
   

 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego  5 VI 2022 
 

 

J 14,15-16.23b - 26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś 
będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela 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 będziemy u niego przebywać. Kto Mnie 
nie miłuje, 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 Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, 
co Ja wam powiedziałem. 

  

 

"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

 

Poznać miłość Jezusa do Ojca (J 14, 25-31) 

 

ST: Iz 52,7-10; 54,10-13; Jr 33,6-9 

NT: Kol 3,12-17; 1 J 4,16-21 

Krąg Biblijny  nr 41 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

każdego!   SP i LO im. św. Jana Pawła II                                

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



KKK: Duch objawia Ojca i Syna, 243-244; życie Chrystusa jako ofiara złożona 

Ojcu, 606; Duch Święty i Kościół, 737 

Lekcjonarz: szósta niedziela Okresu Wielkanocnego (rok C) 

 

[14,25-26] To wam powiedziałem przebywając wśród was.                               

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 

wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.  
 

W swojej Mowie Pożegnalnej Jezus zapowiada, co spotka Jego uczniów (13,19; 

14,29; 16,1.4). 

Właśnie powiedział im o tym, co zostanie objawione przez Jego 

zmartwychwstanie, włączając w to przyszłą aktywność nauczycielską Ducha 

Świętego. 

Ojciec posłał Syna, na którego zstąpił Duch Święty (1,32-33), i tak samo pośle 

Ducha w imieniu Jezusa i na jego prośbę (14,16). 

Duch Święty, który zamieszka w uczniach Jezusa, On was wszystkiego nauczy                   

i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 

W Ewangelii kilkakrotnie zostaje powiedziane, że uczniowie, już po 

zmartwychwstaniu Jezusa, przypomnieli sobie wydarzenia z czasu Jego publicznej 

działalności (2,17.22; 12,16). 

Tak jak sugeruje wers 14,26; ich pamięć o działalności Jezusa jest uzależniona od 

Ducha Świętego. 

To nie jest po prostu przypomnienie sobie przeszłości; to także głębsze zrozumienie 

Jezusa i Jego dzieła - duchowe zrozumienie - które uczniowie otrzymają od Ducha. 

Duch Święty prowadzi ich do głębszego zrozumienia tajemnicy Jezusa i sprawia, że 

ona w nas ożywa
1
. 

(...) 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 KKK, 243-244, 737 



 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 

 Św. Augustyn 

 

Piotr reprezentuje Kościół 
 

  

 Pan Jezus, jak wiecie, przed swoją męką wybrał swych, uczniów, których nazwał 

apostołami. Spośród nich prawie wszędzie Piotr jedynie zasłużył na osobiste 

reprezentowanie całego Kościoła.  

Ze względu na to uosobienie Kościoła zasłużył na słowa: „I tobie dam klucze 

królestwa niebieskiego” (Mt 16, 19).  

Klucze te dostał nie jeden człowiek, lecz otrzymała je jedność Kościoła. Stąd 

wywodzi się wyższość Piotra, że był uosobieniem powszechności i jedności Kościoła, 

kiedy mu powiedziano: Tobie dam to, co otrzymali wszyscy.  

Abyście wiedzieli, że Kościół otrzymał klucze królestwa niebieskiego, posłuchajcie, 

co na innym miejscu mówi Pan do wszystkich apostołów:  

„Weźmiecie Ducha Świętego”. 

A dalej: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 

są im zatrzymane” (J 20, 22–23).  

To się odnosi do kluczy, o których powiedziano: „Co zwiążecie na ziemi, będzie 

związane i w niebie; a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane                                  

i w niebiesiech”. A to powiedział do Piotra.  

Abyś uświadomił sobie, że Piotr reprezentował wtedy całość Kościoła, posłuchaj, co 

doń powiedziano, a co do wszystkich wiernych:  

„Jeśli zaś zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź a upomnij go w cztery oczy.                      

I gdyby cię usłuchał, pozyskasz brata twego. A jeśli ciebie nie usłucha, weźmij ze 

sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków 

opierała się wszelka sprawa. A jeśliby ich nie usłuchał, niech ci będzie jako 

poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, co zwiążecie na ziemi, będzie 

związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w 

niebiesiech” (Mt 18, 15–18).  

Gołębica zawiązuje, Gołębica rozwiązuje, stawia dom na opoce i rozwala. Niech się 

lękają związani, niech się boją rozwiązani.  



