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Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

"Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie za-

chowywać 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 po-

wiedziałem, przebywając wśród was. 

A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec 

pośle w moim imieniu, On was wszyst-

kiego nauczy i przypomni wam wszyst-

ko, co Ja wam powiedziałem". (J, 15-16. 

23b-26) 

 

Każda niedziela – pamiątka Zmar-

twychwstania Pana – jest dla chrześcija-

nina najważniejszym świętem. Zaraz 

potem jest Boże Narodzenie. Trzecie 

miejsce zajmuje dzień Zesłania Ducha 

Świętego. To właśnie wtedy swoją dzia-

łalność rozpoczyna Kościół. U jego 

„formalnego” początku stoi Duch Świę-

ty. Dzień Zesłania przypomina nam, że 

wszystko, co dobre w Kościele, ma swój 

początek w Duchu Świętym. Gdy 

w Kościele dzieje się źle, to znaczy że 

„zgubiliśmy” Ducha Świętego, a będąc 

bardziej precyzyjnym – przestaliśmy Go 

słuchać. 

Tymczasem Jezus w powyższym 

fragmencie ewangelii, przypomina nam, 

po co posyła nam Ducha. Mówi: On was 

wszystkiego nauczy, jest zatem Duch 

święty nauczycielem; pokazuje i pro-

wadzi swoich podopiecznych. Pedagog 

to człowiek, który w starożytnej Grecji 

był odpowiedzialny za odprowadzenie 

swojego podopiecznego do szkoły 

i dopilnowanie, aby tam pilnie się uczył. 

Zatem Duch nie tylko uczy, ale i prowa-

dzi. To prowadzenie jest obecne w Sło-

wie Bożym i Tradycji Kościoła. Duch 

prowadzi nas, idąc razem z nami i „pil-

nuje”, aby nikt nie odszedł od Boga. To 

prowadzenie nie odbywa się bez nasze-

go udziału. Dziś warto zapytać samego 

siebie o to, czy idę przez życie z Du-

chem Świętym, czy nie odłączyłem się 

od tego Boskiego pedagoga i być może 

idę swoją drogą. 

Duch ma też inne zadania. Jezus 

mówi: On przypomni wam wszystko, co 

Ja wam powiedziałem. Jezus mówił 

wiele rzeczy. Apostoł Jan w swojej 

ewangelii zapisał, że: gdyby to wszystko 
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spisano, cały świat nie pomieściłby 

napisanych ksiąg (J 21, 25b). Jedną 

z najważniejszych rzeczy, jakie mówił 

Jezus, była prawda o naszym grzechu. 

Grzechu, który polega na odrzuceniu 

Boga. Na tym, że nasze życie układamy 

bez uwzględnienia w nim obecności 

Pana. Dziś wiele mówi się o grzechu 

w Kościele. Dobrze, że tak jest. Być 

może przestaliśmy go dostrzegać, uwa-

żając, że skoro jesteśmy w Kościele, to 

przecież jakoś sobie z tym grzechem 

poradzimy. Jak widać nie zawsze się to 

udawało. Dlatego w tym czasie trzeba 

nam wrócić po raz kolejny do Wieczer-

nika. Po raz kolejny warto nastawić 

ucho na Ducha Świętego i dać mu się 

przekonać o naszym grzechu. To prze-

konanie jest początkiem drogi do 

uzdrowienia i naprawienia zła, które 

zostało wyrządzone. Nie bójmy się 

zatem zaufać Duchowi, nie bójmy się 

uzdrowienia – być może bolesnego – 

które On przynosi. 

W dzień Zesłania Ducha Świętego 

stanął Piotr na progu świątyni w Jerozo-

limie. Stanął ze świadomością swojego 

grzechu oraz tego, że przed nim długa 

droga, w której nie zawsze sobie pora-

dzi. Zabrał ze sobą Ducha Świętego. 

Stając dziś w Kościele, tak jak Piotr, 

prośmy pokornie Pana o dar jego Ducha, 

który przypomina, przebacza, naprawia 

i uzdrawia zło, które wyrządziliśmy. 

