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Refleksja 

Przyjście Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy jest porównane do „uderzenia 

gwałtownego wiatru” (Dz 2, 2). Co nam mówi ten obraz? Gwałtowny wiatr nasuwa na 

myśl wielką silę, która nie jest celem samym w sobie: jest siłą, która zmienia 

rzeczywistość. Istotnie wiatr przynosi zmiany: prądy gorące, gdy jest zimno, chłodne, 

gdy jest gorąco, deszcz, gdy jest susza… Również Duch Święty tak czyni na całkiem 

innym poziomie: jest On boską siłą, która zmienia świat. Przypomniała nam o tym 

sekwencja: „w pracy Tyś ochłodą… w płaczu utulenie”. Dlatego Go błagamy: 

„Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę”. Wkracza On w 

sytuacje i je przekształca; przemienia serca i zmienia bieg wydarzeń. 

Przemienia serca. Jezus powiedział do swoich apostołów: „Gdy Duch Święty zstąpi na 

was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8). I tak właśnie się 

dzieje: uczniowie, wcześniej przestraszni, zaszyci za zamkniętymi drzwiami również 

po zmartwychwstaniu Mistrza, zostają przekształceni przez Ducha Świętego i, jak 

zapowiada Jezus w dzisiejszej Ewangelii, „dają o Nim świadectwo” (por. J 15,27). Z 

wahających, stają się odważnymi i wyruszając z Jerozolimy udają się aż po krańce 

świata. Lękliwi, gdy Jezus był wśród nich, bez Niego są odważni, ponieważ ich serca 

przemienił Duch Święty. 

Duch Święty wyzwala dusze naznaczone strachem. Pokonuje opory. Tym, którzy 

zadowalają się półśrodkami, ukazuje poryw daru. Poszerza serca ciasne. Pobudza do 

służby tych, którzy spoczywają w wygodzie. Każe chodzić tym, którzy myślą, że już 

dotarli na miejsce, każe marzyć dotkniętym obojętnością. Oto przemiana serca. Wielu 

obiecuje okresy przemian, nowych początków, cudownych odnów, ale doświadczenie 

uczy, że żadna doczesna próba przemiany stanu rzeczy w pełni nie satysfakcjonuje 

ludzkiego serca. Przemiana dokonywana przez Ducha Świętego jest inna: nie 

rewolucjonizuje życia wokół nas, ale przemienia nasze serce; nie wyzwala nas 

natychmiast od problemów, ale wyzwala nas wewnętrznie, aby stawić im czoło. 

Papież Franciszek 

  

Złota myśl tygodnia  

Prawdziwy cel życia chrześcijańskiego polega na przyjęciu Ducha Świętego (św. 

Serafin z Sarowa) 

 

Na wesoło 

Katolik próbuje wytłumaczyć ateiście, co to jest cud: 

- Na przykład jak jakiś człowiek spadnie z 50 m wieży i nic mu się nie stanie. 



- Nooo... to jest przypadek. 

- Ok, a jak on wyjdzie na ta wieżę, skoczy i dalej nic się nie stanie? 

- Mmmm... to jest szczęście. 

- O rany! A jak trzeci raz skoczy z tej wieży i nic ??! 

- Przyzwyczajenie. 

 

Patron tygodnia – bł. Józef Kowalski, prezbiter i męczennik – 29 maja 

Józef urodził się 13 marca 1911 r. w Siedliskach koło Rzeszowa. Jako dziecko był 

chorowity, zdrowie zawdzięczał Matce Bożej, pod której opiekę został ofiarowany 

przez rodziców.  

W 1927 r. rozpoczął nowicjat salezjański, a rok później złożył pierwszą profesję 

zakonną. Po studiach filozoficznych i teologicznych w Krakowie w 1938 r. otrzymał 

święcenia kapłańskie. Następnie był sekretarzem inspektora salezjańskiego. Zajął się 

porządkowaniem archiwum, rozpoczął kurs księgowości. Angażował się w pracę 

duszpasterską w parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach. Głosił kazania i 

konferencje, spowiadał, prowadził chór młodzieży męskiej, uczył kleryków śpiewu 

gregoriańskiego, organizował spotkania religijne i sportowe dla zaniedbanych 

chłopców. 