Rozwiązani niech się boją, by nie zostali związani, związani niech się modlą, by byli 

rozwiązani. „A powrozami grzechów swych związan bywa” (Prz 5, 22). Poza 

Kościołem tym nic nie rozwiązuje.  

Umarłemu od czterech dni mówi się: „Łazarzu, wyjdź z grobu”.  

I wyszedł z grobu ze związanymi rękoma i nogami. Pan wzbudza z grobu umarłego, 

kiedy porusza serce, by wyznał grzech. Lecz jest jeszcze trochę związany.  

Gdy Łazarz powstał z grobu, powiedział Pan do uczniów:  

 „Cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. I dodał:  

 „Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść” (J 11, 44).  

Mocą swą wzbudził, rozwiązał przy pomocy uczniów.  

Piotr reprezentuje męstwo Kościoła, bo szedł za Panem prowadzonym na mękę.                       

Ale pokazuje też swą słabość, gdy zagadnięty przez służącą zaparł się Pana. Oto z 

wielbiciela staje się zaprzańcem. Okazał się, jakim był, gdyż zbyt ufał sobie.  

Przecież, jak wiecie, powiedział: „Choćby mi też przyszło umrzeć z Tobą, nie 

zaprę się Ciebie”. A na to do zaufanego powiedział Pan: „Zaprawdę powiadam ci, że 

tej nocy, pierwej nim kur zapieje, trzykroć się Mnie zaprzesz” (Mt 26, 33–35). 

Stało się to, co lekarz powiedział; nie mogło się zrealizować to, czego spodziewał się 

chory. A oto, co się dzieje. Wejrzał na niego Pan. Tak jest powiedziane, tak mówi 

Ewangelia Święta: „A Pan obróciwszy się, spojrzał na Piotra... i wyszedłszy na 

zewnątrz Piotr gorzko zapłakał” (Łk 22, 61n). Wyszedł na zewnątrz, to jest wyznać; 

gorzko zapłakał ten, który umiał kochać. Słodycz podążała za miłością w tym, którego 

gorycz uprzedziła cierpienie. 

 Św. Augustyn 

 

Duch ciągle działa 
 

  

 Czyż teraz, bracia, nie jest udzielany Duch Święty?  

Kto tak sądzi, nie jest godny Go otrzymać! Udzielany jest i obecnie. Dlaczego więc 

nikt nie mówi językami wszystkich narodów, jak mówili ci, którzy wtedy zostali 

napełnieni Duchem Świętym? Dlaczego?  

Bo to, co oznaczał, zostało wypełnione. Co to jest?... Wtedy Kościół znajdował się w 

jednym domu i przyjął Ducha Świętego; był w niewielu ludziach, był w językach całego 

świata. Oto, jak był rozległy Kościół.  

Co jednak oznacza to, że ów mały Kościół mówił językami wszystkich narodów?  



To, że ów wielki Kościół, od wschodu do zachodu, będzie mówił językami 

wszystkich narodów. Teraz wypełniło się to, co wtedy zostało przepowiedziane...  

Nie oszukał cię więc Bóg twój, nie oszukał cię twój Oblubieniec, nie oszukał cię 

Ten, który cię obdarzył swoją krwią, nie oszukał cię Ten, który uczynił cię ze szpetnej 

czystą, z nieczystej dziewicą. Ty sama sobie jesteś obiecana; to, co jest obiecane w 

niewielu, wypełnione jest w wielu.  

 Św. Hieronim 

 

Prawdziwy pokój 
 

  

Cóż mam czynić, skoro w mojej mocy jest tylko chęć pokoju, ale nie możność 

wprowadzenia go w życie?  

I chociaż wola również znajduje u Boga nagrodę za swe postanowienie, to jednak 

niedokończone dzieło smutkiem przepełnia tych, którzy pragnęli je dokonać. Apostoł 

również wiedział o tym, że doskonały pokój polega bez wątpienia na woli obydwu 

stron, dlatego mówi: „Jeśli to możliwe i o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi 

pokój zachowujcie” (Rz 12, 18).  

A prorok mówi: „Pokój, pokój, a gdzie jest pokój?” (Jr 6, 14).  