Tak jak Piotr weźmy odpowiedzialność 

za Kościół, za dobro ale i za zło, które 

w nim jest. 

ks. Mateusz Szymczyk  

 
* * * 

 
 
 

 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE 
 

Przez cały czerwiec zapraszamy do 
udziału w nabożeństwach ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w tygodniu po Mszy św. wieczor-
nej, około godz. 18.30, a w niedziele 
o godz. 18.30. 
 

 
Przedstawienie Serca Jezusowego znane 
jest w ikonografii od XIV wieku. Po-
czątkowo wyobrażano samo serce 
z poziomą raną i krzyżem, a także 
z monogramem IHS. Tym samym 
wskazywano jednoznacznie, że jest to 
Serce Zbawiciela. Właśnie takie przed-
stawienie odnajdujemy na obrazku wy-
konanym przez s. Małgorzatę Marię 
Alacoque w 1685 roku. S. Małgorzata  
nosiła go na piersi na znak miłości do 
Chrystusa. Jej zwyczaj przyjął się szyb-
ko w klasztorze wizytek w Paray-le -
Monial, a później w całej Francji i in-



 

 3 

nych rejonach świata. Aż trudno dziś 
uwierzyć, że w czasie Rewolucji Fran-
cuskiej ludzie oddawali życie za to, że 
nosili przy sobie medaliki i obrazki 
z wyobrażonym Sercem Jezusa. A prze-
cież Jezus złożył s. Małgorzacie wspa-
niałe obietnice dotyczące czcicieli Jego 
Serca: 
-Dam im łaski potrzebne w ich stanie. 
-Ustalę pokój w ich rodzinach. 
-Będę ich pocieszał w utrapieniach. 
-Będę ich pewną ucieczką w życiu 
a szczególnie w godzinę śmierci. 
-Będę im błogosławił w ich przedsię-
wzięciach. 
-Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło 
i ocean miłosierdzia. 
-Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
-Dusze gorliwe prędko dojdą do dosko-
nałości. 
-Będę błogosławił domom, w których 
wizerunek Serca mojego będzie czczo-
ny. 
-Osoby, które będą to nabożeństwo 
rozszerzały, będą miały imię swoje 
wypisane w moim Sercu. 
-Dam kapłanom dar wzruszania serc 
nawet najzatwardzialszych. 
-Przyrzekam tym wszystkim, którzy 
będą komunikować w pierwsze piątki 
miesiąca przez dziewięć miesięcy 
z rzędu w intencji wynagrodzenia, że 
miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie 
umrą w mojej niełasce, ani bez Sakra-
mentów Świętych, a Serce moje będzie 
im pewną ucieczką w ostatniej godzinie 
życia. 
W XIX wieku Stolica Apostolska orze-
kła, że do publicznej czci należy używać 
wizerunku przedstawiającego postać 
Chrystusa, który prawą ręką wskazuje 
serce na piersi. Dobrze znamy to wyob-
rażenie. Otwarte Serce Jezusa, symbol 
Jego miłości do każdego człowieka. 
Otwarte, niczym nieosłonięte, a przecież 

tak delikatne, wrażliwe, stąd podatne na 
zranienia, które mu zadajemy. I właśnie 
za te zranienia, zniewagi, obojętność 
chcemy wynagradzać Bożemu Sercu, 
uczestnicząc w nabożeństwach czerw-
cowych. Chcemy też prosić, aby Bóg 
przemieniał nas na swoje podobieństwo, 
słowami modlitwy: „Jezu, uczyń serca 
nasze według Serca Twego”.  
Litania ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa jest dziełem francuskich 
wizytek. W 1720 roku jej publiczne 
odmówienie w Marsylii wraz 
z poświęceniem diecezji Sercu Jezusa 
uratowało miasto od zarazy.  
Ostateczny tekst litanii zatwierdziła 
rzymska Kongregacja Obrzędów 
w 1899 roku, dodając 6 wezwań. Litania 
liczy 33. prośby dla upamiętnienia 
33. lat życia Jezusa na ziemi.   

* * * 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
Serdecznie zapraszamy na kolejne 
w tym roku nabożeństwo fatimskie 
w czwartek 13 czerwca. Rozpocznie 
się ono Mszą św. o godz. 18.00 
a przewodniczył mu będzie 
o. Andrzej Pilch SchP. 

