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Zesłanie Ducha Świętego     

 

 

                                     

  



 
Przyjąć dar Ducha Świętego… 

 W dzisiejszej liturgii jest 

wołanie o Ducha Świętego, 

przywoływanie Ducha! Wybrzmiewa 

to w sposób szczególny podczas 

refrenu psalmu responsoryjnego, w 

którym śpiewamy „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 

ziemię”. W kimże bowiem szukać ocalenia i odnowy, jeśli 

nie w Stwórcy i Ożywicielu wszystkiego? Przecież bez Jego 

tchnienia wśród stworzenia jeno cierń i nędze – jak 

przekazuje sekwencja. 

 Gdy nasza codzienność pogrążona jest w zalewie 

konsumpcji i zabieganiu, warto też wołać do Boga słowami 

modlitwy dnia: „Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś 

w początkach głoszenia Ewangelii”. O cudach tych mówią nam Dzieje Apostolskie. Ci, którzy znajdowali się razem na 

tym samym miejscu, wskutek napełnienia Duchem stali się jednym Ciałem. Stali się wspólnotą wiary, czyli Kościołem. 

Napojeni Duchem stali się też zdolni wyznać, że Jezus jest Panem, jest Bogiem. Dzieje Apostolskie przekazują nam, że 

wskutek napełnienia Duchem zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (por. Dz 2, 4) – 

dosłownie: jak im pozwalał wyjaśniać. Użyte tu greckie słowo apoftegetai oznacza wyjaśniać podniesionym głosem, 

mówić z entuzjazmem. To znaczy, że apostołowie głosili odtąd Ewangelię z wielkim zapałem i zgodnie z wolą 

Chrystusowego Ducha. 

 Z dalszego opisu wydarzenia Pięćdziesiątnicy wynika, że Żydzi ze wszystkich krajów oraz cudzoziemcy 

rozumieli słowa wypowiedziane przez apostołów. Fakt ten napełnił ich zdziwieniem, bo każdy z uczestników 

wydarzenia słyszał apostołów w swoim własnym języku ojczystym. Dar Pięćdziesiątnicy był również darem słyszenia 

(Dz 2, 6. 11). Dlatego oznacza podwójny cud: cud mówienia obcymi językami i cud słyszenia tych języków. Jedni w 

Duchu mówią, drudzy ogarnięci Duchem słyszą, a treścią mówienia są wielkie dzieła Boże (Dz 2, 11b). Łukasz nie 

precyzuje tych dzieł, ale z dalszego kontekstu wynika, że są nimi męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Owocem 

jest zjednoczenie rozproszonego rodzaju ludzkiego. 

 I tego wszystkiego nam dziś bardzo potrzeba, zwłaszcza przekazywania światu z zachwytem i entuzjazmem 

tego wszystkiego, co Duch Święty pozwala mówić, i tak, jak pozwala wyjaśniać. Jak mówi papież Franciszek, brakuje 

radości wiary współczesnemu człowiekowi w jej przekazywaniu. Sekwencja wskazuje też na jeszcze inne cuda, które 

Boży Duch zdolny jest zdziałać zwłaszcza w ludzkim sercu. Potrafi obmyć, co nieświęte, oschłym wlać zachętę, leczyć 

serca ranę, nagiąć, co jest harde, rozgrzać serca twarde, poprowadzić zabłąkane. Wierzącym, Bogu ufającym, nie skąpi 

siedmiorakich darów. 

 „Wydarzenie Zielonych Świąt stanowi definitywne ujawnienie tego, co dokonało się w […] wieczerniku już w 

niedzielę wielkanocną. Chrystus zmartwychwstały przyszedł i przyniósł apostołom Ducha Świętego. […] To, co 

wówczas zostało dokonane w ukryciu wieczernika przy drzwiach 

zamkniętych – to z kolei w dniu Pięćdziesiątnicy zostaje objawione na 

zewnątrz, wobec ludzi” (Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem 25). 

Jezus nie skąpi swego Ducha nikomu. Najważniejsze jest to, aby o Ducha 

Świętego stale prosić i na Jego przychodzenie być stale otwartym. 

 
Pokój i Dobro, 
 
o. Witold Adamczyk OFMConv. 