Nie jest bowiem rzeczą szlachetną słowami głosić pokój, a burzyć go czynem, do 

czego innego dążyć, a co innego opowiadać, głosić zgodę słowami, a w rzeczywistości 

żądać niewolniczej uległości. I ja chcę pokoju, i nie tylko chcę, lecz o niego proszę, ale 

o pokój Chrystusowy,  

 pokój prawdziwy,  

 pokój bez nieprzyjaźni,  

 pokój, w którym by nie było ukrytej wojny,  

 pokój, który by nie ujarzmiał ludzi jako przeciwników, lecz łączył jako 

przyjaciół.  

Czemuż panowanie nazywamy pokojem, a nie nadajemy każdej rzeczy właściwej 

nazwy? Tam, gdzie jest nienawiść, tam używamy określenia „nieprzyjaźń”, a określenia 

„pokój” tam tylko, gdzie panuje miłość...  

Czytamy w Ewangelii: „Jeśli tedy poniesiesz dar swój do ołtarza, a tam 

wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostawże dar twój przed ołtarzem, a 

idź pojednać się pierwej z bratem twoim. A potem przyjdziesz i złożysz dar twój” 

(Mt 5, 23n).  

 



Jeśli nie możemy darów naszych ofiarować bez pokoju, to o ileż bardziej 

przyjmować Ciało Chrystusowe! Z jakimże sumieniem przystąpię do Eucharystii 

Chrystusowej  i odpowiem „Amen”, gdybym wątpił o miłości Tego, który ją podaje?  

 
 

Trwająca Pięćdziesiątnica  

Abp Grzegorz Ryś - "Moc WIARY". 

 

Niewielkim echem odbiły się w polskim Kościele rzymskie obchody Złotego 

Jubileuszu Odnowy
2
 - a szkoda. 

Teksty tam wygłoszone - przez papieża, przez o. Raniera Cantalamessę czy ks. 

Petera Hockena - miały w sobie niewiele z prostego przypominania minionego 

półwiecza, za to bardzo wiele z rozeznania tego, co od tamtego czasu aż do chwili 

obecnej czyni w Kościele Duch Święty. 

Uświadamia On najpierw Kościołowi, że to On jest w nim Suwerenem. Ma więc 

także "prawo" zaskakiwać swoim działaniem - przekraczając utarte drogi i schematy, 

instytucje i rytuały, prowokując i  wytrącając z równowagi ("świętego spokoju"?). 

Przywoływane były dwa teksty z Dziejów Apostolskich. 

 

Pierwszy to opis samej Pięćdziesiątnicy (Dz 2) - moment, w którym Duch 

otworzył drzwi Wieczernika. 

(1) Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 

tym samym miejscu. (2) Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. (3) Ukazały się im też 

języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. (4) I 

wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 

tak jak im Duch pozwalał mówić.(...) 

(36) Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, 

którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. (37) Gdy to usłyszeli, 

przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych 

Apostołów. (38) Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci 

się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w 

darze Ducha Świętego. 

                                                           
2
 31 maja - 4 czerwca 2017 roku 



Nie uczynił tego wcale przy pomocy wichru i ognia, lecz ... dokonując 

radykalnego nawrócenia apostołów. Kiedy wchodzili do owej "sali na górze" 

niespełna dwa miesiące wcześniej, byli ciągle jeszcze ludźmi skoncentrowanymi na 

sobie - kłócili się o to, gdzie który ma siedzieć i kto z nich jest najważniejszy. 

Kiedy - doświadczając mocy Ducha - otwierają drzwi w Pięćdziesiątnicę, czynią 

to jedynie po to, by w tych językach, w jakich On pozwala im mówić, wychwalać 

wielkie dzieła Boga.  

Już nie zabiegają o swoją chwałę. Liczy się tylko Bóg. Jego chwała. Jego moc                       

i miłość. Duch dokonał w ich życiu prawdziwie 'kopernikańskiego przewrotu"               

(o. Cantalamessa). 

Kiedy zależy nam na chwale Boga - wychodzimy, by ewangelizować, otwieramy 

drzwi, które kazała nam wcześniej zaryglować od środka nieuporządkowana troska o 

samych siebie. Bez mocy Ducha nigdy byśmy ich nie otworzyli. 

Drugi moment to 10 i 11 rozdział Dziejów Apostolskich. 

Piotr, poddając się natchnieniom Ducha Świętego, udaje się do Cezarei 

Nadmorskiej na zaproszenie setnika Korneliusza. Spotkanie jest nieoczywiste: żaden 

nie wie , co ma się wydarzyć. Wiedzą tylko, że to Duch zaaranżował to spotkanie. 