 
* * * 

MSZE ŚWIĘTE NA ZAKOŃCZENIE 

ROKU SZKOLNEGO 

 

W środę 19 czerwca, w ostatni dzień 
roku szkolnego zapraszamy dzieci 
i młodzież wraz z rodzicami, kateche-
tami, nauczycielami i wychowawca-
mi na Msze święte dziękczynne koń-
czące rok nauki: 
 o godz. 8.00 dla Zespołu Szkół 

nr 1,Szkoły Podst. nr 3 i Prywatnej 
Szkoły Inspiracja  

  o godz. 11.00 dla VIII LO. 
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 

CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

20 czerwca 
 

Przebieg procesji: 

Tegoroczną procesję rozpoczniemy 

Eucharystią o godz. 15.00 w kościele 

parafialnym św. Mikołaja przy 

ul. Kopernika 9. Po Eucharystii uda-

my się do kościoła Niepokalanego 

Poczęcia NMP XX. Misjonarzy, 

następnie do kościoła SS. Karmelita-

nek Bosych, skąd ulicą Kopernika 

wrócimy do kościoła parafialnego, 

zatrzymując się przy Bazylice Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa 

OO. Jezuitów. 

 

Asysta: 
Szczególne zaproszenie do udziału 
w procesji kierujemy do dzieci. Te, 
które w tym roku po raz pierwszy 
przyjęły Pana Jezusa, prosimy, żeby 
wyraziły swoją wdzięczność i miłość, 
towarzysząc Mu w strojach pierwszo-
komunijnych.  
Młodsze dzieci mają ten przywilej, że 
mogą znaleźć się bardzo blisko Pana, 
sypać mu kwiaty i wydzwaniać Jego 
chwałę dzwonkami.  Prosimy rodzi-
ców, żeby im to umożliwili.  

 

Oktawa: 
W oktawie uroczystości Bożego Ciała 
nabożeństwa czerwcowe będą miały 
szczególnie uroczysty charakter, gdyż 
będą połączone z procesją euchary-
styczną. Prosimy o asystę dzieci. Dla 
najwytrwalszych na zakończenie 
oktawy słodkie upominki, ufundowa-
ne przez Parafianki. 

* * * 

ZMIANY W WAKACYJNYM 

PORZĄDKU MSZY ŚWIĘTYCH 

 

Informujemy, że z uwagi na mniej 
liczny zespół duszpasterski w lipcu 
i w sierpniu nie będzie w dni po-
wszednie Mszy św. o godz. 7.15. 
Wyjątkiem jest I sobota – tego dnia 
Msza św. odbędzie się normalnie, 
rozpoczynając nabożeństwo wynagra-
dzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 

W I piątki lipca i sierpnia nie będzie 
dodatkowej Mszy św. dla dzieci, 
odprawianej w roku szkolnym o godz. 
17.00. 
Wszystkie dzieci, które nie wyjeżdża-
ją w tym czasie poza Kraków zapra-
szamy wraz z opiekunami na Mszę 
św. o godz. 18.00. 

 

Porządek Mszy świętych w niedziele 
i święta pozostanie bez zmian. 

 

Spowiedź: 
Do końca czerwca możliwość spo-
wiedzi w dni powszednie od 6.30 do 
7.10 oraz podczas Mszy św. wieczor-
nej. W lipcu i w sierpniu godziny 
ulegną zmianie, o czym będziemy 
informować w kolejnym biuletynie. 

* * * 

WSPÓLNOTA RÓŻAŃCOWA 

W niedzielę 1 czerwca zawiązała się 
w naszej parafii kolejna róża różańcowa 
złożona z mężczyzn i kobiet.  Patronują 
jej św. Mikołaj i bł. Hanna. Mamy na-
dzieję, że niebawem uda się stworzyć 
kolejne róże, także dziecięcą. Zapra-
szamy chętnych, w tym całe rodziny. 
Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii 
i w kancelarii parafialnej.  

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12-431-22-77 

PeKaO S.A. III O/Kraków: NRB 58-1240-2294-1111-0000-3723-4113 
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