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Słowo Boże
1czytanie (Dz 1,1-11)
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim,
co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w
którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń
Apostołom, których sobie wybrał, a potem został
wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele
dowodów, że żyje: ukazywał się im przez
czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A
podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić
z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił:
”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale
wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem
Świętym”. Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w
tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”.
Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i
chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i
będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych
słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok
zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie
wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba,
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych
szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego
stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty
od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak
widzieliście Go wstępującego do nieba”.

2czytanie (Hbr 9, 24-28; 10, 19-23)
Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej
rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej
świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać
się za nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby
się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan,
który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą,
gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele
razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden
ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić
grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak
postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd,
tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla
zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie
w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych,
którzy Go oczekują. Mamy więc, bracia, pewność,
iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew
Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą,
przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś
kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym,
przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną,
oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła
świadomego i obmyci na ciele wodą czystą.
Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą
wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał
obietnicę.

Ewangelia (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.
Dziś Kościół obchodzi Tajemnicę Wniebowstąpienia. Boży Syn powraca i równocześnie ten sam
Człowieczy Syn zabiera z sobą naszą ludzką naturę, która jest już przemieniona. Jakie jest moje pierwsze
skojarzenie z tą prawdą wiary? (…) Każde rozstanie jest ciężkie. Ale czyż nie na tych rozstaniach polega
rozwój człowieczego życia? Takie jest prawo wzrostu i choć nie jest łatwo odchodzić – to przecież jednak
wciąż odchodzę. Każdy wyrasta ze swego dzieciństwa (oprócz pana Piotrusia, który nie chciał rosnąć).
Kiedy wchodzi się w wiek dojrzały – trzeba opuszczać swoich bliskich: „Opuści człowiek ojca i matkę.” A
te odejścia od siebie samego, które ustawicznie towarzyszą człowieczym dniom. Bo kiedy lat przybywa

wtedy już i zdrowia zaczyna ubywać i sił, i młodości. Już pamięć nie ta sama, nie ten słuch, ani wzrok. I
twarz jest inna, bardziej pomarszczona. Nie taka jak na dawnych fotografiach. Ale wszystkie te odejścia są
bardzo potrzebne, bowiem przygotowują człowieka na to odejście najważniejsze, o którym mówi dzisiejsza
uroczystość, mianowicie, że śmiertelne ciało przemienione poprzez Wniebowstąpienie Jezusa dociera aż do
nieba. (…) Ksiądz Władysław Przybyś tłumaczy w ten sposób: „To, co się stało w poranek wielkanocny,
jest więc tak wielkie, niesłychane, że Kościół nie może przeżyć tylko w święta Wielkanocne. Stąd na to
samo wydarzenie Kościół zwraca dwa razy swoją uwagę, ale pod innym kątem: w Wielkanoc przeżywa fakt
powstania Jezusa z martwych, a dzisiaj Jego wejście w nowy, inny sposób życia.” Pismo Święte,
przedstawiając powrót Chrystusa do nieba, używa wyrażenia: „uniósł się w ich obecności w górę i obłok
zabrał Go im sprzed oczu.” Ale tu nie chodzi o niebo unoszące się ponad chmurami. Chodzi o takie niebo,
które nie jest z tego świata. (…) A jednak jak wielu ludzi widziało Boga już na tej ziemi. I dziś również jest
ich ogromna ilość, bo niebo zaczyna się tu i teraz, i jest tak zaskakująco blisko. „Królestwo Boże nie
przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo „Tam”. Oto bowiem Królestwo Boże pośród
was jest” – powiedział Pan Jezus. I ono nie tylko jest, ale wciąż rośnie, rozszerza się – jak ziarno
wrzucone w ziemię. Czy we mnie też? (ks. Marian Łękawa)

