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ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ WNIEBOWSTĄPIENIA 

Dz 1, 1-11; Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9; Ef 4, 1-13; Ef 4, 1-7. 11-13; Mk 16, 15-20 

     Jezus, ukazawszy się Jedenastu, 
powiedział do nich: "Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszel-
kiemu stworzeniu! Kto uwierzy i 
przyjmie chrzest, będzie zbawiony; 
a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 
Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, 
którzy uwierzą: w imię moje złe du-
chy będą wyrzucać, nowymi języ-
kami mówić będą; węże brać będą  

do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, 
nie będzie im szkodzić. Na chorych 
ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdro-
wie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus 
został wzięty do nieba i zasiadł po 
prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili 
Ewangelię wszędzie, a Pan współ-
działał z nimi i potwierdzał naukę 
znakami, które jej towarzyszyły. 
                                   Mk 16, 15-20 

KOMENTARZ 

       Mamy dziś przed sobą tajemnicę 
Wniebowstąpienia. Jezus wznosi się do 
nieba przechodząc jakby w inny wymiar 
rzeczywistości. Wchodzi w przestrzeń no-
wego istnienia. Ale Chrystus nie odchodzi 
tylko tak głęboko przychodzi do czło-
wieka. Niebo nie jest gdzieś w bardzo od-
ległej galaktyce tylko bardzo głęboko w 
nas. Wniebowstąpienie to tajemnica, która 
odsyła naszą uwagę do celu naszego życia 
czyli wieczności. Jest niebo, o którym wię-
cej nie wiemy niż wiemy. Ludzkie pojęcia 
są zbyt ciasne, aby zmieścić chociażby naj-
mniejsze mikroskopowe wyobrażenie o 
tej świetlanej wieczności. Jezus kiedy 
mówi o niebie wyraża się bardzo skąpo i 
skromnie. Mówi: „Ani oko nie widziało, 
ani ucho  nie słyszało”.  My mamy jakieś 
wyobrażenie nieba, patrzymy w nie zasta- 

nawiamy się, ale to wszystko co widzą 
nasze oczy jest tylko jakimś pomniejszo-
nym lustrem, zupełnie z innego świata. 
Tej rzeczywistości nie da się wyrazić w 
świecie zmysłów. Ten świat jest za mały, 
by wyobrazić sobie niebo, do którego 
wstąpił Jezus. Niebo Jezusa jest jakąś 
ukrytą wspaniałością tego świata, który 
może się też wydawać tylko opakowa-
niem tej substancji nieba. Napisy na opa-
kowaniu nie zdradzają nam szczegółowej 
treści tego co jest w środku. Ten świat jest 
tylko jakąś makietą świata, do którego 
zmierzamy.  W każdej chwili ukrywa się 
wieczność, ale każda chwila nie trwa 
wiecznie.  Wieczność z Bogiem to skarb, 
który jest do uchwycenia w każdej godzi-
nie, a godziny mijają, a straconych nie da 
się przywrócić.                       Ks. Wojciech 
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WZAJEMNE ZROZUMIENIE 
      Gest w domu: Zapytać czego inni oczekują ode mnie i powiedzieć też czego ja od 
nich oczekuję. Oczywiście wystarczy wybrać jedną osobę (może męża, żonę, dziecko, 
rodzica, sąsiada, współpracownika…) i w życzliwej atmosferze porozmawiać z tą 
osobą. 
       Gest w Kościele: W życzliwej atmosferze podczas znaku pokoju wypowiedzieć 
słowa do osoby będącej obok: Wzrastajmy we wzajemnym zrozumieniu. 

