgera 
Śp. Stanisława Smilgin – lat 87, z ul. Grunwaldziej – 
pogrzeb we wtorek o godz. 12:00 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... Por. Ks. E.Staniek 


