
MISTERIUM PIĘĆDZIESIĄTNICY

Lektura liturgiczna wydarzenia biblijnego



STRUKTURA PREZENTACJI

1. Wprowadzenie

2. Struktura celebracji Pięćdziesiątnicy

3. Analiza elementów mszy wigilijnej zesłania Ducha Świętego

- Ewangelia
- werset przed Ewangelią
- antyfona komunijna
- kolekta

4. Podsumowanie



WPROWADZENIE

Pięćdziesiątnica żydowska:

- Rolnicze święto żniwa

- Święto upamiętniające przekazanie Prawa

Pięćdziesiątnica chrześcijańska:

- Dzień zesłania Ducha Świętego

- Okres pięćdziesięciu dni od Paschy do zesłania Ducha Świętego



WPROWADZENIE

Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania 
do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego 

obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, 
co więcej, jako „wielką niedzielę”. 

Ten święty okres pięćdziesięciu dni 
kończy Niedziela Zesłania Ducha Świętego.

(Ogólne Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza, 22-23)



STRUKTURA CELEBRACJI PIĘĆDZIESIĄTNICY

Msza wigilijna Msza w dzień

Rdz 11,1-9*
Wj 19,3-8a.16-20b*

Ez 37,1-14*
Jl 3,1-5*

Dz 2,1-11

Ps 104 Ps 104

Rz 8,22-27 1Kor 12,3b-7.12-13

J 7,37-39 J 20,19-23



MSZA WIGILIJNA PIĘĆDZIESIĄTNICY

W ostatnim, najbardziej uroczystym
dniu święta, Jezus stojąc zawołał
donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest
spragniony, a wierzy we Mnie - niech
przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło
Pismo: Strumienie wody żywej
popłyną z jego wnętrza». A powiedział
to o Duchu, którego mieli otrzymać
wierzący w Niego; Duch bowiem
jeszcze nie był, ponieważ Jezus nie
został jeszcze uwielbiony (J 7,37-39)

Strumienie wody żywej
(flumina de ventre eius fluent)

Przyjdź, Duchu Święty, napełni 
serca swoich wiernych i zapal w 
nich ogień swojej miłości

(Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda
fidelium; et tui amoris in eis ignem accende)



PERYKOPA BIBLIJNA

W ostatnim, najbardziej uroczystym
dniu święta, Jezus stojąc zawołał
donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest
spragniony, a wierzy we Mnie - niech
przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło
Pismo: Strumienie wody żywej
popłyną z jego wnętrza». A
powiedział to o Duchu, którego mieli
otrzymać wierzący w Niego; Duch
bowiem jeszcze nie był, ponieważ
Jezus nie został jeszcze uwielbiony (J
7,37-39)

stare - stać (ἵστημι) – por. J 20,19
clamare – krzyczeć, wołać (κράζω)

venire – przyjść (ἔρχομαι) 
bibere – pić (πίνω)

ad me - do Mnie
de ventre – z wnętrzności (κοιλία) 



WERSET PRZED EWANGELIĄ

Przyjdź, Duchu Święty,
napełni serca swoich
wiernych i zapal w
nich ogień swojej
miłości

(Veni, Sancte Spiritus, reple
tuorum corda fidelium; et tui
amoris in eis ignem accende)

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali
się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i
napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich
spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym,
i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał
mówić (Dz 2,1-4)

Et cum compleretur dies Pentecostes, erant omnes pariter in eodem loco. Et
factus est repente de caelo sonus tamquam advenientis spiritus vehementis et
replevit totam domum, ubi erant sedentes. Et apparuerunt illis dispertitae
linguae tamquam ignis, seditque supra singulos eorum; et repleti sunt omnes
Spiritu Sancto et coeperunt loqui aliis linguis, prout Spiritus dabat eloqui illis



WERSET PRZED EWANGELIĄ

Przyjdź, Duchu Święty,
napełni serca swoich
wiernych i zapal w
nich ogień swojej
miłości

(Veni, Sancte Spiritus, reple
tuorum corda fidelium; et tui
amoris in eis ignem accende)

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ
miłość Boża rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Świętego, który
został nam dany (Rz 5,5)

Spes autem non confundit, quia caritas Dei diffusa est in
cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est
nobis (Rz 5,5)



PERYKOPA BIBLIJNA Z WERSETEM

Przyjdź Duchu Święty Jezus stanął i zawołał

Duch Święty, którego przybycia oczekują wierzący 
przychodzi poprzez Jezusa Chrystusa (de ventre eius)

i Jego misterium paschalne. 