NIE POZOSTAWIŁ NAS SAMYCH 
     Chrystus przyszedł na ziemię w okre-
ślonym celu, aby zbawić i uratować czło-
wieka. Dlatego najpierw wszystko nam 
wyjaśnia, poucza, wskazuje drogę, a potem 
bierze krzyż z naszymi grzechami, aby na 
nim umrzeć i przebłagać Ojca w naszym 
imieniu. Śmierć i grób to nie koniec wszyst-
kiego, ale dopiero początek drogi wywyż-
szenia. Odpowiedzią z góry jest wywyż-
szenie Chrystusa, czyli pokonanie śmierci, 
zmartwychwstanie i wyniesienie do nieba, 
gdzie zasiądzie po prawicy Ojca. Jeżeli 
Głowa jest w niebie, to także reszta ciała 
ma w tym udział, potrzebny jest tylko wy-
siłek, aby ta reszta mogła się wdrapać na 
wyżynę. Tą resztą jesteśmy my członkowie 
Ciała. Chociaż Jezus zasiadł po prawicy 
Ojca, to jednak nie pozostawił nas samych. 
Pozostał w swoim Kościele przede wszyst-
kim na sposób sakramentalny, szczególnie 
przez świętą Eucharystię. Nieustannie po-
syła nam Ducha Św., który spełnia rolę 
energii elektrycznej, ożywiające wszystko, 
co jest do niej przyłączone. Kościół zbawia, 

Oczyszcza z grzechów mocą Ducha Świę-
tego. A Jezus jeszcze przyjdzie na ziemię, 
aby to działanie ocenić, a także sądzić ży-
wych i umarłych. On włączył się całkowi-
cie w nasze ziemskie życie, dlatego też my 
mamy włączyć się w Jego Boskie życie. Co 
to znaczy? To znaczy, że katolik ma być 
przedłużeniem Chrystusa w dzisiejszych 
czasach i warunkach. Katolik ma być czło-
wiekiem, przez którego Chrystus dalej my-
śli, dalej żyje, mówi, pracuje, kocha, po-
święca się oraz zbawia świat. Niech to zi-
lustruje historia małego chłopca, który bę-
dąc w Kościele w słoneczny dzień ujrzał 
kolorową postać w oknie. Zapytał więc 
matkę: kto to jest? To święty – odpowie-
działa matka. Przy następnym witrażu to 
samo pytanie i ta sama odpowiedź. Potem 
zapytany kiedyś na lekcji religii: Kto to jest 
święty? Odpowiedział: święty, to ktoś, 
przez którego świeci słońce. Dodajmy, że 
święty to ktoś, przez kogo promieniuje 
Chrystus.  
                                Ks. Henryk Krukowski 

      MYŚL NA TYDZIEŃ  
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dzisiaj (13 V) przypada Dzień 
Fatimski i nasz parafialny od-
pust. Od 15.00 do 17.30 adoracja 
Najświętszego Sakramentu w 
kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. 
Uroczysta Msza Święta odpu-
stowa o godz. 18:00 pod prze-
wodnictwem ks. bpa Zbigniewa 
Zielińskiego, a po niej procesja 
Maryjna z modlitwą różańcową. 

2. Dzisiaj nie będzie Mszy świętej 
o 19.30. Intencja tej Mszy świętej 
zostanie odprawiona o godz. 
18.00 

3. Zapraszamy na tradycyjne na-
bożeństwa majowe na godz. 
17.30. 

4. W środę (16 V) zapraszamy na 
spotkanie ze współczesnym 
charyzmatykiem, autorem 
książki Oczami Jezusa. W pro-
gramie: 18:00 - Msza święta; 
19:00 - świadectwo Alana 
Amesa; 19:30 - adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Tego 
dnia nie będzie Mszy świętej o 
godz. 19.00. 

5. W przyszłą niedzielę (20 V) o 
godz 10.30 będziemy przeżywać 
w naszej parafii uroczystość I 
Komunii Świętej . Do stołu eu-
charystycznego przystąpi 74 
dzieci. Natomiast za dwa tygo-
dnie 27 maja o godz. 11.00 uro-
czystość rocznicy I Komunii 
Świętej. Spotkanie dla rodziców 
dzieci rocznicowych odbędzie 
się 23 maja. Rocznica I Komunii 

Świętej odbędzie się w niedzielę, 
27 V o 11:00. 

