
 Alleluja! Alleluja!  Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie Królowi naszemu, 

śpiewajcie. (Ps 47)              .                                                            
Uzupełnij: 1. Idźcie i … wszystkie narody. 2. Jestem z wami aż do … świata                     
3. Ja jestem z wami przez … dni.  4. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie                               
i odpuszczenie grzechów … narodom. 5. Oto Ja ześlę na was … mojego Ojca. 6. Jezus, 

po zmartwychwstaniu wszedł do chwały Ojca, nie oglądając się na dotychczasowe … 
życie. 7. Uczniowie z wielką radością wrócili do …  8. Jezus … uczniów ku Betanii.                       
9. Wy zaś … w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka.  10. Dzisiejsza 

uroczystość ma nam … że będąc mieszkańcami ziemi, jesteśmy też obywatelami nieba. 
11. Jezus, kiedy błogosławił uczniów, rozstał się z nimi i został … do nieba. 

- Słowem „świadek”                      
w języku prawników 
określa się tego, kto 
stwierdza, że widział to,              
o czym świadczy                 
i przy tym był. Prawdziwy 
chrześcijanin świadczy              
o obecności Chrystusa              
w Kościele i w swoim 
życiu. – Takim świadkiem 
jest każdy święty –                    
a może nim być każdy              
z nas. Świadczyć trzeba 
do samego końca.                    
Nie zniechęcać się – 
nawet gdyby to było 

bardzo dla nas trudne. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa być świadkiem Chrystusa – 
znaczyło tyle samo, co być męczennikiem. Nie chodzi tu jedynie o śmierć męczeńską. 
Nieraz trudniej jest świadczyć o obecności Jezusa w naszym codziennym życiu:                       
w beznadziejnej chorobie, kalectwie, pośród nękających co dzień przykrości.  [W świetle 
Ewangelii, x J. Twardowski, s. 284];       
                             
 W jaki sposób dostać się do nieba ? Gdybyśmy ustawili drabinę strażacką, 
wyższą od najwyższych, zgięłaby się pod wlanym ciężarem, zawaliła jak wieża Babel i nikt 
by nie dostał się do nieba. ... Nie sposób dostać się do nieba rakietą, bo rakieta dolatuje 
do  księżyca i trochę dalej, ale potem już tylko krąży. Tylko jedna Matka Boża wzięta do 
nieba uczy nas, jak się tam dostać.  Matka Boża  dlatego jest w niebie, że na ziemi była 
bliziutko Jezusa. Opiekowała się Nim  w Betlejem, chroniła Go na wygnaniu w Egipcie, 
była z Nim w Nazarecie, poszła z Nim na wesele w Kanie. Nie opuściła Go nawet pod 
krzyżem.  – Żeby dostać się  do nieba, trzeba przebywać z  niewidzialnym Jezusem                      
na ziemi.  Tak jak Matka Boża  opiekowała się Synem, tak my mamy opiekować się 
młodszą siostrą i bratem, chorą koleżanką.... przebywać z Nim na Mszy Świętej                          
w niedziele i na lekcjach religii... Do nieba najpewniej prowadzi Matka Boża tylko trzeba 
tak  jak Ona starać się być blisko Jezusa ...   [ks. J.T.]  
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Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata. (Mt 28,19.20);  Łk 24,46-53                    
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał 
i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie                   
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.                             
Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.                            
Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem 
wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich 
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali                       
Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali                       
w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.                            
Zmartwychwstanie Jezusa było Jego wejściem do chwały Ojca, a nie powrotem do 
ziemskiego życia. Wydarzenie Wniebowstąpienia było zakończeniem okresu ukazywania 
się zmartwychwstałego Pana uczniom. Dla nas jest ono rękojmią  i obietnicą naszego 
wzięcia do nieba. Dzisiejsza uroczystość jest też dla nas przypomnieniem, że będąc 
mieszkańcami ziemi, jesteśmy obywatelami nieba. [Ks. Maciej Zachara MIC, "Oremus" Okres 
Wielkanocny];

