
Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie (Ps 47)                      
Hasła: 1. Gdy uczniowie … Jezusa, oddali Mu pokłon.  2. „… uczniów udało się do Galilei 

na górę, tam gdzie Jezus im polecił”  3. Jezus … do uczniów, którzy przybyli na górę.                
4. „Nauczajcie wszystkie narody, udzielając im … w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. 
.5. „Dana Mi jest … władza w niebie i na ziemi”. 6. Jezus … do uczniów tymi słowami                 
7. „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do … świata” 8. „Uczcie je … wszystko, co 
wam przykazałem”.   9. „Idźcie i … wszystkie narody”. 10.  … się o Ducha Świętego: „tylko 
On może przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku”. 11.  Jezus na oczach 
uczniów … do nieba.   

Nikt nie wie, co mówił Pan 
Jezus aniołom i świętym, 
kiedy wstąpił do nieba. – 
Może mówił o tym, jak 
przybiegli pasterze do 
stajenki, w której się urodził,     
a potem przyjechali                    
na wielbłądach Trzej Królowie 
ze Wschodu. Może opowiadał 
o swojej Mamusi, o swoich 
uczniach, o niedowiarku 
Tomaszu, który potem 
uwierzył. – Ile miał do 
opowiedzenia ! Jak wyglądały 

Betlejem i Nazaret, jak zginął... kiedy miał 12 lat, jak smakuje chleb, mleko, a jak woda ze 
studni w czasie upału, w samo południe, kiedy bardzo chce się pić. – Może opowiadał            
o synu marnotrawnym, który wrócił ze łzami do tatusia, aby go przeprosić; o owcy, która 
się zagubiła w kłujących krzakach.  Może opowiadał o Zacheuszu, który wdrapał się                  
na drzewo, aby Go zobaczyć; o osiołku, który Go zawiózł do Egiptu, i o tym wesołym, 
który Go niósł na grzbiecie, kiedy chłopcy rzucali na drogę zielone liście palmy.                      
Może mówił  o poranku i zachodzie słońca, o ludziach, których leczył, za których się modlił 
i umierał. – Myślę, że mówił z wielkim wzruszeniem o ziemi, kiedy wrócił do nieba.                      
Nie tylko niebo jest piękne. Piękna jest także ziemia. Wszyscy ludzie ją kochają - ...                      
-  nawet tak  smutną jak w czasie wojny,  kiedy chodził po niej przyjaciel dzieci – Janusz 
Korczak                                                                           
*… - Nieprawdopodobne! Jedenastu niewykształconych uczniów rozeszło się                    
po świecie i wypełniając zupełnie tajemnicze (aż do dzisiejszego dnia) słowa, nauczali 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wszystkie narody - i to narody bardziej kulturalne, 

nieraz ze sobą pokłócone, szczekające na Żydów.  - Tak często czytamy te słowa                        
w Ewangelii, że już nie odczuwamy dreszczu, jaki przez nią przebiega. Chcielibyśmy żyć 
w czasach Jezusa, zobaczyć cud w Kanie Galilejskiej, na cmentarzu w Betanii,                            
a zapominamy o cudzie, który widzimy do dziś: po dwóch tysiącach lat widzimy,                           
jak spełnia się cud dotarcia do wszystkich narodów jedenastu niewykształconych uczniów. 
…    [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii s.108].                       
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Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni,                    
aż do skończenia świata. (Mt 28, 19. 20);      
                  Mt 28, 16-20                                          

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak 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".                               
Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie w sposób namacalny. Czasami 
zupełnie znika nam z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego obecność, a jeszcze 
trudniej uwierzyć w Jego panowanie nad światem. Potrzebujemy owych "światłych oczu 
serca", byśmy nie ustępowali wobec przeciwności oraz byśmy odkrywając ponad 
pozorami zła Boże panowanie, stawali się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego 
pośród nas. Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego: 
tylko On może przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku. [Ks. Jarosław 
Januszewski, "Oremus" maj 2008, s. 22];

 

Papież Franciszek: … Wniebowstąpienie nie wskazuje na nieobecność Jezusa, ale 

mówi nam, że żyje On pośród nas w nowy sposób. … W naszym życiu nigdy nie 
jesteśmy sami … prowadzi nas ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan.... [Watykan, 2013-

