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Wniebowstąpienie Pańskie
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Prawidło tygodnia:
„Wniebowstąpienie oznacza wiarę w to, że w Chrystusie człowiek wszedł w
kontakt, w niepojęty i nowy sposób, z wewnętrzną istotą Boga. Oznacza, że
człowiek odnajduje na zawsze swą przestrzeń w Bogu. Niebo nie jest jakimś
miejscem poza gwiazdami, jest czymś śmielszym i większym: jest obecnością
człowieka w Bogu, obecnością mającą swą podstawę we wzajemnym przeniknięciu się człowieczeństwa i Bóstwa w ukrzyżowanym i uwielbionym Jezusie Chrystusie. Chrystus-człowiek, który jest w Bogu, który jest wiekuiście
jednym z Bogiem, jest zarazem nieustającym otwarciem się Boga ku człowiekowi”.
- Benedykt XVI

CZYTANIE I
Dz 1, 1-11
Uniósł się w ich obecności w górę
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których
sobie wybrał przez Ducha Świętego, 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 przykazał
im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o
niej ode Mnie – mówił – 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 czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty
zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem 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
jeszcze 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».
Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
*

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

CZYTANIE II
Ef 4, 1-13
Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa
Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób
godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z
cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też
zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest
Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest
i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z
nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: «Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom
dary». Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami,

innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała
Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego
poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
EWANGELIA
Mk 16, 15-20
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga
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. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: 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, a 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.
Rozważanie
Wniebowstąpienie Pańskie
Ostatni rozkaz: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po
prawicy Boga”. Tak się kończy Ewangelia Św. Marka. Cała dzisiejsza Ewangelia to jest zakończenie Ewangelii Św. Marka. A jak się zaczynają „Dzieje
Apostolskie”? „Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu”. Tak się zaczynają dzieje Kościoła. „Istotną częścią
pierwszego czytania jest pochodząca z autopsji relacja o wniebowstąpieniu
Jezusa” / ks. S. Ormanty TCh, Żywe bowiem jest słowo Boże, 2018, s. 668 /.
Dlatego Jan Paweł II pisze: „Dlatego jesteśmy wezwani do kontemplowania
wielkości i piękności naszego jedynego Pana, do przyswojenia sobie modlitwy z Listu do Efezjan: „Niech Bóg da wam światłe oczy dla waszego serca,
tak byście wiedzieli, czym jest przemożny ogrom Jego mocy względem was
wierzących” / Jan Paweł II, Homilie 2011, s. 306 /.
„Ale istnieje także inny aspekt, właściwy uroczystości Wniebowstąpienia, wyrażony zarówno w pierwszym czytaniu jak i w Ewangelii. „Będziecie
moimi świadkami, aż po krańce ziemi. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Jest to obowiązek dawania świadectwa, wypływający bezpośrednio z naszej wiary” / s. 306 /. 7 maja br. tematem ewangelii

Mszy św. była miłość, a komentator powie: „Miłość i modlitwa to warunki
skutecznej działalności apostolskiej” / ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii,
2016, s. 186 /. Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński powiedział do nas w
dniu święceń kapłańskich - głoście Ewangelię z miłością.
Istoty egzystencji chrześcijańskiej nie stanowi badanie przyszłości, ale
dar Ducha Świętego i świadectwo dawane przez uczniów na całym świecie
Jezusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Wiara w powtórne przyjście Chrystusa stanowi drugi filar chrześcijańskiego Credo. Zasadniczą postawą wymaganą od chrześcijan w okresie pośrednim jest czuwanie, tzn., że
człowiek nie zamyka się w chwili teraźniejszej. Czuwanie oznacza otwarcie
się na dobro, prawdę i Boga, człowiek kieruje się nie własnymi pragnieniami,
lecz drogowskazem wiary / Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, t. II, s. 305 /.
„Piekłem jest chcieć-być-tylko-sobą, do czego się dochodzi, gdy człowiek zamyka się wyłącznie w sobie samym” / Joseph Ratzinger, Wprowadzenie w
chrześcijaństwo, 1994, s. 307.