 Ojciec św. Franciszek  -  … Punkt zwrotny w nawróceniu wiary ma miejsce w chwili 

wybuchu Hioba, tam gdzie mówi: „Ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako 
ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja 
Go zobaczę, moje oczy ujrzą, nie kto inny” (19, 25-27) … Ja wiem: Wybawca mój żyje” 
… to piękna rzecz. Możemy to tak interpretować: „Boże mój, wiem, że Ty nie jesteś 
prześladowcą. Mój Bóg przyjdzie i odda mi sprawiedliwość”. - Jest to prosta wiara w 
Boże zmartwychwstanie, prosta wiara w Jezusa Chrystusa, prosta wiara w to, że 
Pan zawsze na nas czeka i przyjdzie. Czeka na człowieka, rodzinę lub naród spadają 

nazbyt ciężkie próby, nieproporcjonalne do ludzkiej małości i słabości. ... Niektórzy ludzie 
są przytłoczeni sumą nieszczęść, które wydają się naprawdę zbyt duże i niezasłużone.  
Sytuacje te często pogarsza niedostatek środków ekonomicznych. W pewnych 
momentach dziejowych te nagromadzenia ciężarów zdają się one walić jedno na drugie. 
Tak było w minionych latach z pandemią wirusa Covid-19 i tak jest obecnie z wojną na 
Ukrainie…. Spójrzmy na osoby starsze, na starców, na staruszki, na starowiny. Spójrzmy 
na nich z miłością, spójrzmy na ich osobiste doświadczenie. Tak wiele w życiu wycierpieli, 
tak wiele się w życiu nauczyli, tak wiele przeszli, ale w końcu mają ten pokój, pokój - 
powiedziałbym - niemal mistyczny, to znaczy pokój spotkania z Bogiem, do tego stopnia, 
że mogą powiedzieć: „Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem”.        
Ci starcy przypominają pokój Syna Bożego na krzyżu, który powierza się Ojcu.[z Katechezy: 
Bóg pozwala nam na protest w obliczu przytłaczającego zła -18.05.2022]; 
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Bł. Stefan Kardynał Wyszyński –  „Człowiek Boży zawsze budzi nadzieję!                      

We wszystkich ludziach smutnych, zgorzkniałych i zwątpiałych pogłębia wiarę                    
w słodką, Bożą Opatrzność.” [2 Kromka Chleba 28].                                   

Św. Jan Paweł II - …Czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu został On zabrany 

do nieba na oczach swoich uczniów i obłok zasłonił Go przed ich wzrokiem (por. Dz 1, 9).       

W ten sposób kończy się życie publiczne Jezusa i rozpoczyna misyjny rozwój Kościoła. 
Od tego dnia uczniowie Chrystusa zaczynają głosić wszędzie słowo zbawienia, dając 
świadectwo o śmierci i zmartwychwstaniu swojego Boskiego Mistrza .                                          
[4 VI 2000 -Rozw. przed modlitwą «Regina caeli»]                                        

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                                    
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla 
ciebie Duch Święty.  II -  Meditatio –  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? … Przecież od tego spotkania zależy szczęście chrześcijanina… 
Moje szczęście … Czy uważam, że niebo, do którego odszedł Chrystus, jest bardzo 
daleko? -  że Niebo i ziemia to dwie zupełnie różne, odległe od siebie rzeczywistości? … - 
Czy uważam, że chcąc spotkać się z Chrystusem, trzeba albo umrzeć, albo czekać, aż On 
po raz drugi przyjdzie na ziemię? - To bardzo bolesne rozdarcie… i bardzo poważny błąd, 
bo Chrystus odchodząc do nieba wyraźnie powiedział: „A oto Ja jestem z wami po 
wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Pozostał z nami. Przestał się ukazywać, 
zrezygnował z tej formy obecności dlatego, że chciał być dla tysięcy i milionów …   -                        
A może o tym pamiętasz i  odkrywasz Chrystusa we wszystkim, co Cię otacza, i we 
wszystkim, co przeżywasz? … w pięknie przyrody, … w uśmiechu małego dziecka                           
i w miłości matki do dziecka, w każdej ludzkiej przyjaźni, w dobrym czynie, w każdym 
cierpieniu, w każdej sytuacji, w jakiej jesteś?...  - Może odkrywasz, że chociaż Ziemia jest 
pod naszymi nogami, to niebo jest bliżej, bo jest w naszym sercu. Chodzi tylko o to,                                 
aby Chrystusa w nim dostrzec …   III – Actio / oratio: - Teraz ty pozwól Bogu zstąpić do 

swojego serca i mów  o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc 
modlitwa słowami Ewangelii: Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym 
świętym tronie. 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: Niebo w sercu, Ks. Edward Staniek]. 
 KALENDARIUM:                                                                                                                            
31. V. –  wt. –  Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny -. Maryja jest uczennicą 

