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rzy najwiêksze uroczystoœci 
roku koœcielnego s¹ poœwiê-
cone trzem Osobom Trójcy 
Przenajœwiêtszej: Bo¿e Naro-Tdzenie jest œwiêtem Boga Oj-

ca, bo œwiêtem Ojcostwa Bo¿ego; Ojciec 
Przedwieczny zsy³a Syna swego Jednoro-
dzonego na ziemiê, by grzeszn¹ ludzkoœæ 
odkupi³. - Wielkanoc jest œwiêtem Boga Sy-
na, który po mêce i œmierci krzy¿owej 
uwieñczy³ dzie³o Odkupienia chwalebnym 
zmartwychwstaniem swoim. - Zielone 
Œwi¹tki wreszcie s¹ œwiêtem trzeciej Osoby 
boskiej, Ducha Œwiêtego, którego Ojciec
i Syn zsy³aj¹ na œwiat, aby to, co Ojciec stwo-
rzy³, a Syn odkupi³, zosta³o utwierdzone
i poœwiêcone przez Niego. Uroczystoœæ 
Zes³ania Ducha Œwiêtego nosi u nas popu-
larn¹ nazwê „Zielonych Œwi¹tek”, dlatego 
zapewne, ¿e obchodzimy je w najpiêkniej-
szej porze roku, gdy przyroda ca³a w pe³nym 
jest rozkwicie. Wszystkie obrzêdy ludowe



z nimi zwi¹zane nosz¹ piêtno radoœci i 
wesela. Koœcio³y, domy, obejœcia przy-
brane s¹ „majem”, - najczêœciej m³o-
dymi brzózkami; posadzkê koœcieln¹, 
pod³ogê chat i wiejskie podwórka po-
trz¹saj¹ wonnym tatarakiem; wszê-
dzie rozlewa siê rzeŸwa woñ œwie¿ej 
majowej zieleni. W jêzyku liturgi-
cznym œwiêto Ducha Œwiêtego nazywa 
siê „Piêædziesi¹tnic¹” - z greckiego 
Pentecostes, tj. piêædziesi¹tka, - bo 
obchodzi siê 50-go dnia po Zmar-
twychwstaniu Pañskim. „Spe³ni³y siê 
dni Piêædziesi¹tnicy” - jak pisze œw. 
£ukasz w „Dziejach Apostolskich” 
(II,1). Duch Œwiêty zst¹pi³ na zgroma-
dzonych w Wieczerniku Aposto³ów, 
odprawiaj¹cych pierwsz¹ w Koœciele 
nowennê pod przewodnictwem Matki 
Jezusowej. By³a to niedziela, dzieñ 
œwiêty Nowego Zakonu, dzieñ Pañski. 
W Starym Testamencie dzieñ 50-ty po 
œwiêcie Paschy by³ dniem wielkim, 
uroczyœcie obchodzonym przez Syna-
gogê, dniem pe³nym wspomnieñ, bo 
rocznic¹ nadania Moj¿eszowi prawa 
na górze Synaj. „Lecz jaka¿ ró¿nica 
miêdzy twymi dwoma Piêædziesi¹-
tnicami! - mówi Dom Guéranger. 
Pierwsza na dzikich ska³ach Arabii, 
wœród b³yskawic i grzmotów, og³asza-
j¹ca Zakon [Prawo] bojaŸni, pisany na 
kamiennych tablicach. Druga w Jeru-
zalem, w mieœcie œwiêtym, jeszcze nie 
odrzuconym ostatecznie przez Pana, 
bo zawieraj¹cym dot¹d w swym ³onie 
zacz¹tek Nowego Zakonu - Koœcio³a 
chrzeœcijañskiego. W tej drugiej Piêæ-
dziesi¹tnicy niebo siê nie chmurzy, 
pioruny nie bij¹, serca ludzkie nie tru-
chlej¹, jak ongiœ na puszczy. Boski 
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ogieñ ow³ada Aposto³ami, ogieñ, od 
którego niebawem rozgorzeje œwiat 
ca³y”. Nadesz³a trzecia godzina dnia, - 
wedle dzisiejszej rachuby 9-ta rano. 
Uczniowie s¹ zgromadzeni w Wie-
czerniku na górze Syjon, w tej sali 
„wielkiej, us³anej”, gdzie tak nieda-
wno Chrystus œwiêci³ w gronie Dwu-
nastu ostatni¹ przed Mêkê i œmierci¹ 
sw¹ Wieczerzê, gdzie ustanowi³ 
Najœw. Eucharystiê i kap³añstwo No-
wego Przymierza, gdzie siê kilkakro-
tnie ukaza³ uczniom swym po Zmar-
twychwstaniu i jad³ z nimi, i rozma-
wia³, gdzie ustanowi³ sakrament Po-
kuty i poucza³ ich o Królestwie Bo¿ym. 
„I sta³ siê z prêdka z nieba szum, jako-
by przypadaj¹cego wiatru gwa³to-
wnego, i nape³ni³ wszystek dom, gdzie 
siedzieli. I ukaza³y siê im rozdzielone 
jêzyki jakoby ognia, i usiad³ na ka-
¿dym z nich z osobna: i nape³nieni s¹ 
wszyscy Duchem Œwiêtym i poczêli 
mówiæ rozmaitymi jêzykami, jako im 
Duch Œwiêty wymawiaæ dawa³”. Po-
tem œw. Piotr w imieniu wszystkich 
wystêpuje jako G³owa Koœcio³a i prze-
mawia do t³umu zgromadzonego 
przed Wieczernikiem: odpiera zarzut 
tych ludzi cielesnych, którzy w œwiê-
tym upojeniu aposto³ów widz¹ skutki 
nadu¿ycia wina i t³umaczy im na pod-
stawie s³ów proroka Joela, ¿e to Bóg 
„wyla³ Ducha swego na s³ugi swoje”. 
Og³asza im Jezusa Chrystusa, przez 
nich umêczonego i przybitego do 
krzy¿a, którego Bóg wskrzesi³ trze-
ciego dnia i posadzi³ w niebie po pra-
wicy swojej. Ta p³omienna mowa no-
wego Moj¿esza nawraca od razu 3000 
ludzi. S. Maria Renata, Vivere cum Ecclesia 



