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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mk 16, 15-20/
Jezus ukazawszy się jedenastu powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 

zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki 

towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić 

będą, węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na 

chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni 

zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał 

naukę znakami, które jej towarzyszyły. 

REFLEKSJA
Człowiek wpatruje się w niebo. Uczony pragnie poznawać jego tajemnice. Rolnik, 

ogrodnik i turysta docieka, czy będzie słońce, czy deszcz. Artysta i esteta podziwia 

piękno nieba.

A człowiek wierzący, powinien spoglądać w niebo ale inaczej. Z wiarą - że tam jest 

Bóg. Z nadzieją – że tam jest moja wieczność. Spoglądam ??? 

       niebowstąpienie Pana Jezusa

Według tradycji chrześcijańskiej, najważniejszym wydarzeniem w dziejach świata, jest narodzenie 

Pana Jezusa. Dla Kościoła najważniejszym wydarzeniem jest Zmartwychwstanie. Dla nieba 

najradośniejszym dniem jest tajemnica Chrystusowego Wniebowstąpienia. Pan Jezus wstępuje do 

nieba, zabierając ze sobą swoją ludzką naturę. Używamy terminu wniebowstąpienie, aby 

podkreślić, że Pan Jezus własną mocą wstąpił do nieba. Historycznie Wniebowstąpienie Pańskie 

dokonało się 40 dni po zmartwychwstaniu. Powinno zatem wypadać w czwartek po  6 Niedzieli 

wielkanocnej. Ze względu na to, że jest to w Polsce dzień roboczy, kilka lat temu, przesunięto 

liturgiczny obchód tej uroczystości na 7 Niedzielę wielkanocną. Wniebowstąpienie Pana Jezusa, to 

nie tylko prawda wiary. To również historyczne wydarzenie, które dokonało się w określonym 

czasie i miejscu. W czasie Ostatniej Wieczerzy, Pan Jezus zapowiadał odejście z ziemi. Ewangeliści 

kilka razy notują wypowiedzi Pana Jezusa na temat jego odejścia z tego świata. Dla apostołów to 

wydarzenie nie było więc zaskoczeniem.

Miejscem Wniebowstąpienia Pana Jezusa była Góra Oliwna. Z tego miejsca, gdzie rozpoczęła 

się męka Jezusa ( wjazd do Jerozolimy w Niedzielę Palmową ), wzięła początek także Jego 

chwała.  Góra Oliwna leży na północny-wschód od Jerozolimy, składa się z pasma długości 
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ok. 2 kilometrów z trzema szczytami. Każdy z nich ma wysokość niewiele ponad 800 metrów. 

Pod koniec IV wieku w miejscu, gdzie jak mówi tradycja dokonało się wniebowstąpienie, 

wzniesiono mały kościół.   Obecna świątynia ma kształt rotundy o średnicy ok. 30 metrów,  z 

otwartym szczytem kopuły. Pielgrzymi spoglądają przez otwarty dach w niebo, dokąd 

wstąpił Pan Jezus. Ci, którzy żegnali odchodzącego do nieba Pana Jezusa, byli przekonani, że 

już niedługo nastąpi Jego ponowne przyjście na ziemię. Świadczą o tym choćby słowa św. 

Jana, zapisane w Apokalipsie: Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź Panie Jezu.

Początkowo w liturgii łączono Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego z Uroczystością 

Zesłania Ducha Świętego. Od IV wieku wniebowstąpienie, świętowane jest oddzielnie. Wraz 

z uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, kończą się dni paschalne okresu 

wielkanocnego. Z  ołtarza usuwa się symbole wielkanocne: figurkę Pana Jezusa i Krzyż  z 

czerwoną stułą. Paschał zostaje przy ołtarzu do przyszłej niedzieli.

W niektórych stronach Polski był ludowy zwyczaj topienia diabła. Robiono kukłę ze słomy i 

szmat, którą następnie obijano kijami i topiono. Obrzęd przypominał, że Chrystus odniósł 

ostateczne zwycięstwo nad szatanem.