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Litania jest jedną z wielu praktyk pobożnych ku czci Bożego Serca. Dzięki niej można kontemplować
miłość Serca Pana Jezusa i niepojęte bogactwa Chrystusa oraz odwieczny plan zbawienia ukazany nam
przez tę litanijną modlitwę. W 1720 roku Marsylię nawiedziła straszna epidemia cholery. Biskup tego
miasta, oprócz pomocy charytatywnej, z jaką spieszył doświadczonym zarazą, starał się także pomóc
duchowo swoim wiernym przez specjalne modlitwy błagalne i pokutę. Specjalnym dekretem zarządził
uroczyste poświęcenie swej diecezji Sercu Jezusa i wieczysty obchód święta ku Jego czci. Akt
poświęcenia odmówiono 1 listopada 1720 roku w czasie uroczystej ceremonii przebłagalnej. Od tej chwili
epidemia poczęła szybko ustępować. Biskup zarządził też dodatkowe procesje pokutne i nakazał w 1721
roku odprawianie uroczystej nowenny do Najświętszego Serca Jezusowego. Odmawiano ten akt
codziennie i wzywano ratunku u Pana Jezusa przez adorację wieczystą i litanię, która została ogłoszona
drukiem w 1718 roku. Autorką i przekazicielką tej litanii była s. Anna Magdalena Remusat. Po ustaniu
zarazy marsy1czycy odmawiali nadal tę litanię z wdzięcznością za ocalenie. Dekret rzymskiej Kongregacji
ds. Kultu Bożego, wydany w 1899 roku, rozciągnął ją na cały Kościół.

Obietnice dotyczących czcicieli Jego Serca:, które dał Pan Jezus św. Małgorzacie Alacoque
 Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 Ustalę pokój w ich rodzinach.
 Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
 Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
 Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w
pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli
łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną
ucieczką w ostatniej godzinie życia.

Jan Paweł II
Modlimy się: «Ojcze nasz, któryś jest w niebie», a dalej mówimy: «bądź wola Twoja jako w niebie, tak i
na ziemi». Te słowa modlitwy, której nauczył nas Chrystus, ukazują niebo jako duchową przestrzeń Ojca,
przestrzeń niejako wypełnioną — mieszkanie Trójcy Przenajświętszej. Równocześnie dalsze słowa tej
modlitwy wskazują na ziemię: «bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi». Prosimy o to, ażeby wola,
zbawcza wola Ojca, była wypełniana na ziemi przez nas, ludzi, ażebyśmy wypełniając wolę tego Ojca,
który jest w niebie, sami doszli do nieba przez Chrystusa Syna Bożego w Duchu Świętym.
Niebo jest bowiem miejscem, w którym Bóg na nas oczekuje. Niebo jest miejscem naszego ostatecznego
powołania i przeznaczenia. Mamy w niebie spełnić swoje powołanie, swoje istnienie, obcując wiekuiście z
Bogiem żywym, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Taka jest prosta prawda o niebie, którą odczytujemy
ze słów Modlitwy Pańskiej i z Ewangelii, a więc nie chodzi tu o jakieś miejsce szczególne w znaczeniu
fizycznym, ale o przestrzeń duchową, przestrzeń obcowania z Bogiem, które jest naszym powołaniem i
ostatecznym przeznaczeniem.(Audiencja generalna, 21.07.1999r.)
Intencje Apostolstwa Modlitwy
Czerwiec

Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie,
z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wniebowstąpienie Pańskie
♦ W dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyznajemy wiarę, że Pan Jezus wstąpił do nieba,
by przygotować dla nas miejsce i tam na nas wszystkich oczekuje.
♦ Z racji pierwszej niedzieli miesiąca zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy o godz. 9.00, możliwość
skorzystania z biblioteki parafialnej
♦ Jutro rozpoczniemy okolicznościowe modlitwy przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
♦ Czerwiec to tradycyjnie miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cześć Bożemu
Sercu będziemy oddawali podczas nabożeństw czerwcowych codziennie o godz. 17.30
♦ W poniedziałek po Mszy Św. wieczornej spotkanie biblijne z ks. prof. Romanem Bogaczem.
♦ We wtorek po Mszy Św. wieczornej wspólny różaniec, w środę Msza Św. z nowenną do MBNP w piątek
koronka do Miłosierdzia Bożego.
♦ W pierwszy czwartek zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu od godz. 7.30 do 18.00
♦ W I piątek zapraszamy do udziału we Mszy wynagradzającej Bożemu Sercu o godz. 7.00 i 18.00.
♦ Chorych z posługą sakramentalną z okazji I piątku kapłan odwiedzi od godz. 8.30.
♦ Spowiedź w tygodniu pół godziny przed Mszą Św. i dodatkowo w I czwartek i piątek od godz. 17.00.
♦ Dzisiaj przed kościołem odbywa się kwesta na rzecz Fundacji AGAPE Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym im. Hanny Chrzanowskiej. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej
fundatorów, wolontariuszy i innych ludzi dobrej woli. Dziękujemy za wsparcie!
♦ 20 czerwca przypadnie uroczystość Bożego Ciała. Prosimy parafian, poszczególnych rejonów o
przygotowanie ołtarzy: 1. przy kaplicy św. Cyryla i Metodego 2. przy skrzyżowaniu ul. Wierzyńskiego i
ul. Myczkowskiego 3. przy zbiegu ul. Balickiej i ul. Zakliki i 4. w parku przy figurze Matki Bożej.
W następną niedzielę wolontariusze komitetu „Stop Pedofilii" będą zbierać podpisy pod projektem ustawy,
która ma celu ochronę dzieci przed demoralizującą edukacją seksualną. W celu złożenia ważnego podpisu
potrzebny jest numer PESEL.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

3 VI (poniedziałek) – św. Karol Lwanga (1860-1886) i Towarzysze, męczennicy z Ugandy,

5 VI (środa) – św. Bonifacy (ok. 673-754), pierwszy biskup misyjny ludów germańskich, męczennik
czczony jako patron Niemiec,

8 VI (sobota) – św. Jadwiga (1373-1399), królowa Polski z dynastii Andegawenów, fundatorka
kościołów, opiekunka studentów, założycielka fakultetu teologicznego w Akademii Krakowskiej.
Jubilatów i solenizantów zawierzamy Bożemu Sercu i wstawiennictwu świętych patronów.

INTENCJE MSZALNE 2 – 9. 06. 2019r.
VII Niedziela
Wielkanocna.
Wniebowstąpienie
Pańskie
02.06.

Poniedziałek – 3.06.

Wtorek – 4.06.

Środa – 5.06.

Czwartek – 6.06.

Piątek – 7.06.

Sobota – 8.06.

Niedziela
Zesłania
Ducha Świętego
9.06.

7.30

+ Jerzy BRZOSKWINIA (od Ani z rodziną)

9.00

Dziękczynna za łaskę s. małżeństwa w 20 r. ślubu Małgorzaty i
Jacka CACH

10.30

+ Maria WYŻGA (gr.2)

12.00

Za Parafian. Roczek Chrztu

18.00

+ Helena ZATORSKA i zmarli z rodziny

7.00

+ Stanisław TRYBUS (od rodz. Czepców i Adamskich)

18.00

+ Maria WYŻGA (gr.3)

7.00

+ Stanisław TRYBUS (od rej. ul. Zakliki)

18.00

+ Maria WYŻGA (gr.4)

7.00

+ Maria WYŻGA (gr.5)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP. Wypominkowa.

7.00

+ Maria WYŻGA (gr.6)

18.00

+ Adam BIESIADECKI w 3 r.ś. i jego rodzice

7.00

+ Maria WYŻGA (gr.7)

18.00

+ Maria i Jan SROMEK

7.00

+ Maria WYŻGA (gr.8)

18.00

+ Franciszek SIKORA w 20 r. ś. i zmarłych z rodziny

7.30

+ Maria i Franciszek ZIELIŃSCY, zmarłe dzieci i wnuki

9.00

+ Maria WYŻGA (gr.9)

10.30

+ Kazimierz MROZIŃSKI

12.00

Za Parafian. S. Chrztu

18.00

+ Zygmunt MAJ w 19 r. ś.

KATECHEZA CHRZCIELNA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH SOBOTA GODZ. 19.00
W ORATORIUM ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE GODZ. 17.30. ZAPRASZAMY
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