Stoją więc przed sobą: galilejski Żyd i oficer okupującej jego ojczyznę armii, wierny 

uczeń Mojżesza i Chrystusa oraz poganin (już samo wejście do jego domu powoduje 

zaciągnięcie nieczystości). 

Piotr zaczyna głosić Kerygmat. A wtedy Duch Święty zstępuje na Korneliusza                       

i wszystkich jego domowników. Piotr i towarzyszący mu bracia są zaskoczeni.  

"Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo 

jak my?" - mówi Piotr w heroicznym posłuszeństwie Bogu (Dz 10,47). 

To dopiero było otwarcie drzwi. Tym razem nie na zewnątrz, lecz do środka 

Kościoła. Po to, by wpuścić do wnętrza "obcych". 

Kiedy Piotr wróci do Jerozolimy, zostanie napomniany przez współbraci. Nie - 

nie za to, że ochrzcił poganina i wroga, ale że wszedł do "domu nieobrzezanego" i 

jadł z nim ... Tak. Z pewnością również i to otwarcie drzwi nigdy by się nie 

dokonało bez suwerennego działania Ducha. 

 Kto zresztą wie, które z owych otwarć było trudniejsze? 

Niełatwo otworzyć drzwi, by wyjść na zewnątrz - do ludzi, których uważamy za 

wrogów czy przeciwników. Ale otworzyć je po to, by "obcych" zaprosić do środka? 

To dopiero uruchamia lęki i podejrzenia! Czy nie stracimy własnej tożsamości?  Już 

nic nie będzie odtąd takie samo ... 

 



Franciszek opisuje misję Kościoła trzema słowami: 

"wyjść - włączyć - ucieszyć się". 

"Wyjść" - to pierwsze otwarcie drzwi - na zewnątrz. Po co? Nie po to, by 

osądzać, potępić, wykluczyć. Wyjść, by zaprosić do środka, a więc "włączyć" - to 

drugie otwarcie drzwi.  

I ucieszyć się suwerenną twórczością Ducha.  

 

 

I czytanie :      Dz 2,1-13 

 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(1) Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy 

razem na tym samym miejscu. (2) Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby 

uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym 

przebywali. (3) Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na 

każdym z nich spoczął jeden. (4) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i 

zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (5) Przebywali 

wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod 

słońcem. (6) Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo 

każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. (7) Czyż ci wszyscy, 

którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i 

podziwu. (8) Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? -

 (9) Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz 

Kapadocji, Pontu i Azji, (10) Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które 

leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, (11) Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i 

Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła 

Boże. (12) Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: Co ma znaczyć? - 

mówili jeden do drugiego. (13) Upili się młodym winem - drwili inni..  

 

 

 

 

 

 

 



"Dzieje Apostolskie"                                    
  Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 William S. Kurz.  Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2021      
 

 

W Ewangelii według św. Łukasza posługa Jezusa rozpoczęła się w chwili, gdy 

Duch Święty zstąpił na Niego podczas modlitwy po chrzcie w Jordanie (Łk 3,21-22). 

Tutaj, w Dziejach Apostolskich, posługa Kościoła zaczyna się podobnie, kiedy 

Duch Święty zstępuje na 120 mężczyzn i kobiet zebranych w Jerozolimie, w sali na 

górze. 

"Obietnica Ojca", na którą Jezus polecił uczniom oczekiwać (Dz 1,4; zob.                      

Łk 24,49), teraz zostaje wypełniona. 

Misja Jezusa:  

 być światłem na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela (Łk 2,32),  

będzie kontynuowana przez Jego uczniów, którzy otrzymali teraz od Jego Ducha 

Świętego potrzebną do tego moc. 

 

Zesłanie Ducha Świętego: Duch Święty przybywa (Dz 2,1-13) 

 

ST: Rdz 11,1-9; Wj 19,16-19 

NT: Łk 3,16; 1 Kor 12-14 

KKK: Zesłanie Ducha Świętego, 731-741, 1287,2623; ogień jako symbol Ducha 

Świętego, 696 

Lekcjonarz: Dz 2,1-12: Niedziela Zesłania Ducha Świętego (lata A-C);                                

Dz 2,1-6.14.22b-23.32-33: bierzmowanie 

 

[2,1-4] 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.  



Łukaszowy zwrot nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy3
 oznacza, że 

przyjście Ducha jest dopełnieniem Bożego planu zbawienia.  