  

     więty Andrzej Bobola

Przyszedł na świat 30 listopada 1591 roku. Nauki humanistyczne wstępne i średnie (tak 

kiedyś nazywano stopnie edukacji) pobierał w kolegium jezuickim w Wilnie.W 1611 roku 

wstępuje do zakonu Jezuitów. Potem studiuje na Akademii Wileńskiej a potem podejmuje 

posługę duszpasterską, nauczając młodzież w kolegiach w Braniewie i Pułtusku. Następnie, 

po złożeniu już ostatnich ślubów zakonnych podejmuje posługi: kaznodziei, spowiednika, 

misjonarza ludowego i prefekta bursy dla ubogiej młodzieży. Jako misjonarz obchodził 

zaniedbane religijnie wsie, udzielał chrztu, błogosławił małżeństwa i nawrócił wielu 

grzeszników. W następnych latach obejmuje ważne funkcje zakonne i duszpasterskie w: 

Połocku, Łomży, Wilnie i Pińsku. Czasy w których żył św. Andrzej były bardzo burzliwe.  

Toczyły się liczne wojny. Na terenach gdzie pracował, mieszkali ludzie rożnych wyznań. 

Kozacy najeżdżając te tereny podczas powstania Chmielnickiego i ponownie jako sojusznicy 

Szwedów podczas ,,potopu”, masowo mordowali katolików, a szczególnie na 

niebezpieczeństwo byli narażeni kapłani katoliccy. W maju 1657 roku oddział Kozaków 

zajmuje Pińsk. Św. Andrzej Bobola został pojmany przez nich 16 maja i okrutnie torturowany. 

Zachowany opis tortur, które trwały najpierw na miejscu pojmania, a potem kontynuowano je 

w Janowie, jest straszny( m.in. wydłubane oko, zdzierana żywcem skóra  z ciała…). Po wielu 

godzinach cierpienia dowódca Kozaków osobiście zamordował kapłana. Po przybyciu 

polskich żołnierzy, ciało męczennika przeniesiono do pobliskiego kościoła i pochowano w 

podziemiach. Po latach zapomniano o jego grobie. W 1702 roku, rektor kościoła w Pińsku, 

miał sen, w którym sam męczennik przypominał o miejscu swojego pochówku. Ciało 

odnaleziono nietknięte, jakby świeżo pogrzebane. Przy odnalezionym grobie, pielgrzymi 

wypraszali liczne łaski. Rozpoczęto proces beatyfikacyjny. W 1853 roku św. Andrzej Bobola 

został ogłoszony błogosławionym. W 1922 roku bolszewicy zabrali ciało błogosławionego i 

przekazali do Muzeum Medycyny. Po licznych staraniach Stolicy Apostolskiej, władze 

bolszewickie zgodziły się oddać relikwie do Rzymu. W 1938 roku po kanonizacji, św. Andrzej 

został pochowany w Warszawie. Męczennik wiary. Nawet nieprzyjaciele mówili o nim- 

duszochwat. Wielu ludzi przyprowadził do Boga. Obok św. Stanisława Kostki, jest patronem Polski.

/ks.B/ 
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Ogłoszenia parafialne

17 maja 2015

Wniebowstąpienie Pańskie

1 W ramach Roku Życia Konsekrowanego zapraszamy dzisiaj na spotkanie z 
ks. Tomaszem Ważnym rektorem Seminarium Duchownego xx. Misjonarzy przy 
ul. Stradom. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 w kaplicy Matki Bożej. 

2. Bardzo dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za udział w białym tygodniu. 
W tym tygodniu w ramach nabożeństw majowych nowenna przed Zesłaniem Ducha 
Świętego.

 
 Zakończenie nowenny nabożeństwem jedności Kościoła w sobotę o godzinie 21.00. 