Słowa, Słowo staje się w Niej Ciałem. Maryja jest świadkiem tego, że Jezus jest 
wypełnieniem wszelkiego ludzkiego oczekiwania i tęsknoty.                                     
01. VI. –  śr. –  Międzynarodowy dzień Dziecka                                                                    
03. VI. –  pt. –  Wsp. świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy - zginęli                          

w Ugandzie, podczas prześladowań chrześcijan w 1886 roku. Karol Lwanga miał 25 lat i 
był wodzem plemienia Nagweya. Zachęcał do wytrwałości swoich współtowarzyszy. Ich 
męczeństwo do dzisiaj przynosi ewangelizacyjny owoc…                                               
04. VI. –  sb. –  Wsp. Św. Franciszka Caracciolo, prezbitera - [1563 -1608]  ur, się                         

w Abruzji w rodzinie szlacheckiej, spokrewnionej po kądzieli ze św. Tomaszem z Akwinu… 
Gdy miał dwadzieścia dwa lata ciężko zachorował. Złożył wtedy ślub, że jeśli odzyska 
zdrowie, to resztę życia poświęci na służbę Panu Bogu i bliźnim. Gdy cudem ozdrowiał, 
rozdał swój majątek ubogim i udał się w 1585 roku na studia teologiczne do Neapolu. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1587 roku…  Założył (z ks. Adorno)  zgromadzenie 
Kleryków Regularnych Mniejszych …                                             .           . 
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1. Trwa rozpoczęta w piątek, Nowenna do Ducha Św. przed uroczystością 
Zesłania Ducha Św. Nowenna odbywa się podczas nabożeństw majowych 
codziennie o godz. 17.30. Przypominamy, że w środy Nowenna do MB. Nieust. 
Pomocy jest bezpośrednio po nabożeństwie majowym lub czerwcowym.                                    
2. We wtorek Kościół obchodzi święto Nawiedzenia NMP. Tego dnia będzie 
ostatnie nab. majowe. Postarajmy się godnie zakończyć ten maryjny miesiąc.                       
3. W środę, 1 czerwca obchodzony jest Dzień Dziecka.                              
Wszystkim dzieciom już dziś życzymy opieki Bożej na każdy dzień 
wypełniony radością i miłością najbliższych.                            
Tego dnia rozpoczynają się nabożeństwa ku czci Najśw. Serca Jezusowego, 
zwane nabożeństwami czerwcowymi. Będą one również codziennie o g. 17.30        
4. W tym tygodniu wypadają I czwartek, I piątek i I sobota m-ca.  
Czwartek, 2 czerwca, to będzie wyjątkowy I czwartek w naszej parafii. O g. 15.00 
wystawieniem N. Sakr. i Koronką do Mił. Bożego rozpocznie się adoracja w int. 
Kościoła Św. i kapłanów oraz o powołania kapłańskie. Adorację zakończy nab. 
czerwcowe o 17.30. Podczas Mszy św. o g. 18.00 nastąpi obrzęd uroczystej 
instalacji Relikwii Św. Jana Pawła II w naszej świątyni. Mszy św. będzie 
przewodniczył i homilię wygłosi Ks. Inf. Jan Sikorski. Wybraliśmy ten dzień                        
ze względu na przypadającą rocznicę pierwszej pielgrzymki Św. Jana Pawła II                        
+do Ojczyzny. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy! 
 W piątek Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30, 17.00 (dla dzieci) i 18.00. 
Spowiedź św. Rano od 6.30 i popołudniu od 16.30. W sobotę Msza św. o Niepok. 
Sercu Maryi o 7.30, natomiast różańca fatimskiego z racji nab. czerwcowego nie 
będzie.                                                                      
5. W sobotę, 4  czerwca wieczorem, w wigilię uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego, zapraszamy chętnych do modlitewnego czuwania. 
Czuwanie rozpocznie się po Mszy św. wieczornej przed Najśw. Sakr. Msza św.                            
i potrwa do  godz. 20.00. Zachęcamy do uczestnictwa.                                  
6. Z duszpasterskiego obowiązku przypominamy, że w następną niedzielę, 
uroczystością Zesłania Ducha Św. ( 5 czerwca), kończy się okres Spowiedzi                        
i Komunii Św.  wielkanocnej.                                                               
7. W przyszłą niedzielę, jak słyszeliśmy, przypada Dzień Dziękczynienia.       
Po każdej Mszy św. przed kościołem będzie prowadzona zbiórka ofiar do puszki 
na budowę Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie. Jednocześnie 
przypominamy, że w przyszłą niedzielę, jak w każdą I niedz. m-ca, taca 
przeznaczona jest na pokrycie kosztów prac gospodarczych: wymiana kostki 
brukowej w drugiej części wokół kościoła i przed plebanią, renowacja zabytkowej 
figury Matki Bożej na terenie przykościelnym i kosztów związanych z instalacją 
relikwii Bł. Kard. Wyszyńskiego                                              
8. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 