6. Spotkanie dla rodziców dzieci 
rocznicowych w środę, 23 V o 
godz. 19:30 w kaplicy MBF. 

7. Zapraszamy na Mszę świętą za 
czcicieli Bożego Miłosierdzia w so-
botę (19 V) na godz. 16.30. Po Mszy 
świętej członków grupy Miłosier-
dzia zapraszamy na grilla. 

8. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich miłośników fotografii do 
wzięcia udziału w szóstym para-
fialnym konkursie fotograficznym 
pt.: Piękno stworzenia. Więcej in-
formacji i regulamin konkursu na 
stronie internetowej i w zakrystii 

9. Polecamy uwadze prasę kato-
licką: Gość Niedzielnego, Niedzielę, 
dwumiesięcznik biblijny Galilea i 
biuletyn parafialny Ave Maria za 
dowolną ofiarę. 

10. Jest jeszcze dostępny majowy 
numer naszego miesięcznika para-
fialnego u Pani Fatimskiej. Naszą 
gazetkę z wieloma ciekawymi arty-
kułami można nabyć w zakrystii i u 
ministrantów przy wyjściu z ko-
ścioła. Minimalna cena to 2 zł. Ser-
decznie zachęcamy.  

11. Dziękujemy za ofiary złożone 
dzisiaj na tacę inwestycyjną. 

12. Polećmy Miłosierdziu Bożemu 
drogich nam zmarłych: ks. Jerzego, 
budowniczych, dobrodziejów na-
szego kościoła oraz zmarłych z na-
szych rodzin. Dobry Jezu… 
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INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK, 14 MAJA 2018 R  

ŚW. MACIEJA 

7.00  

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Maria Lewandrowska w 10. rocznicę śmierci 

19.00 † Helena 

WTOREK, 15 MAJA 2018 R.  

7.00 
Dziękczynna w dniu urodzin Zyty z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla 
całej rodziny 

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

18.00 † Maurycy Ochylski  

19.00 
1) † Apolonia 
2) † Henryka (k) i Jan oraz z rodziny z obojga stron 

ŚRODA, 16 MAJA 2018 R.  
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 

7.00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, dary Ducha Świętego dla 
ks. Proboszcza Piotra z okazji święceń kapłańskich 

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) † Rodzice: Stanisław i Stefania (k) oraz zmarli z rodziny Pielaków i Peków 
2) † Andrzej Kwaśniewski 

CZWARTEK, 17 MAJA 2018 R. 

7.00 † Piotr 

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

18.00 
1) † Brygida Kozłowska 
2) † Zygfryd Naujocks w miesiąc po śmierci  

19.00 W intencji Bogu wiadomej z prośbą o opiekę św. Rity 

PIĄTEK, 18 MAJA 2018 R.  

7.00 † Helena, Franciszek, Antoni 

8.00 
1) † Maria (Msza święta gregoriańska) 
2) † Krystyna Dalka w miesiąc po śmierci  

18.00 
1) † Adam Jankowski w 9. rocznicę śmierci oraz rodzice i siostra Ewa 
2) † Marek Pakur w 9. rocznicę śmierci oraz Jerzy Rycharski  

19.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Agaty w dniu urodzin 

SOBOTA, 19 MAJA 2018 R.  

7.00 † Wincenty, Kazimiera (k), Józef, Helena i Elżbieta  

8.00 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

16.30 O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia 

18.00 † Zofia, rodzice i dziadkowie z obojga stron 

19.00 † Rodzice: Alina w 5. rocznicę śmierci oraz Stefan Kijewscy 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
20 MAJA 2018 R. 

6.30 † Jan w 10. rocznicę śmierci oraz Teresa, Maria, Anna i Stanisław 

8.00 † Wojtuś w 25. rocznicę śmierci oraz babcia Małgosia 

9.30 † Maria (Msza święta gregoriańska) 

10.30 I Komunia Święta 

12.30 Za parafię 

14.00 † Leopold, Helena, Leszczyńscy oraz rodzice z obojga stron 

18.00 † Leokadia, Zygfryd Kuklińscy, rodzice z obojga stron oraz Marianna  

19.30 † Stanisława (k) oraz zmarli z rodziny Kalichów i Sawickich 
 