04-17; ]    … Miejscem chrześcijanina jest świat, aby głosić Jezusa, ale jego oczy są 
zwrócone w stronę nieba, aby z Nim się jednoczyć –… [Watykan, z porannej Mszy w Domu 
św. Marty, 2017-06-27];                                                                            
-  … Wszyscy jesteśmy zwiastunami radości – czy o tym myśleliście? – że jesteś 
zwiastunem radości, czy też wolisz przynosić złe wieści, to co zasmuca? Wszyscy 
jesteśmy zdolni do przynoszenia radości. To życie jest darem, jaki dał nam Bóg: i jest zbyt 
krótkie, by je strawić w smutku, w zgorzknieniu. Chwalmy Boga, będąc po prostu 
szczęśliwymi, że istniejemy. Spójrzmy na wszechświat, na piękno, ale spójrzmy także na 
nasze krzyże i powiedzmy: Ty jesteś, uczyniłeś nas dla siebie i poczujmy ten niepokój 
serca, który prowadzi mnie do dziękczynienia i uwielbiania Boga. Jesteśmy synami 
wielkiego Króla, Stwórcy, zdolnymi do odczytywania Jego podpisu w całym stworzeniu,             
w tym stworzeniu o które dziś się nie troszczymy, choć w tym stworzeniu znajduje 
się podpis Boga, który uczynił je ze względu na swą miłość.   [Watykan, 2020-05-20];

     św. Jan Paweł II - Czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu 

Chrystus został zabrany do nieba i obłok zasłonił Go przed wzrokiem uczniów                     
(por. Dz 1, 9). Od tego dnia uczniowie Chrystusa zaczynają głosić wszędzie słowo 
zbawienia, dając świadectwo o śmierci i zmartwychwstaniu swojego Boskiego Mistrza.             
[4 VI 2000 — Rozważanie przed modlitwą «Regina caeli»].    
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 Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński -  Gdy czujemy się osamotnieni, wtedy 

zamiast obchodzić niekończący się labirynt drzwi, budynków, korytarzy –                                  
w poszukiwaniu przyjaciół, lepiej zwrócić się do Ducha Świętego i zająć się tym 

„Słodkim Gościem duszy”, bo On najlepiej nas zrozumie. [Kromka chleba, 22].   
  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                       

I - Lectio  - Przeczytaj  w skupieniu, kilka razy tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował 
Ją dla ciebie Duch Święty;  II -  Meditatio -    Staraj się zrozumieć - pytaj siebie:                       

"Co Bóg mówi do mnie?".  - Wspominamy moment z życia Chrystusa                                            

po zmartwychwstaniu, w którym po raz ostatni spotkał się w sposób widzialny                                             
z Apostołami i swymi uczniami na górze Oliwnej. Odszedł do nieba. A gdzie jest niebo? 
Gdzie można Chrystusa dziś spotkać? … Jedni uważają, że niebo, do którego odszedł 
Chrystus, jest bardzo daleko… że dzieli nas wielka przepaść…  W takiej sytuacji chcąc się 
z Chrystusem spotkać, istnieją tylko dwie możliwości: albo trzeba umrzeć, albo czekać,                        
aż On po raz drugi przyjdzie na ziemię… bolesne rozdarcie… a przecież Chrystus 
odchodząc do nieba wyraźnie powiedział:  „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni,                         
aż do skończenia świata”. On pozostał z nami i nie należy sądzić, że tu na ziemi nie 
można Go spotkać … przestał się ukazywać, nie można Go dotknąć … ale pozostał                         
z nami. – Czy odkrywasz Chrystusa we wszystkim, co Cię otacza, i we wszystkim,                         
co przeżywasz? ... Nie tylko w Eucharystii i w Kościele, lecz w pięknie przyrody,                                 
w kwiatach, śpiewie ptaków … w uśmiechu małego dziecka i w miłości matki …  w każdej 
ludzkiej przyjaźni, w każdym dobrym czynie, w każdym cierpieniu, w każdej sytuacji,                       
w jakiej jesteś? ... Ziemia jest pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo jest w naszym 
sercu. Chodzi tylko o to, aby Chrystusa w nim dostrzec. On Jest … Tylko jest za obłokiem 
doczesności, za obłokiem różnych ludzkich wad, nałogów, czasami grzechu. Jeżeli 
człowiek potrafi odsunąć ten obłok i odkryje Chrystusa w swoim sercu, już Go nigdy nie 
będzie szukał daleko, lecz pójdzie z Nim przez życie i będzie szczęśliwy bez względu                         
na to, w jakiej sytuacji się znajdzie.                        
Pomyśl.: gdyby grzesznik został wprowadzony w grono świętych, to nie będzie wiedział, 
że jest w niebie, bo on w to grono razem z sobą zaniesie piekło. Gdyby człowiek czystego 
serca, wypełniony Bogiem, znalazł się wśród potępionych, nie będzie wiedział, że jest                        
w piekle, bo on w sercu ciągle przeżywa radość nieba. Nie szukajmy nieba na górze,                        
a piekła na dole. Niebo jest w ludzkim sercu i piekło jest w ludzkim sercu. Kiedy odkryjesz 
Chrystusa w sobie, pójdzie przez świat zawsze ze szczęściem na twarzy …                            
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić                                  

