Zesłanie Ducha Świętego - 31 maja 2020 r.

EWANGELIA (J 20,19-23)
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie
przebywali uczniowie, gdy 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! Którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
KOMENTARZ
Dziś przeżywamy bardzo ważne wydarzenie - uroczystość
Zesłania Ducha Świętego. Ten dzień jest dniem narodzin Kościoła.
W Wieczerniku Jezus przychodzi do uczniów i daje im Ducha
Świętego. Powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. W tym
wyjątkowym miejscu, jesteśmy świadkami nowego stworzenia.
Uczniowie, po śmierci Jezusa przeżywają bardzo trudny czas. Ich Mistrz
został zabity. Zostali sami, osaczeni przez wrogi im świat. Nie mają
nadziei na poprawę swego losu i uważają, że wszystko jest już stracone.
Nie ma w nich życia, są wypaleni i załamani.

Wieczernik zmienia wszystko. Duch Święty, którego
otrzymują, ożywia ich. I odtąd już nie będą się obawiać o swoją
przyszłość. Duch Święty Pocieszyciel czyni z nich nowych ludzi,
głosicieli miłości, miłosierdzia i Bożego pokoju, jakiego świat dać nie
może.
Duch Święty jest Tym, który uzdolnił uczniów do
działania. Kiedy otrzymali Jego moc, mogli z odwagą mówić o
Chrystusie, działać w Jego imię, czynić dzieła miłości. I dzisiaj Jezus
poprzez Ducha Świętego daje nam swoją moc, aby iść do ludzi w Jego
imię i nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu opartą na miłości. Ta miłość
wyraża się w przebaczeniu: Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Te słowa nie
odnoszą się jedynie do sakramentu pojednania. Jest to również
przebaczenie, którym obdarowujemy się nawzajem. Zdolność
przebaczenia człowiekowi, który wobec nas zawinił jest dziełem Ducha
Świętego.
Jezus zaprasza nas, abyśmy otworzyli się na Ducha Świętego, tak
jak to zrobili Apostołowie. Bóg nieustannie udziela się nam poprzez
swoje dary. W każdej modlitwie, w sakramentach, podczas każdej Mszy
św. potrzebne nam jest światło Ducha Świętego. Dzięki Bożej pomocy
możliwe jest, aby trudności życiowe, próby, zmagania, cierpienia
owocowały w naszej codzienności. Trzeba jednak otworzyć się na Jego
dary, zaprosić Chrystusa do naszego środowiska, rodziny, do naszych
serc. Z nim możemy wszystko.
Oczywiście, jako ludzie obdarzeni wolnością, możemy odrzucić
pomoc Ducha Świętego i wielu chrześcijan zamyka się na Jego dary.
Pytamy - w imię czego, w imię jakich wartości człowiek dzisiaj odrzuca
Ducha Świętego? Zapewne dlatego, że żyje duchem tego świata, czyli
duchem materializmu, konsumpcji, poszukiwania przyjemności, duchem
wygodnictwa.
Jesteśmy bowiem jak Apostołowie pozamykani w wieczernikach
naszych serc. Drzwi tych pomieszczeń zaryglowane są przez lęk o
jutro. Prośmy Ducha Pana, aby przenikał z mocą nasze serca, dawał
pokój i wlewał nadzieję.
Proboszcz

Arcybiskup Metropolita Warszawski kard. Kazimierz Nycz
Słowo na temat złagodzenia ograniczeń dotyczących kultu religijnego.
Od 30 maja br. obowiązują nowe przepisy dotyczące wielu
dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19.
Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić
do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia
chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień
Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie
ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św.
duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy
głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.
Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św.
jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od
soboty możemy powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych.
Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.
Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję
dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad,
obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku
niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w
podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania
władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby
sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych
przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.
Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do
wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br. , w
Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź,
którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały
żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie
o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim
wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania
sakramentu pokuty i pojednania.
Czy wiesz, że…
W czwartek 4 czerwca obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Jest to dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Dla księży jest ono
wezwaniem, by wpatrywali się we wzór Chrystusa - Kapłana, a dla

wiernych – jest inspiracją do wzmożonej modlitwy za pasterzy Kościoła.
W tym dniu pamiętajmy o kapłanach w szczególny sposób.
Kapłaństwo jest przedłużeniem ramion Chrystusowych,
błogosławiących, rozgrzeszających. Jest ciągłym przepowiadaniem
Chrystusowej
nauki
i
uobecnianiem
Jego
Ofiary.
We współczesnym świecie Kapłan jako sługa żywego Chrystusa staje na
pierwszej linii frontu w walce o zbawienie człowieka. Kapłan tworzący
żywą wspólnotę z Chrystusem – Najwyższym Kaplanem obdarowuje
dziś świat największymi wartościami – wiarą, nadzieją i miłością.
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Dziś uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy okres
paschalny i rozpoczynamy czas zwykły w ciągu roku. Przypominamy
o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej
Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br., w uroczystość
Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź.
Do spowiedzi zapraszamy codziennie podczas każdej Mszy św., oraz
w najbliższy piątek od godz. 16.00.
Zapraszamy na dodatkową Mszę św. w każdą niedzielę o godz. 15.00
z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Archidiecezja warszawska ma nowych księży. Dwudziestu diakonów
przyjęło w sobotę, 30 maja o godz. 10.00 w Świątyni Opatrzności
Bożej święcenia kapłańskie z rąk kard. Kazimierza Nycza.
Od jutra nabożeństwo czerwcowe po wieczornej Mszy św.
Jutro, w poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny, Matki
Kościoła.
W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W
piątek okazja do spowiedzi podczas porannych nabożeństw i od godz.
16.00. Msza św. dla dzieci o godz. 17.00. W sobotę nabożeństwo do
Niepokalanego Serca NMP po Mszy św. o godz. 8.00. Wieczorem
adoracja do godz. 21.00.
Rocznica I Komunii św. w niedzielę 14 czerwca o godz. 10.00.
Prosimy rodziców dzieci rocznicowych o zgłoszenie się do
katechetek w sprawie rocznicy.