Termin ten ma tę samą konotację w Łk 9,51: „Gdy dopełniały się dni Jego 

wzięcia”, to znaczy, gdy nadszedł moment, by Jezus okazał posłuszeństwo Bożemu 

planowi, wędrując do Jerozolimy, aby dopełnić swą zbawczą, misję przez krzyż i 

zmartwychwstanie. 

Żydowskie święto Pięćdziesiątnicy, czyli Tygodni, przypadające pięćdziesiąt dni 

po Passze, było jednym z trzech wielkich świąt pielgrzymkowych Izraela (Pwt 16,16).  

Pierwotnie stanowiło obchody żniw, ale później nabrało też charakteru 

przypominającego nadanie przez Boga przymierza prawa na górze Synaj.  

Dla chrześcijan zstąpienie Ducha Świętego wypełnia ten sens Pięćdziesiątnicy. 

Świętowanie daru prawa staje się teraz celebracją nadania nowego prawa w Duchu     

(Rz 8,2), wypisania prawa w sercu (Jr 31,31-34; 2 Kor 3,2-6). 

Duch zstąpił na uczniów, kiedy znajdowali się wszyscy razem na tym samym 

miejscu, zjednoczeni w modlitwie (1,14).  

Przybycie Ducha manifestują widzialne znaki: szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wichru, oraz pojawienie się jakby języków z ognia, które spoczęły 

na każdym z nich.  

W całym Piśmie Świętym wiatr jest często znakiem Ducha, gdyż to samo słowo 

(greckie pneuma) oznacza zarówno wiatr, jak i ducha.  

Głośny szum, wiatr i ogień przywołują na myśl teofanie na górze Synaj, w których 

Bóg objawił się Mojżeszowi (Wj 19, 16-19) i Eliaszowi (1 Krl 19,11-13).  

Szczególnie znak ognia przypomina zapowiedź Jana Chrzciciela, że Ten, który ma 

przyjść, „będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,16).  

Jednak Łukasz najbardziej podkreśla inny znak: wszyscy zostali napełnieni 

Duchem Świętym, tak że zaczęli mówić obcymi językami
4
. 

 

 

                                                           
3
 W Biblii Tysiąclecia i Biblii Paulistów:  "Kiedy nadszedł ..." - tłumaczenie niedokładne, gubiące omawianą grę 

słów; symplerousthai znaczy "dopełnił się" czas Pięćdziesiątnicy - przyp. tłum. 
4
 W języku greckim mamy erksanto lalein heterais glossais. Ta fraza sugeruje, że każdy z uczniów zaczął 

mówić w innym języku, którego się nie uczył i którego znajomości nie posiadał. W Biblii Paulistów: "Zaczęli 
mówić różnymi językami" - przyp. red. nauk. 



[2,5-10]  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. Czyż ci 

wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni 

zdumienia i podziwu.  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,   
 

Słuchacze są zdumieni, ponieważ wszyscy rozumieją Galilejczyków, którzy mówią 

ich własnymi językami: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są 

Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?”.  

Wymienione kraje obejmują większość świata znanego w I wieku w Palestynie                 

i symbolizują fakt, że Kościół rozszerzy się na cały świat, przełamując bariery ras, klas 

i narodów.  

Zajmują one obszary historycznych wrogów Izraela: Mezopotamię (ośrodek 

imperium asyryjskiego i babilońskiego) oraz Egipt, wypełniając Bożą obietnicę, że 

pewnego dnia ciemięzcy Izraela nawrócą się i uznają Boga Izraela jako prawdziwego 

Boga (Ps 87,1-4; Iz 19,22-25). 

 

 

 Tło biblijne:  Mówienie językami w dniu Pięćdziesiątnicy i w Koryncie 

  

Mówienie językami, mające miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, wydaje się 

zjawiskiem wyjątkowym, innym od radów języków wspomnianym przez św. Pawła             

w 1 Kor 12-14, a prawdopodobnie także od mówienia językami w Dz 10,46 i 19,6
5
. 

Podczas zesłania Ducha Świętego uczniowie mówią i są rozumiani w wielu innych 

językach. W przeciwieństwie do tego Paweł wskazuje, że podczas wspólnej modlitwy 

w Koryncie mowa językami nie jest zrozumiała dla innych bez dodatkowego daru 

tłumaczenia (1 Kor 14,2.6-9.13-19.27-28). 