Mu o przeżyciach,  które rodzi w tobie słowo Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:                             
Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. (Ps 47)                               
IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 

ukojenia  w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach dnia:                             

Pan wśród radości wstępuje do nieba. (Ps 47) [z Ks. E. Staniek, Niebo w sercu].             

Zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, od zawsze miało miejsce                               

w planach Najwyższego, w tym również Jego wniebowstąpienie. Nie jest to jedyny 

przypadek w Biblii, kiedy jedno wydarzenie zapowiada inne, następujące wiele lat później. 

W tej księdze wszystko jest doskonale logiczne, bo zaplanowane  i kierowane Mądrością 

Bożą. Doskonale ujął to św. Augustyn: „Nowy Testament jest ukryty w Starym, a Stary                         

w Nowym znajduje wyjaśnienie”. Zachęca nas to do wysiłku w kierunku całościowej lektury 

Pisma świętego.  [z komentarza ks. dr Adama Dynaka]; 

 
                                OGŁOSZENIA.DUSZPASTERSKIE…  
 …        …        .                       24 MAJA 2020 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 
 
1. Trwa rozpoczęta w piątek, Nowenna do Ducha Św. przed uroczystością Zesłania 
Ducha Św. Nowenna odbywa się podczas nabożeństw majowych codziennie o godz. 

17.15. Przypominamy, że w środy Nowenna do MB. Nieust. Pomocy będzie bezpośrednio 
po nabożeństwie majowym. 
2. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Pamiętajmy tego dnia w sposób 

szczególny uczcić Najlepszą z Matek – Maryję, może swoim udziałem w nabożeństwie 
majowym? Już dziś wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia, a dla zmarłych 
prosimy o radość wieczną. 
3. W sobotę, 30 maja wieczorem, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 
zapraszamy chętnych do modlitewnego czuwania razem z Rodzinami 
Nazaretańskimi. Czuwanie rozpocznie się po Mszy św. wieczornej przed Najśw. Sakr. 

Msza św. o godz. 20.00. Zakończenie Apelem Jasnogórskim o 21.00. Zachęcamy                           
do uczestnictwa. 
4. Z duszpasterskiego obowiązku przypominamy, że w następną niedzielę, uroczystością 

Trójcy Świętej (7 czerwca), kończy się okres Spowiedzi i Komunii Św.  wielkanocnej. 
 
5. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 
6. Dziękujemy wszystkim, którzy uczcili setną rocznicę urodzin naszego Wielkiego 

Rodaka, Św. Jana Pawła II we wspólnej modlitwie dziękczynnej za dar Jego życia                                   
i pontyfikat. Cieszymy się, że mimo dnia powszedniego wykorzystany był w pełni limit 
uczestników w eucharystii! 
  Kalendarium: 
26 V 2020 – wt. – Dzień Matki  -                                                                             

29 V 2017 – pt. – Wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy - (1865-1939) była osobą 

pełną optymizmu  i niespożytej energii, a jednocześnie ofiarną i skłonną do poświęceń. … 

Przeszła przez życie, czyniąc wiele dobra. „Naszą polityką jest miłość. I dla tej polityki 

jesteśmy gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie” ; [M. Rojszyk OP, „Oremus”  

2006, s. 175];                      Wieczna lampka  

Czerwona lampka w kościele nigdy nie zgaśnie … i nie zapali się zielona.                                        

Przypomina: Uważaj, Bóg ma pierwszeństwo, nie ty. Usiądź, postój albo uklęknij.  

Czerwone światło. Bóg przychodzi.  

Dlatego ta lampka nie jest ani niebieska jak wstążeczka  z gwiazdką, ani zielona, ani złota. 

Pewien chłopiec nie wiedział nic o niej, bo na lekcji religii nie uważał. Popatrzył na 

czerwone światło wiszące na długich łańcuszkach przed wielkim ołtarzem i powiedział: 

- Mamusiu, jak zapali się zielone światło, to wyjdziemy.  

- Wszystko mu się poplątało, bo myślał, że to sygnał i trzeba jeszcze poczekać  
 [Ks J Twardowski]                                             

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,  

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. [Ps 47]                       