 

  Od o. Witolda   

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA                                
                      14, 15-16. 23b-26           
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 
Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a 
Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i 
mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, 
ten nie zachowuje słów moich. a nauka, którą 
słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie 
posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając 
wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem". 



    Czytanie  z dziejów apostolskich            2, 1-11 

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 
rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy 
w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod 
słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i 
zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym 
języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, 
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy 
z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i 
Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 
Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych 
części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 
Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich 
głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.  
 
 

Czytanie z pierwszego listu św. pawła do 
rzymian                                                              8, 8-17  

Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie 
mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, 
jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma 
Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś 
Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze 
względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek 
usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który 
Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa 
Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 
mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, 
bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. 
Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli 
zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, 
będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch 
Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha 
niewoli, by się znowu pogrążyć w bojażni, ale otrzymaliście 
ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, 
Ojcze". Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, 
że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i 
dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, 
skoro wspólnie z Nim cierpimy, by też wspólnie mieć udział w 
chwale.  

       Ogłoszenia  

• W poniedziałek 6 czerwca zapraszamy na wieczorną mszę 
św. o 7:00 pm i nabożeństwo czerwcowe.  

• Przypominamy, że w czasie wakacyjnym, czyli do 
weekendu po Labor Day, nie ma niedzielnej mszy św. o 
4:30 po południu.  

• W niedzielę 19 czerwca będziemy obchodzić uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Boże Ciało). W 
tym dniu NIE BĘDZIE Mszy św. w języku polskim o 1 pm. 
Zapraszamy na wspólną – multilingualną Mszę św. o 11 
am. Zaraz po tej Mszy św. (jeśli będzie odpowiednia 
pogoda) będzie procesja eucharystyczna do czterech 
ołtarzy. Dziewczynki ubrane w białe stroje zapraszamy do 
sypania kwiatków podczas procesji. Jeśli nie będzie 
pogody, po mszy św. będzie nabożeństwo eucharystyczne 
w kościele.  

• Zachęcamy wszystkich do korzystania z możliwości 
adoracji w naszym kościele. Adoracja jest co środę  i trwa 
od porannej  mszy św. o 8:30 do godziny 8 wieczorem. 
Skorzystajmy z tej szczególnej okazji do modlitwy.  

Intencja Papieża Franciszka                           
na  czerwiec          

Intencja:                                                                       
Módlmy się za Rodziny  

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym 
świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały 
bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym 
życiu.  

  Słowa Św. Jana Pawła II              

 

                                Święty Jan Paweł II, dzieląc się swoim 

osobistym doświadczeniem, wyznał, że 

ojciec nauczył go modlitwy do Ducha Świętego. 

Powiedział: „Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. 

Powinieneś się modlić do Niego”.    

  

Duchu Święty, proszę Cię 
o dar mądrości do lepszego poznawania 
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 
o dar rozumu do lepszego zrozumienia 

ducha tajemnic wiary świętej, 
o dar umiejętności, 

abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, 
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady 

i u Ciebie ją zawsze znajdował, 
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie 

nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi                                                                     

z synowską miłością, 
             o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 

                               który Ciebie, o Boże, obraża.     
            

Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego 



Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Website                   www.saintmargaretmary.org                  

                  PO POLSKU 
Biuro  Parafialne   847 658-7625 

Fax  Parafialny  847-658-7882 

Biuro  Finansowe   847-658-6071 

Szkoła Katolicka  847-658-5313 

Szkoła Polska   224-436-0320 

Biuro  Katechetyczne   847-658-9339 

Klasztor Franciszkański                847-658-7699 

 

O. Witold Adamczyk Email:                           

             frwitold@saintmargaretmary.org 

O. Piotr Sarnicki  E-

mail: 

                          

frpeters@saintmargaretmary.org 

O. Daniel Zdebik Email: 

                          frdaniel@saintmargaretmary.org 

 

Biuro Parafialne Czynne 

Poniedziałek - Czwartek       9:00 am - 3:00 pm 

Piątek                                      9:00 am - 12:00 pm 

Sobota                Biuro nieczynne 

Niedziela                                 8:00 am - 12:00 pm
                        
Przewodnicząca  Wspólnoty Polskiej 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373   