ANTYFONA NA KOMUNIĘ

W ostatnim dniu święta, 
Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: 

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, 
niech przyjdzie do Mnie i pije. Alleluja

Ultimo festivitatis die, stabat Iesus et clamabat dicens:
Si quis sitit, vaniat ad me et bibat, alleluia



CELEBRACJA

W ostatnim dniu
święta, Jezus stojąc
zawołał donośnym
głosem: Jeśli ktoś
jest spragniony, a
wierzy we mnie,
niech przyjdzie do
Mnie i pije.

W ostatnim dniu
święta, Jezus stojąc
zawołał donośnym
głosem: Jeśli ktoś
jest spragniony, a
wierzy we mnie,
niech przyjdzie do
Mnie i pije. Alelluja.

Proklamacja Ewangelii 
(zapowiedź)

Komunia Święta
(rytualne wypełnienie)



KOLEKTA MSZY ŚWIĘTEJ

Wszechmogący wieczny Boże 
Ty zechciałeś aby obchód świąt paschalnych 
objął okres Pięćdziesiątnicy
spraw, niech Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody
aby każdy w swoim języku oddawał ci chwałę.

Omnipotens sempiterne Deus,
qui paschale sacramentum
quinquaginta dierum voluisti mysterio contineri,
praesta, ut, gentium facta dispersione, 
divisiones linguarum ad unam confessionem 
tui nominis caelesti munere congregentur.

Wszechmogący wieczny Boże, 
który zechciałeś aby sakrament paschalny zawarł 
się w tajemnicy pięćdziesięciu dni,
udziel prosimy, aby dokonawszy rozproszenia 
narodów, podziały języków zostały zgromadzone 
poprzez niebieski dar w jednym wyznaniu twojego 
imienia.



KOLEKTA MSZY ŚWIĘTEJ

Modlitwa po komunii z Sakramentarza z Verony (nr 399)

Caelesti munere satiati quaesumus, Domine Deus noster, 
ut haec nos dona martyrum tuorum depraecatione sanctificent.

Nasyceni niebieskim darem, prosimy Panie nasz Boże,
aby te dary, przez modlitwę twoich męczenników, nas uświęciły.



TAJEMNICA PIĘĆDZIESIĄTNICY

Kolekta

Niebieski Dar

(przyczyna sprawcza)

Ewangelia

Strumienie wody 
popłyną z Jego 

wnętrza

Komunia Święta

Niech przyjdzie 
do Mnie i pije

Eucharystia

Duch Święty



PODSUMOWANIE

• Pięćdziesiątnica jest wydarzeniem chrystologiczno-
pneuamatologicznym (ostatnim wydarzeniem cyklu
chrystologicznego)

• Jezus objawia się jako dawca daru Ducha Świętego, który
pochodzi z wnętrza Pana

• Komunia jest pełną realizacją tajemnicy Pięćdziesiątnicy, a dar
Ducha Świętego zostaje dany Kościołowi poprzez wydarzenie
sakramentalne



MISTERIUM PIĘĆDZIESIĄTNICY

Dar Ducha Świętego nie przychodzi z bliżej nieokreślonego 
źródła, ale z wnętrza Jezusa Chrystusa, z Jego Paschy. 

Innymi słowy, Pan dzieli się własną Paschą ze swoim ludem 
i daruje Kościołowi swoje paschalne życie, 

którego pierwszym owocem jest jedność wierzących.