Paweł potwierdza, że języki są charyzmatem służącym modlitwie i oddawaniu 

chwały (1 Kor 14,4-5.18), lecz ponieważ taki język jest niezrozumiały i dlatego 

nieużyteczny dla słuchaczy, apostoł namawia Koryntian, żeby przedkładali nad to dar 

proroctwa, czyli wypowiadania przesłania, które może umacniać wiarę innych ludzi. 

                                                           
5
 Dz 10,46: " Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. "    ; Dz 19,6: " A kiedy Paweł włożył na 

nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.". 



Mówienie językami w dniu Pięćdziesiątnicy jest faktycznie formą proroctwa, gdyż 

ogłasza "wielkie dzieła Boże" - co Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie - w sposób 

zrozumiały dla słuchaczy (Dz 2,11). 

 

 

Lista wymienia także Żydów z diaspory, którzy przenieśli się do Jerozolimy, czy 

też Żydów, którzy przybywali tam na pielgrzymkę z okazji Pięćdziesiątnicy.  

Jezus obiecał apostołom, że będą Jego świadkami od Jerozolimy aż po krańce ziemi 

(Dz 1,8), zgodnie z proroctwem o Słudze Pańskim z Iz 49. Ich wielojęzyczne 

świadectwo o potężnych dziełach Bożych jest początkiem spełniania się tej obietnicy. 

 

[2, 11]  Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich 

głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.   
 

Fakt, że Żydzi z wielu różnych narodów słyszeli uczniów głoszących w naszych 

językach wielkie dzieła Boże, zwiastuje cofnięcie starej tragedii związanej z Wieżą 

Babel (Rdz 11,1-9).  

Mieszkańcy Babel arogancko próbowali sobie „uczynić imię”, budując wieżę do 

nieba – symbolizującą ludzką próbę uzyskania władzy, bogactwa i bezpieczeństwa bez 

żadnego odniesienia do Boga.  

W konsekwencji Bóg pomieszał powszechną ludzką mowę i stworzył wiele różnych 

języków, uniemożliwiając im tym samym dokończenie budowy wieży. Zamiast tego 

zostali rozproszeni po całym świecie jako oddzielne narody, każdy z własnym 

językiem.  

Uzdolnienie przez Ducha uczniów Jezusa do mówienia rozmaitymi językami                   

w dniu Pięćdziesiątnicy oznacza, że Bóg zaczyna przezwyciężać ludzkie podziały.  

Duch w cudowny sposób uzdolnił teraz uczniów Jezusa do mówienia i bycia 

rozumianymi w wielu językach całego znanego wówczas świata.  

Jednocząca moc Ducha będzie często ukazywana w całych Dziejach, kiedy to 

ludzie, którzy nigdy wcześniej nie mieli ze sobą związków – Żydzi i poganie, 

niewolnicy i ważne osobistości, prawi oraz niegdyś niegodziwi – będą wieść wspólne, 

braterskie życie w Kościele.  

 

 

 

 



 

Żywa tradycja: Trzeźwe upojenie Duchem 

Ironiczne oskarżenie, że uczniowie w dniu zesłania Ducha Świętego "upili się 

młodym winem" (Dz 2,13), było ulubionym tematem ojców Kościoła.  

Święty Cyryl Jerozolimski wyjaśniał grupie katechumenów: 

 "Oni nie są pijani w sposób, o jakim mógłbyś myśleć. Są naprawdę pijani, ale 

trzeźwym upojeniem, które zabija grzech i udziela życia sercu, i które jest 

przeciwieństwem cielesnego pijaństwa. Pijaństwo sprawia, że człowiek zapomina o 

tym, co wie; ten rodzaj natomiast przynosi rozumienie rzeczy, których poprzednio się 

nie znało. Są pijani o tyle, o ile pili wino tej mistycznej winorośli, która zapewnia: "Ja 

jestem krzewem winnym, wy - latoroślami " (J 15,5)
6
. 

Święty Ambroży wołał w hymnie:  "Pijmy z radością trzeźwą obfitość Ducha!" 

I mówił do nowo ochrzczonych: "Człowiek, który upija się winem, stąpa chwiejnie             

i niepewnie, a kto podlega oszołomieniu duchowemu, ten zakorzenia się w Chrystusie. 

Jest to więc niezwykłe oszołomienie, bo powodujące trzeźwość duszy " (J 15,5)
7
 

A Święty Augustyn w kazaniu do nowo ochrzczonych w Wielkanoc powiedział: 

 "Duch Święty przybywa, by w was przebywać; nie czyń tak, aby musiał się 

wycofać; nie usuwaj Go ze swego serca w żaden sposób. Jest dobrym gościem; znalazł 

was pustych i was wypełnił; znalazł was głodnych i was nasycił; znalazł was 

spragnionych i was odurzył. Oby naprawdę was odurzył! Apostoł powiedział:  

"Nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości".  

A następnie, jak gdyby w celu wyjaśnienia, czym powinniśmy się odurzać, dodaje: 

"Ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach                      

i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych 

sercach" (Ef 5,18-19).  

Czyż ten, kto raduje się w Panu i śpiewa dla Niego żywiołowo, nie wygląda jak 

człowiek pijany? Lubię ten rodzaj upojenia. Duch Boży jest zarówno napojem, jak                  

i światłem "
8
. 

Dla tych autorów patrystycznych oczywiste jest, że młode wino Ducha Świętego, 

wylane w dniu Pięćdziesiątnicy, nadal jest podawane w Kościele, zwłaszcza                       

w sakramentach chrztu i bierzmowania. 

 

 

                                                           
6
 Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, 17,19 (tłum. polskie własne) 

7
 Św. Ambroży, Sakramenty, V, 3,17, przeł. Ks. L. Gładyszewski, w: Wybór pism dogmatycznych, Ks. Św. 

Wojciecha, Poznań 1970 
8
 Św. Augustyn, kazania, 225, 4 (tłum. polskie własne) 



[2, 12-13]  Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: Co ma 

znaczyć? - mówili jeden do drugiego. Upili się młodym winem - drwili inni. 
 

To zagadkowe zjawisko językowe wywołuje w słuchaczy zdumienie, a nawet 

prowokuje trochę prześmiewczych komentarzy: „Upili się młodym winem”.  

Jednak za tymi drwinami kryje się ironia.  

W Starym Testamencie młode, czyli słodkie wino symbolizowało radość i obfite 

błogosławieństwa, których Bóg udzieli swemu ludowi w erze mesjańskiej (zob. Jl 4,18 

LXX
9
; Am 9,13-14 LXX).  

Jezus napomknął, że On sam da „młode wino” życia Bożego (Mk 2,22; zob.                      

J 2,10).  

W chwili zesłania Ducha Świętego staje się jasne, że młodym winem jest Duch 

Święty, dar miłości Bożej rozlanej w ludzkich sercach (zob. Rz 5,5). 

    Chociaż cały tłum słyszy rozmaite języki dobiegające od grupy Galilejczyków, 

reakcje są bardzo różne, od zdumiewania się, nie wiedząc, co myśleć, przez 

zadawanie pytań aż po drwiące oskarżenia, że uczniowie są pijani.  

    Cudowne znaki są zaproszeniem do przyjęcia wiary, lecz ich znaczenie często 

wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to pojawi się w mowie Piotra (Dz 2,14-36). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (Dz 2,1-13) 
 

Ten porywający opis powstania Kościoła stanowi wzór dla współczesnych 

chrześcijan.  

Dzisiaj również podstawą tożsamości chrześcijańskiej jest przyjęcie Ducha 

Świętego w chrzcie i bierzmowaniu.  

Chrześcijanie czują czasem pokusę, by myśleć, że mogą dostąpić zbawienia dzięki 

zdeterminowanemu pielęgnowaniu cnót, ortodoksji doktrynalnej czy skrupulatnemu 

przestrzeganiu zasad i przykazań.  

 

 

                                                           
9
 W Septuagincie jest to werset Jl 3,18 



Jednak wydarzenie zesłania Ducha Świętego przypomina, jak  

niezbędny dla naszej wiary i naszego zbawienia jest Duch Święty –  

 zamieszkuje w nas,  

 obdarza cnotami teologalnymi wiary, nadziei i miłości, za którymi idą 

wszystkie inne chrześcijańskie cnoty i uczynki (KKK, 1812-1813).  

 

Duch rodzi w nas szczególny rodzaj owocu (Ga 5,22-23: "  Owocem zaś ducha 

jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, (łagodność, 

opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa."): charakter Jezusa. 