VI - Zielone Œwi¹tki, Kraków 1949, s. 5-9.

EWANGELIA                    J 20,19-23
ieczorem w dniu Zmar-
twychwstania, tam gdzie 
przebywali uczniowie, gdy Wdrzwi by³y zamkniête

z obawy przed ¯ydami, przyszed³ Je-
zus, stan¹³ poœrodku i rzek³ do nich: 
Pokój wam! A to powiedziawszy, po-
kaza³ im rêce i bok. Uradowali siê za-
tem uczniowie ujrzawszy Pana. A Je-
zus znowu rzek³ do nich: Pokój wam! 
Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was 
posy³am. Po tych s³owach tchn¹³ na 
nich i powiedzia³ im: WeŸmijcie Du-
cha Œwiêtego! Którym odpuœcicie 
grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym 
zatrzymacie, s¹ im zatrzymane. Oto 
S³owo Pañskie.

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE

1) Prze¿ywamy dzisiaj Niedzielê Ze-
s³ania Ducha Œwiêtego, która koñczy 
okres Wielkanocny. 2) W poniedzia-
³ek uroczystoœæ NMP Matki Koœcio³a - 
G³ównej Patronki Archidiecezji. 3) 
We wtorek - wspomnienie b³. Bogu-
mi³a biskupa. 4) W œrodê - wspomnie-
nie Œw. Barnabby Aposto³a; 5) Nabo-
¿eñstwo ku czci Œwiêtego Józefa /we 
wtorek/ i Nowenna do MB Nieusta-
j¹cej Pomocy /w œrodê/ w po³¹czeniu z 
Nabo¿eñstwem Czerwcowym, na któ-
re zapraszamy codziennie, na godz. 
17:30. 6) W czwartek - œwiêto Jezusa 
Chrystusa Najwy¿szego i Wiecznego 
7) W pi¹tek - wspomnienie Œw. 
Antoniego z Padwy. Po Mszy Œw. 
wieczornej PROCESJA FATIMSKA. 
Prosimy wszystkie grupy parafialne o 
wyznaczenie spoœród siebie osób do 
niesienia feretronu z figur¹ Matki Bo-

¿ej. Na procesjê przynosimy œwiece.  
8) W sobotê - wspomnienie B³. Mi-
cha³a Kozala, bp. m. 9) Dziêkuj¹c za 
okazan¹ pomoc, zwracamy siê z pro-
œb¹ o pomoc w sprz¹taniu koœcio³a. 
Zapraszamy w soboty po Mszy Œw. 
porannej.  10) Zarz¹d Spó³dzielni 
Mieszkaniowej „Kolejarz” zaprasza 
swoich cz³onków na Walne Zgroma-
dzenie, które dla mieszkañców osiedla 
Klemensiewicza odbêdzie siê 10 czer-
wca o godz. 17:00 w sali klubu „He-
tman” a dla mieszkañców osiedla Mie-
szka I odbêdzie siê w dniu 11 czerwca o 
godz. 17:00 w Gimnazjum nr 9 przy ul. 
Dunikowskiego. W tym roku jest to 
szczególnie wa¿ne wydarzenie z uwagi 
na maj¹ce siê odbyæ wybory do orga-
nów spó³dzielni. 11) W odpowiedzi na 
proœbê Caritas, dzisiaj po Mszach 
Œwiêtych bêdzie przeprowadzona 
zbiórka dla poszkodowanych wskutek 
powodzi w Serbii, Boœni i Herce-
gowinie. 11) Serdecznie dziêkujemy 
naszym dobrodziejom i ofiarodawcom 
za wsparcie modlitewne i materialne. 
W ka¿dy wtorek i œrodê modlimy siê za 
naszych ofiarodawców przez wsta-
wiennictwo Œwiêtego Józefa. 11) 
Solenizantom i jubilatom rozpoczê-
tego tygodnia a tak¿e wszystkim tutaj 
obecnym, ¿yczymy wielu ³ask Bo¿ych, 
opieki Matki Bo¿ej i Œw. Józefa - Pa-
trona naszego sanktuarium.