Będzie to nabożeństwo plenerowe. O godz. 22.00 msza św. w kaplicy Matki Bożej po niej 
do godz. 24.00 nabożeństwo uwielbienia Pana Boga. Szczegóły znajdują się na plakacie 
w gablotkach. Zapraszamy do licznego udziału w tym nabożeństwie, prosimy o 
przybycie ze świecami.

3. Z okazji I rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II nasza parafia została zaproszona do 
modlitwy wdzięczności wraz z parafiami naszego dekanatu 22 maja w piątek. Msza św. 
odbędzie się w Centrum Jana Pawła II w Krakowie o godz. 17.00. Po mszy św. procesja 
światła.

4. Dzisiaj do skarbony zbieramy ofiarę na dokończenie budowy Centrum św. Jana 
Pawła II w Krakowie, za ofiary składamy serdeczne podziękowanie.

 W przyszłą niedzielę, 24 maja, zapraszamy na msze św. rodziców kandydatów do 
bierzmowania, uczniów klas III gimnazjum, i samych kandydatów. Msza św. o godz. 
17.00 po niej spotkanie rodziców i kandydatów z duszpasterzami w celu omówienia 
najbliższych przygotowań. Bierzmowanie w parafii będzie 17 czerwca.

5. Zapisy na wycieczkę parafialną do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego dnia 30 
maja. Zapisy w zakrystii i kancelarii. Wycieczka ma zapewnioną profesjonalną obsługę 
przewodnika z PTTKa. Koszt 45 zł.

6. Pielgrzymka organizowana przez Róże Różańcowe 23 maja do Makowa Podhalańskiego, 
Jordanowa i Tokarni, koszt 35 zł, oraz 6 czerwca na Jasną Górę na 3. Ogólnopolskie 
Spotkanie Róż Różańcowych a potem nawiedzenie Leśniowa, koszt 30 zł. Zapisy w 
kancelarii i w zakrystii.

.
7. Dziękujemy za ofiary przekazywane łącznikom i złożone na składkę na kwiaty i 

dekorację ołtarzy na Boże Ciało.

8. W tym tygodniu pożegnaliśmy: Śp. Irenę Mikołajczyk.
 Dobry Jezu a nasz Panie…



INTENCJE MSZALNE 18 - 24 V 2015

Poniedziałek 18  V
  7.00 W intencji s. Sabiny, z okazji urodzin, o Boże Błogosławieństwo
          Opiekę M. Bożej i potrzebne łaski  
  7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska

  Wtorek   19  V
    7.00 1) ++ Stanisław i Anna 
    7.30  + Władysław Wach
  18.30  + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska

Środa  20  V
    7.00  + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska
    7.30  + Jan w 51 r. śmierci, Jakubek
  18.30  ++ Janina i Mieczysław Surowiak

 Czwartek 21 V
    7.00  + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska
    7.30  + Halina Kula
  18.30  O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Aleksandry i jej rodziny

Piątek  22  V
    7.00  1) + Helena Szydłowska 
             2) + Władysław Wach
   7.30 + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska
 18.30  1) + Piotr Mikuta w 14 r. śmierci
            2) Dziękczynna w 88 r. urodzin Ojca Finnegana

Sobota 23  V
  7.00  1) ++ Jozefa, Helena, Julia
           2)  W intencji pielgrzymów do Sanktuariów Maryjnych
  7.30  + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska
 18.30  + Alfred Toboła w 31 r. śmierci

           

Niedziela  24  V
  7. 30  ++ Władysław i Maria, Ludwik i Jan
  9.00   + Jadwiga w 10 r. śmierci
 10.30  + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska
 12.00  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo w 54 rocznicę
           prowadzenia działalności
 13.15  O Boże Błogosławieństwo, opiekę M.B, zdrowie i łaski dla Poli
           w 2 r. urodzin
 17.00 + Stefan w 9 r. śmierci
 18.30 ++ Stanisława, Anna, Karol
 20.00 ++ Jadwiga Lupa, Anna Kamińska w 4 r. śmierci
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