Wielokrotnie w czasie Eucharystii wyznajemy prawdę o Wniebowstąpieniu.
W hymnie Gloria, „Który siedzisz po prawicy Ojca”, w Credo: „I wstąpił do
nieba; siedzi po prawicy Ojca”. Wraz ze wstąpieniem Jezusa do nieba rozpoczyna się czas Kościoła, czas publicznego świadczenia o Chrystusie, Zbawicielu człowieka i o naszym przeznaczeniu. Wniebowstąpienie oznacza koniec
pewnego okresu całej historii zbawienia. Po nim zaczyna się kolejny okres, a
jest nim działanie Ducha Świętego na ziemi, działanie w sercach wierzących.
Właśnie ta nowa historia jest opisana w Dziejach Apostolskich, zwanych także Ewangelią Ducha Świętego / Ks. Stanisław Ormanty TCh s. 670 /. Jezus
udziela Apostołom mandatu głoszenia Ewangelii całemu światu. Wniebowstąpienie Chrystusa jest świętem intronizacji Chrystusa jako Pana wszechświata.
Św. Paweł opisuje, jakie życie powinien prowadzić człowiek, który
wszedł do wspólnoty Kościoła. Życiu chrześcijanina mają towarzyszyć wielkie i piękne cnoty, które wymienia Apostoł:
1.Pierwszą cnotą jest pokora
2. Drugą ważną cnotą chrześcijańską jest łagodność
3. Trzecią wielką cnotą jest cierpliwość
4. Jako czwartą wielką cechę wymienia miłość
5. Ich sumą, wynikiem jest kolejna piąta cnota, czyli pokój
Ewangelia głoszona wszystkim ludziom na całym świecie będzie drogą
do wiary. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy / Rz 10,17 /, do poznania jedynego Boga, który najpełniej objawił się w Chrystusie.
Ewangelista Łukasz zaznaczył, „podniósłszy ręce, błogosławił ich. A
kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba”. Dlatego
uczniom towarzyszyła radość.
8 maja br. audycja „Rozmowy niedokończone” w Radiu Maryja była
poświęcona Św. Andrzejowi Boboli. W audycji brał udział proboszcz parafii

Kronika - rok 1999
Strachocina 12 km na północ od Sanoka, gdzie jest Sanktuarium Świętego
Andrzeja Boboli. Przyjeżdżają samochody rządowe, Święty pisał śluby narodu króla Jana Kazimierza, przepowiedział, że Polska będzie na mapie Europy, pomagał w bitwie warszawskiej w 1920 r. Jego ciało było wystawione w
Moskwie w 1922 r. w Kaplicy Papieskiej w 1938 r. Obecnie znajduje się w
Sanktuarium u OO Jezuitów przy ul. Rakowieckiej / blisko nas /. Proboszcz
z Sanktuarium w miejscowości Strachocina / od 1987 r. / mówi, że Święty
mu się ukazywał, że Święty powinien być ogłoszony przez Kościół Patronem
Europy, byłaby wtedy bardziej zjednoczona.
ks. Stanisław Stradomski

***
Zaświtał blaskiem promiennym
Przez wszystkich dzień upragniony,
Bo Chrystus, świata nadzieja,
Wstępuje w niebo wysokie.
Gdy swoją mocą podeptał
Szatana, księcia ciemności,
Przed Ojcem staje, przynosząc
Zwycięską chwałę Wcielenia.
Odchodzi w jasnym obłoku
I ufność ludziom przywraca,
Bo rajskie bramy otworzył
Praojców grzechem zamknięte.
(fragment hymnu na jutrznię)
***
Ogłoszenia - 1/2
1.Dzisiaj świętujemy Wniebowstąpienie Pańskie, które rozpoczyna w liturgii
ostatni tydzień okresu wielkanocnego. Pamiętajmy, że zbliża się koniec czasu Komunii wielkanocnej.
2.Dziś o godz. 15.00 Msza św. inicjacyjna dla dzieci z klasy 3B ze Szkoły Nr
190. We wtorek (18 V) o godz. 16.00 oczekujemy na dzieci z klasy 3A Nazaretu, a w przyszłą niedzielę (23 V) na godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św.
inicjacyjną dzieci z klasy 3C ze Szkoły Nr 190.
3.Jutro w liturgii będziemy obchodzić święto jednego z głównych patronów
Polski i metropolii warszawskiej, św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. A dziś, kalendarzowo, przypada dzień imienin Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętajmy o jego trudnej posłudze i prośmy o dary potrzebne mu do godnego reprezentowania Polski i Polaków w kraju i na świecie.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 17 V
6.30 W intencji Sióstr Nazaretanek – o
Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski
8.00 W intencji Moniki i Pawła (w 7
rocz ślubu) dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla całej Rodziny
( Rodziców i dzieci: Helenki i Zosi)
17.30 + Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO
(greg 17)
17.30 + Henryka BARTKOWIAKA (g 17)
18.30 ZA OJCZYZNĘ
18.30 + Marię i Józefa LEWANDOWSKICH
WTOREK 18 V
6.30 O nowe powołania do Sióstr Nazaretanek
8.00 W intencji Bogumiła MILCZARSKIEGO o znalezienie pracy i Boże błogosławieństwo dla Rodziny
17.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO (18
17.30 +Henryka BARTKOWIAKA (g 18)
18.30 W intencji AKCJI KATOLICKIEJ
18.30 + Teresę MATUSIK oraz Antoniego, Helenę i dusze w czyśćcu cierpiące
ŚRODA 19 V
6.30 O Boże błogosławieństwo dla Marii i Tadeusza KOZŁOWSKICH
8.00 O Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla Sebastiana i Mateusza
17.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO (19
17.30 +Henryka BARTKOWIAKA ( g19)
18.30 + Bernarda WOLANOWSKIEGO
(greg 1)
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy:
•
+ Stanisława GRZYBEK
•
Przez wstawiennictwo MB w intencji Panu Bogu wiadomej
CZWARTEK 20 V – ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY
6.30 + S. Teofilę WOŹNIAKOWSKĄ
8.00 + Joannę GOŁAWSKĄ w 30 dzień
po pogrzebie
17.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO (20
17.30+Henryka BARTKOWIAKA (g 20)
18.30 Przez wstawiennictwo Matki Bożej w int P. Bogu wiadomej
18.30+Bernarda WOLANOWSKIEGO(2)

