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Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć 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».
W Wieczerniku Jezus tchnął na swoich uczniów i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. Tę
scenę można porównać do pierwszego tchnięcia, gdy Bóg w ogrodzie Eden tchnął w Adama Ducha
ożywiającego i Adam ożył (Rdz 2, 4-7). W Wieczerniku jesteśmy również świadkami nowego
stworzenia. Ludzie, w których wszystko było wypalone, w których brak było życia, zostają ożywieni,
bo otrzymują Ducha Ożywiciela. Odtąd nie będą się już obawiać Żydów ani przyszłości. Więcej,
będą cieszyć się, iż mogą cierpieć dla Jezusa. Duch Pocieszyciel czyni z uczniów nowych ludzi, ludzi
misji, głosicieli Bożej sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju – nowe stworzenie. Pozwala uczniom
żyć, działać, kochać – jak Jezus. Kiedy Jezus wlewa w nas Ducha Świętego, możemy mówić, działać,
kochać, jak On. Jezus poprzez swego Ducha daje nam swoją miłość. Perski mistyk Czalad ed-din arrumi nazywa oddech, ducha – zapachem miłości Boga. Tchnienie Jezusa w nas jest tworzeniem
nowej rzeczywistości. Jest nią miłość, która nas przenika. Ta miłość wyraża się przede wszystkim w
przebaczeniu: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane”. Nie są to słowa odnoszące się jedynie do sakramentu pojednania. Jest to również
przebaczenie, którym obdarowujemy się nawzajem. Zdolność przebaczenia człowiekowi, który nas
zranił jest, według św. Jana, wyrazem działania Ducha Świętego.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy jestem świadomy darów jakie otrzymałem w czasie chrztu
świętego i bierzmowania? Czy je wykorzystuję w życiu codziennym?
Do wykonania: Będę często stawiał sobie pytanie: Kim dla mnie jest Pan Bóg?
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

01.06 (poniedziałek) Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

Święto to obchodzone jest poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Św., zostało
wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat
Polski – za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, Ŝe Zesłanie Ducha
Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w
momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku 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, przeŜyła w Wieczerniku

wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja,
WspomoŜycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.
03.06 (środa) Wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

Urodził się w 1860 lub 1865 w Bulimu w Ugandzie. Był wodzem plemienia Nagweya
oraz przełoŜonym paziów króla Mwangi II (1866-1903). W latach 1885-1887
w Ugandzie wielu chrześcijan poniosło śmierć męczeńską na rozkaz Mwangi. Wśród
umęczonych szczególną stałością w wierze odznaczyli się Karol Lwanga i jego 21
Towarzyszy. Wielu z nich niedawno przyjęło chrzest. Czterech z nich ochrzcił Karol
Lwanga w więzieniu. Najmłodszy z tej grupy, Kizito, miał 13 lat. 3 czerwca 1886 roku
w Namugongo zginął Karol Lwanga i jego Towarzysze. W miejscu ich męczeńskiej
śmierci wznosi się Narodowe Sanktuarium.
04.06 (czwartek) Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Wprowadził je papieŜ Benedykt XVI. Jest to odpowiedź Ojca Świętego na postulaty
zgłaszane przez róŜne episkopaty, ale przede wszystkim środowiska zakonne dla
upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony w latach 2009/2010. Wierni
zaproszeni są do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa, a takŜe do podjęcia
głębszej troski o własną świętość, która jest realizacją kapłaństwa powszechnego
ochrzczonych. Wtedy zarówno pracujący w parafiach i szkołach kapłani, jak równieŜ
kaŜda chrześcijanin staną się prawdziwymi przykładami dla młodego pokoleniami,
wzorami ofiarności, wspaniałomyślności i niewyczerpanej dobroci. śywymi
drogowskazami zachęcającymi do Ŝycia zgodnie z przykładem Chrystusa Arcykapłana
i Ŝywą inspiracją w odkrywaniu powołania do kapłaństwa słuŜebnego.
05.06 (piątek) Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika

Bonifacy Winfrid urodził się około roku 673 w Anglii. Wstąpił do klasztoru
benedyktyńskiego w Exeter. W roku 719 udał się na misje do Germanii. W roku 722
papieŜ Grzegorz II udzielił mu święceń biskupich, w roku 732 został arcybiskupem,
a w roku 738 legatem papieskim na całe Niemcy. Głosił Ewangelię, zakładał diecezje
i klasztory, zwoływał synody. Mając 80 lat udał się ponownie na misję do Fryzji
i w Dokkum został zamordowany wraz z 52 towarzyszami w sam dzień Zielonych
Świąt, 5 czerwca 754 roku. Ciało spoczywa w Fuldzie.
WAŻNA SPRAWA:

Prośba o dary Ducha św:

Duchu Przenajświętszy, racz mi udzielić daru mądrości, abym zawsze umiejętnie rozróŜniał
dobro od zła i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne; daj mi dar rozumu,
abym poznał prawdy objawione na ile tylko jest to moŜliwe dla nieudolności ludzkiej; daj mi
dar umiejętności, abym wszystko odnosił do Boga, a gardził marnościami tego świata; daj mi
dar rady, abym ostroŜnie postępował wśród niebezpieczeństw Ŝycia doczesnego i spełniał wolę
BoŜą; daj mi dar męstwa, abym przezwycięŜał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania,
na które mógłbym być wystawiony; daj mi dar poboŜności, abym się rozmiłował w
rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się odnosi do słuŜby BoŜej; daj mi dar bojaźni
BoŜej, abym bał się Ciebie obrazić jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, o
Duchu Święty dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i dar umartwienia, abym
zadośćuczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij Duchu Święty serce moje Boską miłością
i łaską wytrwania, abym Ŝył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen

