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Jedenastu uczniów udało się do Galilei na 
górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jed-
nak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do 
nich i przemówił tymi słowami:« Dana Mi 
jest wszelka władza w niebie i na ziemi.  

Idźcie więc i nauczajcie  wszystkie narody 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata ». Mt 28,16-20 

     Wstąpienie Chrystusa do nieba kończy 
czas, w którym uczniowie spotykali się ze 
Zmartwychwstałym Panem. Czy od teraz 
zostaną już sami, opuszczeni przez Mistrza 
i zdani tylko na siebie? Z odpowiedzią na to 
ważne pytanie przychodzi nam obietnica 
złożona przez Jezusa tuż przed Wniebo-
wstąpieniem: „A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata” 
(Mt 28,20). Obietnica ta znalazła swoje wy-
pełnienie najpierw w Zesłaniu Ducha Świę-
tego. Jednak, jak każde słowo pochodzące z 
ust Bożych, jest ona rzeczywistością, która 
ma początek, lecz nie ma końca – spełnia się 
każdego dnia w sercach wiernych poprzez 
sakramenty sprawowane przez Kościół. 
Chrystus jest obecny z nami przez cały czas, 
a Jego działania możemy doświadczyć naj-
mocniej wtedy, gdy leczy rany naszych serc 
zadane prze grzech w sakramencie pokuty 
i wzmacnia nasze duchowe siły Pokarmem 
Eucharystycznym. Miłosierdzie, którego 
wówczas doświadczamy, nie pozwala nam 
cieszyć się bliskością Pana samemu, w skry-
tości, lecz popycha nas do wyjścia na ze-
wnątrz, aby dawać świadectwo wobec tych 

którzy są poza. My, którzy tworzymy Ko-
ściół, wspólnotę eucharystyczną groma-
dzącą się wokół ołtarza i posilającą się  
Ciałem i Krwią Zbawiciela, jesteśmy po-
wołani do tego, by głosić Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu (zob. Mt 28,19-
20). To zadanie wypełnimy jednak do-
piero wtedy, gdy swoją wiarą będziemy 
żyć na co dzień, a nie jedynie w murach 
kościoła. Bo kto prawdziwie żyje Eucha-
rystią i z wiarą przyjmuje Ciało i Krew 
Chrystusa, nie potrafi usiedzieć na miej-
scu, lecz będzie wykorzystywał każdą 
sposobność do tego, by do Stołu Pań-
skiego przyprowadzić innych. W ten spo-
sób w nas samych wypełnia się obietnica 
dana uczniom przez anioła: „Ten Jezus, 
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak 
samo, jak widzieliście Go wstępującego 
do nieba” (Dz 1,11). Dzięki naszemu świa-
dectwu, dzięki temu, że pozwolimy sakra-
mentom przemieniać nas do głębi, Jezus 
będzie zstępował z nieba – i to każdego 
dnia – w dziełach podejmowanych przez 
nas, Jego uczniów i głosicieli Jego Ewan-
gelii.                       Ks. Mateusz Tarczyński 
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Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o 
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu. 

PYTANIE:   Ile dni po swoim zmartwychwstaniu Jezus przebywał na ziemi?  

ODPOWIEDŹ:  

IMIĘ I NAZWISKO: 

Apokalipsa świętego Jana ukazuje podwójny 
obraz świątyni: ziemską i niebieską. W tej pierw-
szej wierni oddają cześć samemu Bogu na ziemi.  
W górze jest natomiast świątynia druga, gdzie 
króluje Baranek złożony w ofierze i odprawia się 
tam wiekuista liturgia i uwielbienie.  Przy końcu 
świata nie będzie już tej dwoistości świątyń. 
Omawiając temat teologii świątyni warto zwró-
cić również uwagę ma fragment z ewangelii św. 
Łukasza 19,1-10, wykorzystywany we Mszach na 
święto dedykacji kościoła. W tej perykopie cen-
tralną prawdę zawierają słowa Jezusa: "Dziś zba-
wienie stało się udziałem tego domu". Analogia 
do materialnego domu, budynku kościelnego, 
jest tu oczywista. W nim bowiem odprawia się 
wciąż zbawcze misterium Eucharystii. Zbawcza 
wola Boga, ukazana w rozmowie z Zacheuszem, 
uwidacznia się nieustannie w dziele odkupienia. 
Z tej racji, że budynek kościelny jest w sensie du-
chowym symbolem Kościoła, jest on także sym-
bolem ludu Bożego a zarazem niebieskiej Jerozo-
limy.  
       Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, że 
w warunkach życia na ziemi Kościół potrzebuje  
miejsc, w których mogłaby gromadzić się wspól- 

nota  wiernych. Są nimi nasze widzialne świą-
tynie, święte miejsca, będące obrazami Miasta 
Świętego, niebieskiego Jeruzalem, do którego 
pielgrzymujemy. Miejsce to zaś staje się święte 
przez poświęcenie lub błogosławieństwo do-
konane według przepisów ksiąg liturgicz-
nych. Nasze Sanktuarium zostało poświęcone 
Panu Bogu w dniu 14 maja 2016 roku (zdj. na-
maszczenie ołtarza olejami świętymi). Podsu-
mowując temat teologii świątyni należy pod-
kreślić, że zarówno teksty biblijne, jak i litur-
giczne akcentują najgłębsze znaczenie symbo-
liki świątyni - jest nią Chrystus  ,jedyna Świą-
tynia Nowego Testamentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Ks. Adam 
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1. Do końca maja zapraszamy na tradycyjne 

nabożeństwa majowe na godz. 17.30. Od 

czwartku o godz. 17:30 rozpoczynamy nabo-

żeństwa czerwcowe ku czci NSPJ. 

2. W tym tygodniu będziemy obchodzić wspo-

mnienia:  

• W poniedziałek (29 V) - św. Urszuli Le-

dóchowskiej; 

• W środę (31 V) – Nawiedzenia NMP; 

• W czwartek (1 VI) – św. Justyna; 

• W sobotę (3 VI) – św. Karola Lwangi i 

Towarzyszy. 

3. W tym tygodniu przypadają dni euchary-

styczne czerwca: 

• I czwartek miesiąca – o godz. 17.00 wy-

stawienie Najświętszego Sakramentu. 

Nabożeństwo I czwartkowe o godz. 

17.30. Msza Święta za kapłanów i o po-

wołania kapłańskie o godz. 18:00; 

• I piątek miesiąca – spowiedź od godz. 

7:00 i od godz. 16:00, Msza Święta dla 

dzieci o godz. 17:00, comiesięczna ado-

racja wynagradzająca NSPJ po Mszy 

Świętej o godz. 19:00 zakończona Mszą 

Świętą o godz. 22:00; 

• I sobota miesiąca – różaniec wynagra-

dzający Niepokalanemu Sercu Maryi o 

godz. 7:30, Msza Święta wynagradza-

jąca o godz. 8:00, a po niej pierwszoso-

botnie rozważanie. Tego dnia kapłani 

odwiedzą chorych z posługą sakramen-

talną. Ks. Adam i ks. Proboszcz odwie-

dzą chorych wyjątkowo w piątek, 2 VI. 

W tym wyjątkowym roku 100. rocznicy obja-

wień w Fatmie zachęcamy do aktywnego włą-

czenia się w przeżywanie I sobót miesiąca. 

Matka Boża prosiła, żeby dla wynagrodzenia 

za grzechy  świata przez 5 pierwszych sobót  

miesiąca: być w stanie łaski uświęcającej, przy-

jąć Komunię Świętą w intencji wynagradzają-

cej, odmówić jedną cześć różańca oraz odbyć 

15-minutowe  rozważanie. Przy tej okazji przy-

pominamy, że warunkiem uczestnictwa nie 

jest wcale spowiedź w I sobotę miesiąca, ale by-

cie w stanie łaski uświęcającej. Ze względów 

praktycznych prosimy nie odkładać tej spowie-

dzi na sobotni poranek, bo nie każdy zdąży się 

wyspowiadać. 

4. Katecheza dla dorosłych we wtorek (30 V) 

o godz. 19.30 w sali parafialnej. Temat spotka-

nia: „Nieznany sekret tajemnic fatimskich?”. 

5. W sobotę (3 VI) nie będzie spotkania dla 

ministrantów. 

6. Spotkanie Klubu Seniora w sobotę (3 VI) o 

godz. 16.30 w sali parafialnej 

7. Zapraszamy dzieci na wyjazd letni do Mię-

dzybrodzia Bialskiego od 01.07  do 8.07. Więcej 

informacji i zapisy do 4 VI u ks. Adama. 

8. Hospicjum św. Józefa w Sopocie zaprasza na 

kurs wolontariatu opiekuńczego. Szkolenie 

rozpocznie się w sobotę, 3 VI w Hospicjum o 

godz. 9.00. Więcej informacji na plakacie. 

9. Dziękujemy za ofiary złożone na majową 

tacę inwestycyjną, na którą zebrano 9477 zł.  

10. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość 

Niedzielnego, Niedzielę i biuletyn parafialny Ave 

Maria za dowolną ofiarę. 

11. Polećmy Miłosierdziu Bożemu drogich 

nam zmarłych: ks. Jerzego, budowniczych, do-

brodziejów naszego kościoła, śp. Michała Szy-

darowskiego (l. 80) z ul. Pomorskiej, którego 

pożegnaliśmy w minionym tygodniu. Dobry 

Jezu, a nasz Panie… 
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 PONIEDZIAŁEK, 29 MAJA 2017 R. 

7.00 †  Adam Jankowski w 8. rocznicę śmierci oraz jego rodzice i teść Jan 
8.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

18.00 †  Stanisław Borkowski w 30. rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny 
19.00 †  Jadwiga Polkowska (intencja od sąsiadów z ul. Sztormowej)  

 WTOREK, 30 MAJA 2017 R.   

7.00 †  Helena i Józef Paczkowscy 

8.00 O Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla synów: Tomasza, Rafała i ich dzieci 

18.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

19.00 †  Marta Walczak oraz Lucjan 

 ŚRODA, 31 MAJA 2017 R.  – NPM WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH 

7.00 †  Bronisław Kalinowski 

8.00 †  Andrzej w 21 rocznicę śmierci 

18.00 
1) †  Leon w 1. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron 
2) †  Teresa Sobieszek 

19.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

 CZWARTEK, 1 CZERWCA 2017 R.  – I CZWARTEK MIESIĄCA 

7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF, zdrowie i udaną operację dla Ireny 

8.00 
O Boże bł., opiekę MBF dla dzieci z rodzin: Minkiewiczów, Matlów, Koźmińskich, 
Pakólskich, Czartoryskich, Malottki oraz dzieci z naszej parafii 

18.00 
1) O powołania kapłańskie 
2) †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

19.00 †  Piotr Tadeusz Białasiewicz oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

 PIĄTEK, 2 CZERWCA 2017 R. – I PIĄTEK MIESIĄCA 

7.00 †  Rodzice: Jadwiga i Paweł oraz rodzeństwo 

8.00 
Msza Święta wynagradzająca NSPJ za grzechy i zniewagi, które spotykają Je w Najświętszym 
Sakramencie 

17.00 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

18.00 †  Agnieszka w 4. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.00 Dziękczynno-bł. z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla Wiesławy z okazji urodzin 

 SOBOTA, 3 CZERWCA 2017 R. – I SOBOTA MIESIĄCA 

7.00 †  Juliana Furstenau 

8.00 Msza Święta wynagradzająca 

15.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF, zdrowie dla Urszuli i Zygmunta w 55. rocznicę 
ślubu 

18.00 
1) †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 
2) †  Stanisław Luks w 17 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 

19.00 
1) †  Mąż Ryszard w 20 rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron 
2) †  Helena w 6 rocznicę śmierci oraz Władysław  

 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 4 CZERWCA 2017 R.   

6.30 †  Włodzimierz, Helena, Tadeusz Stółyhwo 

8.00 
1) Żywy Różaniec 
2) †  Ginter w 13 rocznicę śmierci oraz Hildegarda 

9.30 †  Józefa (k) Oksińska (Msza Święta gregoriańska) 

11.00 O zdrowie, Boże bł., opiekę MBF dla Oli z okazji 11. urodzin 

12.30 
1) Za parafię 
2) O szczęśliwe pożycie małżeńskie rodzin: Gaudyn i Rosłan  oraz o zdrowie, Boże bł., opiekę 
MBF dla dzieci i wnuków 

14.00 †  Alojzy, Jan oraz dziadkowie z rodziny Kaszubowskich 

18.00 †  Stanisława (k) w 10 rocznicę śmierci 

19.30  
 


