
 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. 

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];     Św. Jan Paweł II - Czterdzieści dni po 

swoim zmartwychwstaniu został On zabrany do nieba 
na oczach swoich uczniów  (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»]                       

      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].                                   
- 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]; 
MAŁA SZKOŁA MODLITWY                                                       
„Modlitwa, którą człowiek modli się tak, jak umie najlepiej, ma 
wielką moc. – Ona sprawia, że zgorzkniałe serce staje się sercem 
słodkim, smutne – radosnym, biedne – bogatym, głupie – mądrym, 
zniechęcone – odważnym, słabe – silnym, ślepe – widzącym, zimne 
– płonącym. Przyciąga wielkiego Boga do małego serca. Wznosi 
głodną duszę Ku Bogu, do żywego źródła, i łączy tych, którzy się 
kochają: Boga  i duszę”. [św. Gertruda]   [YOUCAT POLSKI – s.14].  

  MOJE POSTANOWIENIE:                 

Pomodlę się o dar pokoju dla  mojej Ojczyzny – Polski,                
dla Ukrainy i  dla całego świata ... 
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Spowiedź pół godziny 
      przed i po Mszy Św. 

     oraz na prośbę. 

1  N   U   Z   J    E  x  x  

2  S   O   C   E    A  x  x  

3  x  x  W   Z   S   K   E  x  

4  x  W   Z    T    M  x  x  

5  x  x  x  O    E   N    Ę  

6  x  x  x  Z    M   K   E  x  

7  x  x  J   R   Z   L    Y  

8  x  W   P    W   D    Ł  

9  P   Z   S   A   C   E  x  

1 0  P   Z   P   M   N   Ć  x  

1 1  x  U   I    I    Y  x  x  
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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 2004, s. 170];

 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.]  

 
Wszystkim dzieciom przebywającym w naszej 
Parafii  składamy serdeczne życzenia z okazji 
wczorajszego Dnia Dziecka, polecając je Bożej 

Opatrzności! 
 

  

MODLITWA WIERNYCH- módlmy się:                                     

1. Módlmy się papieża Franciszka o  potrzebne siły                         
i radość wypełniania chrześcijańskiego powołania –…  
2. Módlmy się za narody – o pokój na świecie – 
3. Módlmy się za dzieci przystępujące do swojej                     

I-ej Komunii Świętej i za te, które świętują  Jej Rocznicę                   
4. Módlmy się za wszystkie dzieci, lekarzy i wszystkich 

pracowników Instytutu, ich rodziny, aby trwali w miłości 
Boga  -                                                                  
5. Módlmy się za nas, o Bożą relację wiążącą nas                             

z Bogiem Ojcem i Jezusem  –  
– CIEBIE PROSIMY – Wysłuchaj nas Panie   
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 dobrze pamiętasz 
i  odkrywasz Chrystusa we wszystkim, co Cię otacza,                          
i we wszystkim, co przeżywasz? … - Nie tylko  w Eucharystii 
i w Kościele, lecz odkrywasz  Go 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. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. 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, x E. 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. 
Ona objawia nam cel Bożego działania: Głodnych nasycił 
dobrami. Najważniejsze to uwierzyć Słowu.  [Andrzej 
Kuśmierski OP, "Oremus"];                                           

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. Nie tylko sam                                
z uśmiechem poniósł śmierć na stosie, ale także zachęcał 
do wytrwałości swoich współtowarzyszy. Ich męczeństwo 
przyniosło ewangelizacyjny owoc – liczba katolików                              
w Ugandzie wzrosła w ciągu kilku lat o około 100 tysięcy;                                 
[J. Szymczak OP, „Oremus”].                                       
04. VI. –  sb. –  Wsp. Św. Franciszka Caracciolo, 
prezbitera - [1563 -1608]  ur, się w Villa Santa Maria                          

w Abruzji w rodzinie szlacheckiej, spokrewnionej po kądzieli 
ze św. Tomaszem z Akwinu, a po mieczu z neapolitańskimi 
książętami. Gdy miał dwadzieścia dwa lata ciężko 
zachorował - złożył wtedy ślub, że jeśli odzyska zdrowie,                             
to resztę swojego 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.   
Założył tam (z ks. Adorno)  zgromadzenie Kleryków 
Regularnych Mniejszych …  
 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 
Wydarzenie to miało miejsce na Górze Oliwnej.  - 
Apokryficzny List Apostołów opisuje, że kiedy Chrystus 
wstępował do nieba nastąpiły grzmoty, błyskawice, drżała 
ziemia, rozdarły się niebiosa i świetlisty obłok zabrał Jezusa. 
- Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypada 
czterdziestego dnia po Niedzieli Zmartwychwstania 
Pańskiego. Natomiast dni powszednie po 
Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na 
przyjęcie Ducha Świętego. Chrystus, rozstając się ze 
swymi najbliższymi, nie przestał być obecny w świecie. 
Do Apostołów mówił: "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, 19-20). I dalej wyjaśnia:                             
" Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę                          
i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was 
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem" (J 14, 2-3)  


