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Słowo Boże 

1 czytanie (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”. 
2 czytanie (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  
 

Niedziela 
29.05.  

 

7.30 + Władysław FABRYCY (od córki Katarzyny z zięciem 

i wnukami) 

9.00 + Jadwiga i Mieczysław 

10.30 + Helena ZATORSKA i zmarli z rodziny 

12.00 Za Parafian 

18.00 + Zofia i Henryk WÓJTOWICZ 

Poniedziałek  
30.05. 

7.00 + Władysław FABRYCY (od szwagra z rodziną)  

18.00 
Dziękczynno-błagalna o Boże bł. opiekę MBNP dla 
Feliksa z okazji 70. rocznicy urodzin oraz imienin  

Wtorek  
31.05.  

7.00 + Władysław FABRYCY (od mieszkańców z ul. Hemara)  

18.00 
+ Władysława (f) BORKOWSKA w 14 r. ś. i mąż 
Władysław 

I Środa  
 1.06. 

7.00 + Władysław FABRYCY (od Łukasza kolegi z pracy) 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP  

I Czwartek  
2.06.  

7.00 + Władysław FABRYCY (od cioci Zofii Szewczyk) 

18.00 + Marianna i Stanisław BLITKOWIE 

I Piątek  
 3.06.  

7.00 + Władysław FABRYCY (od Małgorzaty i Adriana Obara) 

18.00 
Wynagradzająca za grzechy Najś. Sercu Pana 
Jezusa 

I Sobota  
 4.06. 

7.00 + Władysław FABRYCY (od Firmy TEDBUD – JARECKI) 

18.00 
Wynagradzająca za grzechy Niepokalanemu Sercu 
NMP 

Niedziela  
 5.06.  

Zesłanie Ducha 
Świętego 

 

7.30 + Zofia WĄS w r. śmierci i Aleksander mąż 

9.00 + Józefa i Jan SZCZYGIEŁ, synowie: Jan i Adam 

10.30 
W 1. Rocznicę przyjęcia s. bierzmowania przez 
młodzież z  grupy I – (młodszej)  o Boże bł. i opiekę 
MBNP i wszelkie potrzebne łaski 

12.00 Za Parafian 

18.00 
+ Adam BIESIADECKI w r. śmierci;  
+ Anna, Tomasz, Zbigniew i Jan MIETLIŃSCY 



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. 

Komentarz do Ewangelii 

Wspominając Wniebowstąpienie Jezusa nie możemy zapominać, że choć nie jest On 
już obecny między nami w taki sposób, jak to miało miejsce, gdy chodził drogami Palestyny, 
to pozostał w najcenniejszych darach, jakimi są Eucharystia i Jego Słowo. Są to te 
przestrzenie naszego ziemskiego życia, w których możemy spotkać się z Nim każdego dnia. 
Czy korzystamy z tego daru należycie? Czy karmimy się Jego słowem i Ciałem? Te dary są 
drogą, która prowadzi nas ku wieczności, ku wypełnieniu się obietnicy, że Jezus poprzedził 
nas w drodze do Ojca.  

Papież św. Grzegorz Wielki pisał: „Toteż, najdrożsi bracia, tam winniśmy za Nim dążyć 
sercem, dokąd, jak wierzymy, ciałem wstąpił. […] Choć jeszcze duchem miotają zamieszki, 
jak kotwicę swej nadziei zarzućcie w wiecznej Ojczyźnie, umacniając swego ducha 
w prawdziwej światłości. Oto usłyszeliśmy, że Pan wstąpił do nieba” (In Evangelium, 
Homilia XXIX). Święto Wniebowstąpienia jest dla nas swoistym wezwaniem do pokuty 
i naprawy swojego życia, do zarzucenia kotwicy w wieczności, do której jesteśmy 
powołani. Jest też oczekiwaniem na obiecanego Ducha, który uzdolni nas do podjęcia 
zaproszenia bycia uczniem i odpowiedzi na wezwanie Pana: „Oto ja, poślij mnie”. (Mateusz.pl) 

Wniebowstąpienie Pańskie  
Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia 

na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" 

pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1, 9-11). 

Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, 

Marek wspomina lakonicznie: "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba" (Mk 

16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepowiedni. Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była 

Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego 

chwała.  

Uroczystość Wniebowstąpienia pierwotny Kościół łączył z tajemnicą Zesłania Ducha 

Świętego na Apostołów. Historia liturgii zna tę uroczystość dopiero od IV w.  

W Polsce uroczystość Wniebowstąpienia - zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji 

ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - od 2004 r. obchodzimy w VII Niedzielę 

Wielkanocną. (brewiarz.pl) 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA 

-  Dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  

- Jutro podczas nabożeństwa o godz. 17.30 rozpoczniemy modlitwę przed  uroczystością 

Zesłania Ducha Świętego.  

- We wtorek przypada liturgiczne święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.  

- W środę wspominamy św. Justyna, męczennika za wiarę w tym dniu przypada 

Międzynarodowy  Dzień  Dziecka i  początek  miesiąca  czerwca,   który  poświęcony    jest  

 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa 

codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy  

- W tym tygodniu przypada:   

• I czwartek z całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą 

o uświęcenie kapłanów oraz nowe powołania. W tym dniu zbiórka ministrantów  

i lektorów po Mszy wieczornej ok. 18.30 w kościele. 

• I piątek, któremu patronuje św. Karol Lwanga i jego dwunastu towarzyszy, 

męczennicy z Ugandy w Afryce. Zapraszamy na Mszę św. wynagradzającą NSPJ 

o godz. 18.00,  szczególnie kandydatów do bierzmowania z kl. 7 a po Mszy św. 

konferencja w oratorium św. Michała  

• oraz I sobota z tradycyjnymi modlitwami na Mszy św. o godz. 7.00 oraz z intencją 

wynagradzającą za grzechy Niepokalanemu Sercu NMP i nabożeństwem 

fatimskim o godz. 18.00 

- Możliwość spowiedzi w tygodniu przed Mszą św. i dodatkowo w I czwartek i I piątek od 

godz. 17.00. 

- Kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną w piątek i sobotę od godz. 8.30.  

- W tym tygodniu w naszym dekanacie rozpocznie się peregrynacja Ikony Św. Rodziny. 

Zapraszamy parafian do modlitwy w kościele św. Wojciecha (2.06. czwartek) św. 

Szczepana (3.06. piątek) lub kościele NMP z Lourdes (4.06. sobota) Szczegółowy plan 

znajdziemy na stronie internetowej.   

- Za tydzień przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  Będzie to jednocześnie 

pierwsza niedziela czerwca zapraszamy na zmiankę różańcową po Mszy o godz.9.00 oraz 

będzie możliwość skorzystania z biblioteki parafialnej.  

- Za tydzień,  przed kościołem będzie można wspomóc materialnie Fundację Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym AGAPE.  

- Od przyszłej niedzieli, wraz ze Siostrami Karmelitankami Dzieciątka Jezus ze Szczyglic 

rozpoczniemy duchowe przygotowanie do wprowadzenia relikwii do naszego kościoła 

świętych rodziców Zeli i Ludwika MARTIN oraz ich córki św. Teresy. Będzie również 

możliwość kupienia książek o prezentowanych świętych. Dochód ze sprzedaży 

przeznaczony będzie na działalności OAZY. 

- Bóg zapłać mieszkańcom Osiedla SM „ARDOM” za złożoną ofiarę w wysokości 3610 

i zamówienie dwóch Mszy św.   

- Zbiórka rzeczy w ramach akcji Stowarzyszenia Odra-Niemen trwa do przyszłej niedzieli 

- Oaza zaprasza do kawiarenki dzisiaj po Mszach Świętych o godz. 9:00, 10:30 oraz 12:00. 

Spotkanie w bibliotece przy pysznych ciastach, kawie, herbacie, soku niech pomoże nam 

po trudnym czasie pandemii budować i odnawiać relacje w naszej wspólnocie parafialnej. 

Na dzieci czekają również cukierki z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. W czasie tego 

spotkania będzie można wesprzeć działalność młodzieży dobrowolnym datkiem. 

 

Wszystkim solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia  

życzymy wiernego trwania przy Chrystusie. 
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