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„Chrystus Pan w niebo 
wstępuje... 
 
 Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazy-
wał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich 
oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Okre-
ślenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opi-
su, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach 
Apostolskich (Dz 1, 9-11). Ewangeliści piszą o tym 
fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wnie-
bowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie: "Po 
rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nie-
ba" (Mk 16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepo-
wiedni. Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była 
Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka 
Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała. Jezus 
polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, 
lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania Du-
cha Świętego (por. Dz 1, 4-5).  

 Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki przygo-
towuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach liturgicznych. Jest ono też 
poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa: "Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie 
tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba" (Dz 1, 11). Chrystus powróci dla osta-
tecznego tryumfu dobra: powróci, by oddać swemu Ojcu wszystko, by zgromadzić wszystkich 
i wszystko w Kościele. Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym i uroczystym wywyższe-
niem Jezusa z Nazaretu, ale również zadatkiem i gwarancją wywyższenia, wyniesienia do 
chwały natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja chrześcijańska zostają dzisiaj umocnione i 
utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni nie tylko do tego, by rozważać własną małość, sła-
bość i ubóstwo, ale także ową przemianę wspanialszą aniżeli samo dzieło stworzenia, 
"przemianę", której Chrystus w nas dokonuje wówczas, kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni 
dzięki łasce i sakramentom. 
 Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale wziął ze sobą wszystkie 
dusze świętych z otchłani. W czasie rozłąki z ciałem przed swoim zmartwychwstaniem odwie-
dził je w otchłani i zapowiedział im rychłe wybawienie. Dzisiaj spełnia obietnicę i triumfalnie 
wprowadza je do nieba. Ten dzień jest więc ważnym wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkie-
go. Miejsce zbuntowanych aniołów zajmują w niebie dusze ludzkie, aby na końcu świata mo-
gły wejść także do chwały ich uwielbione ciała. 
 Na świętowane dziś wydarzenie używamy określenia "wniebowstąpienie", gdyż Chry-
stus własną mocą wstąpił na niebiosa. Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas wszystkich, 
Chrystus zabierze do nieba. Stąd mówimy o "wniebowzięciu". 
 W Polsce uroczystość Wniebowstąpienia - zgodnie z dekretem watykańskiej Kongrega-
cji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów od 2004 r. obchodzimy w VII Niedzielę 
Wielkanocną.  
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Poniedziałek 30.05.2022 
18.00 – śp. Aniela i Józef Maślanka z dziećmi, 
                   synowymi i zięciami.   
   - śp. Emilia Ślusarczyk.  
 
Wtorek 31.05.2022 
18.00 – śp. Antoni Czader z żoną Apolonią.  
           - śp. Andrzej Szalbot. 
 
Środa 1.06.2022 
18.00 - śp. Leon i Stefania Gałązka  
                  z rodzicami.  
 
Czwartek 2.06.2022 
18.00 – śp. Jerzy Hankus z rodzicami. 
 
 
 

Piątek 3.06.2022 
18.00 – Za ++ Parafian 
     
Sobota 4.06.2022 
18.00 – śp. ++ z rodzin: Prochot i Kufel 
     - śp. Michał Kurowski z żona Marią 
  
Niedziela 5.06.2022 
8.00 – śp. Aniela i Władysław Siuda z rodzicami  
                i rodzeństwem. 
 
10.30 – Roczek: Igor Klaczek 
    - śp. Halina Pyka 1 r. śm. z mężem  
                    Michałem.  
 
18.00 – śp. Janina i Marian Siwik.               

1. W dzisiejszą Niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  
 
2. Kończy się miesiąc maj, a więc nabożeństwa majowe. Ostatnia majówkę w tym roku we wtorek 

odprawimy przy kapliczce na ul. Handlowej o godz. 17.00. Natomiast jutro zapraszam dzieci, które 
uczestniczyły w nabożeństwach majowych i zbierały naklejki po odbiór nagród po nabożeństwie.   

 
3. Jutro wspomnienie św. Jana Sarkandra, kapłana i męczennika, patrona naszej diecezji.  

 
4. We wtorek święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 

 
5. W środę wspomnienie św. Justyna męczennika. Rozpoczyna się miesiąc czerwiec. Nabożeństwa 

czerwcowe będą odprawiane po Mszach Św.   
 

6. W piątek – wspomnienie Św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników.  
 

7. W tym tygodniu przypada także I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Modlimy się o powołania, 
oddajemy cześć NSPJ i Niepokalanemu Sercu NMP. 

 
8. W czwartek po Mszy Św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30  

 
9. Spowiedź na I piątek w czwartek i piątek od godz. 17.00 a także w czwartek w czasie adoracji. Za-

chęcam dzieci po I Komunii Św. do praktykowania dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.   
 

10. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00. Proszę ich zgłaszać w zakrystii.   
 

11. W sobotę od godz. 17.00 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP, a po Mszy Św. za-
praszam na nabożeństwo czuwania przed Uroczystością Zesłania Ducha Św.   

 
12. Polecam do czytania prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela, i nasza parafialna gazetka 

Przy Sercu Matki. Dzieci zapraszam po odbiór Małego Gościa... 
 

Życzę Wszystkim błogosławionego tygodnia 
przy Niepokalanym Sercu Naszej Patronki. 

 