Zstąpienie Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy przemieniło pierwszych uczniów Jezusa, 

którzy poprzednio ukrywali się z obawy przed ludźmi stojącymi za ukrzyżowaniem 

Pana i nie byli zdolni zrozumieć zamysłu Bożego wobec ukrzyżowanego Mesjasza 

(Łk 9,44-45; J 20,19).  

Po zesłaniu Ducha Świętego zrozumieli Boży plan zbawienia i byli w stanie głosić 

go odważnie, nawet za cenę chłosty, uwiezienia i męczeństwa.  

Charyzmaty proroctwa i mówienia językami, jak również uzdrawiania, i cuda w 

imię Jezusa uwidaczniały się obficie. Uczniowie byli pełni radości i ustawicznie 

oddawali Bogu chwałę, nawet w obliczu prześladowań.  

Dzisiaj Duch jest podobnie niezbędny, by wlać swą moc w życie i posługę 

chrześcijańską, uzdalniając je do owocnego prowadzenia innych do zbawienia
10

.  

 Bez Ducha Świętego nie ma chrześcijan.  

 Bez Ducha Świętego nie ma Kościoła. 
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 Zob. Evangelii nuntiandi, 75 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Fulgencjusz z Ruspe 

Mówili wszystkimi językami 

 

 

Teraz więc zobaczymy, dlaczego dawniej oznaką Ducha Świętego było to, że ci, 

którzy Go otrzymali, mówili wszystkimi językami.  

Przecież i teraz otrzymuje się Ducha Świętego, a jednak ci, którzy Go otrzymują, 

nie mówią wszystkimi językami, jak wtedy, gdy ten cud się przydarzył.  

Należy zrozumieć, że ten jest Duch Święty, dzięki któremu miłość jest 

rozlana w sercach naszych (Rz 5, 5).  

A ponieważ miłość miała zgromadzić Kościół na całym okręgu ziemi, to dar, 

polegający na tym, że jeden człowiek po przyjęciu Ducha Świętego mógł mówić 

wszystkimi językami, posiada teraz jedność Kościoła zgromadzonego przez Ducha 

Świętego i mówiącego wszystkimi językami.  

Gdyby więc ktoś powiedział do jednego z nas: Jeśli przyjąłeś Ducha Świętego, 

dlaczego nie mówisz wszystkimi językami? – powinien odpowiedzieć: Zaiste, mówię 

wszystkimi językami, bo należę do tego Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół, który 

mówi wszystkimi językami.  

Cóż bowiem innego pokazał wtedy Bóg przez obecność Ducha Świętego, jak nie 

Kościół, który miał mówić wszystkimi językami? Wypełniło się przeto wtedy to, co 

obiecał Pan: „Nikt nie wlewa młodego wina w stare bukłaki, lecz młode wino 

wlewa w nowe bukłaki! I jedno, i drugie się zachowuje” (Mt 9, 17).  

Słusznie więc, gdy słyszano, że mówią wszystkimi językami, niektórzy mówili: 

„Opili się młodym winem” (Dz 2, 13). Stali się bowiem już nowymi bukłakami, 

odnowieni łaską świętości jak młodym winem, to jest Duchem Świętym i 

fermentowali, przemawiając wszystkimi językami, wskazując tym oczywistym cudem 

na Kościół katolicki, obecny w językach wszystkich narodów...  

Ten więc dzień obchodzicie jako członki jednego Ciała Chrystusowego.  

Nie na próżno bowiem obchodzicie go, jeśli jesteście tym, co czcicie: zjednoczeni z 

Kościołem, wzrastającym na całym świecie, który Pan napełnił Duchem Świętym, 

uznał za swój i przez który został uznany, podobnie jak oblubieniec, który nie utracił 

swej oblubienicy ani też nikt mu nie dał obcej.  



Do was więc wszystkich wziętych spośród pogan, to jest do Kościoła Chrystusa, do 

członków Chrystusa, do oblubienicy Chrystusa tak mówi apostoł:  

„Znosząc się nawzajem w miłości, starając się nawzajem zachować jedność 

ducha, złączeni węzłem pokoju” (Ef 4, 2n).  

Baczcie, że on nakazał, abyśmy się tak znosili nawzajem, gdzie nakazał miłość, 

gdzie wymienił nadzieję jedności, gdzie pokazał węzeł pokoju. To jest dom Boży 

zbudowany z żywych kamieni, w którym podobało się mieszkać takiemu Ojcu 

rodziny, którego oczy nie powinny być ranione zniszczeniem, jakiego dokonuje 

podział.  

 