INTENCJE MSZALNE

Ndz (8.06.): 7:00 + Jadwiga, Józef | 
8:30 + Aniela, Stanis³aw, Danuta | 
10:00 + Marian B¹k (30), zmarli z 
rodz. Cylwik | 11:00 + Janina, Janusz 
| 13:00 + Irena, Alojzy Œliwiccy; 
14:00 + Kazimierz Dalecki (5), 
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Daniela | 18:00 + Bernard Piasta | 
19:00 + Jan Cioroch | PN (9.06): 
7:00 5. rocznica œlubu Barbary i Ja-
kuba, 18:00 + Ró¿a Wysocka (od 
rodz. Wróblewskich) | WT (10.06.) 
7:00 (brak); 18:00 + Henryk Ka-
Ÿmierczak (int. od ¿ony, dzieci i wnu-
ków) | ŒR (11.06.) 7:00 (brak); 
18:00 + Jan Pochy³y | CZ (12.06.): 
7:00 (brak); 18:00 + Antoni Petelski 
(16), Teresa, Stanis³aw Petelicki | PT 
(13.06): 7:00 + Antoni Wawrzyniak; 
18:00 + Antoni Roszak | SB (14.06.): 
7:00 (brak) | 18:00 (brak).

II OBJAWIENIE FATIMSKIE

13 czerwca 1917 r. po odmówieniu ró-
¿añca z Hiacynta, Franciszkiem i in-
nymi osobami, które by³y obecne, zo-
baczyliœmy znowu odblask œwiat³a, 
które siê zbli¿a³o (to coœmy nazwali 
b³yskawic¹), i nastêpnie ponad dêbem 
skalnym Matkê Bo¿¹, zupe³nie podo-
bn¹ do postaci z maja.
- „Czego Pani sobie ¿yczy ode mnie?”
- „Chcê, ¿ebyœcie przyszli tutaj dnia 13 
przysz³ego miesi¹ca, ¿ebyœcie codzien-
nie odmawiali ró¿aniec i nauczyli siê 
czytaæ. PóŸniej wam powiem, czego 
chcê”. Prosi³am o uzdrowienie jedne-
go chorego. - „Je¿eli siê nawróci, 
wyzdrowieje w ci¹gu roku”. - „Chcia³a-
bym prosiæ, ¿eby nas Pani zabra³a do 
nieba”. - „Tak! Hiacyntê i Franciszka 
zabiorê nied³ugo. Ty jednak tu zosta-
niesz przez jakiœ czas. Jezus chce siê 

K O N T O  P A R A F I I :
03 1240 1864 1111 0000 2206 2639

www.swietyjozef.szczecin.pl4

Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Józefa
ul. Po³abska 1 | 70115 Szczecin

tel. (91) 482-30-32; 502-907-075
KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedzia³ek i pi¹tek 16:00-18:00
Œroda 11:30-13:30

STRONA INTERNETOWA

www.swietyjozef.szczecin.pl

pos³u¿yæ tob¹, aby ludzie mnie poznali 
i pokochali. Chcia³by ustanowiæ na 
œwiecie nabo¿eñstwo do mego Niepo-
kalanego Serca” (Tu z poœpiechu £ucja 
opuœci³a koniec zdania, który w in-
nych dokumentach brzmi nastêpu-
j¹co: „Kto je przyjmuje, temu obiecuje 
zbawienie dla ozdoby Jego tronu”). - „ 
Zostanê tu sama?” - zapyta³am ze 
smutkiem. - „Nie, moja córko! Cier-
pisz bardzo? Nie traæ odwagi. Nigdy 
ciê nie opuszczê, moje Niepokalane 
Serce bêdzie twoj¹ ucieczk¹ i drog¹, 
która ciê zaprowadzi do Boga”. W tej 
chwili, gdy wypowiada³a te ostatnie 
s³owa, otworzy³a swoje d³onie i prze-
kaza³a nam powtórnie odblask tego 
niezmiernego œwiat³a. W nim widzie-
liœmy siê jak gdyby pogr¹¿eni w Bogu. 
Hiacynta i Franciszek wydawali siê 
staæ w tej czêœci œwiat³a, które wzno-
si³o siê do nieba, a ja w tej, które siê 
rozprzestrzenia³o na ziemiê. Przed 
praw¹ d³oni¹ Matki Boskiej znajdo-
wa³o siê Serce, otoczone cierniami, 
które wydawa³y siê je przebijaæ. Zro-
zumieliœmy, ¿e by³o to Niepokalane 
Serce Maryi, zniewa¿ane przez grze-
chy ludzkoœci, które pragnê³o zadoœæ-
uczynienia. To, Ekscelencjo, mieliœmy 
na myœli, kiedyœmy mówili, ¿e Matka 
Boska wyjawi³a nam w czerwcu taje-
mnicê. Nasza Pani nie rozkaza³a nam 
tego zachowaæ w tajemnicy, ale odczu-
waliœmy, ¿e Bóg nas do tego nak³ania.