23 maja 1941 r. ks. Józef został aresztowany i trafił do obozu koncentracyjnego w 

Auschwitz. Otrzymał obozowy numer 17350. Jako sumienny kapłan, mimo surowego 

zakazu, rozgrzeszał konających, dodawał otuchy zrezygnowanym, pocieszał 

załamanych. W tajemnicy przed obozowymi władzami, na strychach lub w piwnicy 

bloku nr 25, odprawiał Msze św. i przewodniczył modlitwom. Roznosił po blokach 

Komunię świętą dla tych więźniów, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć. Wraz z 

o. Maksymilianem Kolbe organizował nabożeństwa maryjne. 

Zginał śmiercią męczeńską 4 lipca 1942 r. Jego ciało spalono w krematorium. 

Św. Jan Paweł II beatyfikował go 13 czerwca 1999 r. w Warszawie jako jednego ze 

108 błogosławionych męczenników Kościoła katolickiego z czasów II wojny 

światowej. 

 

Opowiadanie 

Nad przepaścią 

Pewien buddyjski mnich spokojnie wracał do swego położonego w górach klasztoru, 

gdy znienacka zaatakował go wygłodzony niedźwiedź. Mnich rzucił się do ucieczki, a 

niedźwiedź za nim. Nagle mnich dostrzegł, że znajduje się na krawędzi głębokiej 

przepaści. Miał do wyboru: rzucić się w otchłań lub też pozwolić, by niedźwiedź 

rozszarpał go na strzępy. 

Wygłodniałe zwierzę zbliżało się i już pokazywało swe groźne kły. Mnich skoczył w 

przepaść, lecz zupełnie niespodziewanie udało mu się uchwycić za gałąź krzewu 



wyrastającego na położonym niżej występie. Spojrzał w dół i ujrzał tam 

rozwścieczonego z głodu tygrysa z wyszczerzonymi kłami. 

I tak nieszczęsny mnich trwał, uczepiony kurczowo gałęzi, podczas gdy ponad nim 

niedźwiedź wydawał groźne pomruki, a poniżej czyhał na niego tygrys. W tej właśnie 

chwili, zaniepokojone hałasem, wyszły ze swej nory dwie małe myszki i zaczęły 

obgryzać gałąź, której trzymał się mnich. Sytuacja była rozpaczliwa. 

Nagle mnich dostrzegł krzak dzikich truskawek z kilkoma dojrzałymi czerwonymi 

owocami, wprost stworzonymi do tego, by je natychmiast zjeść. Wyciągnął rękę, 

zerwał dwie truskawki, włożył do ust i z zachwytem zawołał: 

- Jakie dobre! Cóż za wspaniały smak! 

Nikt nie może znaleźć się w sytuacji na tyle rozpaczliwej, by nie móc znaleźć żadnego 

powodu do radości. Umiejętność odkrycia go wypływa z siły duchowej i poczucia 

humoru.  

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

„Pod postaciami eucharystycznymi nie kryje się już to, co było przedtem, lecz coś 

zupełnie innego, a to nie tylko ze względu na przeświadczenie wiary Kościoła, ale w 

rzeczy samej, ponieważ po przemianie substancji, czyli istoty chleba i wina w ciało i 

krew Chrystusa, nie pozostaje już nic z chleba i wina poza samymi postaciami, pod 

którymi przebywa Chrystus cały i nieuszczuplony, w swej fizycznej „rzeczywistości”, 

obecny nawet ciałem, chociaż nie w ten sam sposób, w jaki ciała są umiejscowione w 

przestrzeni” (św. Paweł VI). 