Email:        polishministry@saintmargaretmary.org 
 

Rozkład Mszy Św. w j. polskim 
 

Sobota                               6:30 pm 

Niedziela                            1:00 pm 

Poniedziałek                            7:00 pm 

Dni świąteczne                              7:30 pm 

I Piątek Miesiąca                           7:30 pm 
 

Rozkład Mszy Św. w j. angielskim 

Sobota                               4:30 pm 

Niedziela      7:00 am, 9:00 am, 11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek         6:45 am & 8:30 am 

Piątek (w roku szkolnym)     6:45 am & 9:15 am 

Piątek (w wakacje)        6:45 am & 8:30 am 

 

Spowiedź Św. 
 

Wtorek                                             6:00 - 7:00 pm 

Sobota           9:00 - 10:00 am & 3:00 - 4:00 pm    
 

W innym terminie prosimy o kontakt  

telefoniczny. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 
 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  28/29  maja, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $             11,954.73   
 Donacje  $                 384.00                                                               

                                 $            12,338.73                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              5,207.00                                    

 Donacje $                  370,00                                                      

   $              5,577.00     

 Razem                  $             17,915.73  

Budżet $27,000     Kwota brakująca     (9,084.27 )  

Godziny otwarcia: 

Wtorek & Środa              
10:00am - 3:00pm   

Czwartek & Piątek  
10:00am - 12:30pm 

Sobota                     
10:00am - 1:00pm 

2 Niedziela Miesiąca 
10:00am - 1:00pm 

Polska Szkoła Św. Małgorzaty Marii rozpoczęłą 

zapisy na nowy rok szkolny 2022/23 

Więcej informacji: www.nasza-szkola.com 

Dyrektor Tadeusz Młynek: 224-436-0321                              

Za-ca Dyrektora Agnieszka Kostrzewa: 224-600-0406 

Sekretariat: 224-436-0320 

St. Vincent DePaul 

Kupując tutaj  -

pomagasz innym! 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Sekwencja 

 

Przybądź, Duchu Święty, 

Ześlij z nieba wzięty 

Światła Twego strumień. 

 

Przyjdź, Ojcze ubogich, 

Przyjdź, Dawco łask drogich, 

Przyjdź, Światłości sumień. 

 

O, najmilszy z gości, 

Słodka serc radości, 

Słodkie orzeźwienie. 

 

W pracy Tyś ochłodą, 

W skwarze żywą wodą, 

W płaczu utulenie. 

 

Światłości najświętsza, 

Serc wierzących wnętrza 

Poddaj Twej potędze. 

 

Bez Twojego tchnienia, 

Cóż jest wśród stworzenia? 

Tylko cierń i nędze. 

 

Obmyj, co nieświęte, 

Oschłym wlej zachętę, 

Ulecz serca ranę. 

 

Nagnij, co jest harde, 

Rozgrzej serca twarde, 

Prowadź zabłąkane. 

 

Daj Twoim wierzącym, 

W Tobie ufającym, 

Siedmiorakie dary. 

 

Daj zasługę męstwa, 

Daj wieniec zwycięstwa, 

Daj szczęście bez miary.  

 Hymn Do Ducha Świętego 

 

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. 

Niebieską łaskę zesłać racz 

Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwan 

I najwyższego Boga dar. 

Tyś namaszczeniem naszych dusz, 

Zdrój żywy, miłość, ognia żar. 

Ty darzysz łaską siedemkroć, 

Bo moc z prawicy Ojca masz, 

Przez Boga obiecany nam, 

Mową wzbogacasz język nasz. 

Światłem rozjaśnij naszą myśl, 

W serca nam miłość świętą wlej 

I wątłą słabość naszych ciał 

Pokrzep stałością mocy Twej. 

Nieprzyjaciela odpędź w dal 

I Twym pokojem obdarz wraz. 

Niech w drodze za przewodem Twym 

Miniemy zło, co kusi nas. 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, 

Daj, by i Syn poznany był. 

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, 

Niech wyznajemy z wszystkich sił. 

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, 

Synowi, który zmartwychwstał, 

I Temu, co pociesza nas, 

Niech hołd wieczystych płynie chwał. 

Amen 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