PIĄTEK 21 V
6.30 + S. Augustynę
8.00
17.30 + Andrzeja SZYMAŃSKIEGO w
5 rocz śm, ++ Halinę i Józefa PRÓSZYŃSKICH
17.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO21
17.30 +Henryka BARTKOWIAKA (21)
18.30 + Bernarda WOLANOWSKIEGO (greg 3)
18.30 W intencji o rozwój i uświęcenie
wspólnoty ŻYWEGO RÓŻAŃCA z naszej Parafii
18.30 Przez wstawiennictwo MB w int.
Panu Bogu wiadomej
SOBOTA 22 V
6.30
8.00+Bernarda WOLANOWSKIEGO4
17.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO22
17.30+Henryka BARTKOWIAKA (22)
18.30 O rozwój i uświęcenie wspólnoty
Odnowy w Duchu Świętym z naszej
parafii
NIEDZIELA 23 V – UR. ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
7.00 O dary Ducha Świętego dla p.
Prezydenta Andrzeja DUDY w odrodzeniu korzeni chrześcijańskich w naszej Ojczyźnie
8.30 O dary Ducha Świętego dla Radosława, Magdaleny i Joanny i ich Rodzin
8.30+Bernarda WOLANOWSKIEGO 5
10.00 W intencji Zuzi, Maćka i Mateusza ZAWISTOWSKICH oraz Mikołaja
KOWALCZUKA o Boże błogosławieństwo i z podziękowaniem za otrzymane
łaski
11.30 ++ Piotra, Mariannę, Stanisławę
PIEŃCZUK, + Jana SZYMAŃSKIEGO
13.00+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO 23
• I Komunia św. Franciszek ZEGADŁO
15.00 Msza św. inicjacyjna: ZA PARAFIAN
17.00 + Aleksandrę SZMAL w 9 rocz
śm oraz + Andrzeja SZYMANOWSKIEGO
19.00 + Henryka BARTKOWIAKA
(greg 23)
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4.W ten wtorek (18 V) kolejne spotkanie dla Kandydatów do Sakramentu
Bierzmowania. Zapraszamy Kandydatów z obu grup na godz. 19.30 do kościoła.
5.Podczas nabożeństw majowych kontynuujemy Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która przypada w przyszłą niedzielę.
6.W związku ze spadkiem liczby zachorowań spowodowanych wirusem,
chcemy wrócić do majówek przy kapliczkach. Wspólna modlitwa śpiewem
Litanii loretańskiej i zawierzenie Matce Bożej może być wspaniałym świadectwem przejścia naszej Parafii przez covidową pustynię. Zapraszamy w
środę (19 V) na godz. 19.00 do kapliczki na ul. Podchorążych przy Łazienkach, a w kolejną środę (26 V) przy ul. Czerniakowskiej 42.
7.W ten piątek (21 V) odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zapraszamy na godz. 19.30 do dużej Sali Domu parafialnego.
8.Wspólnoty z Duszpasterstwa Akademickiego UKSW w sobotę (22 V) poprowadzą w naszej świątyni czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Początek czuwania o godz. 20.00. W programie jest przewidziana konferencja,
adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o wylanie Darów Ducha
Świętego oraz Eucharystia. Zakończenie ok. godz. 23.00. Gorąco zapraszamy!
9.Caritas naszej Parafii potwierdza, że majowa dystrybucja paczek odbędzie
się w sobotę (29 V), czyli za dwa tygodnie. Z racji na ustalone w tym dniu
święcenia kapłańskie w naszej Archidiecezji, godzina rozpoczęcia wydawania
paczek zostanie potwierdzona za tydzień.
10.Pomimo zniesienia niektórych obostrzeń, prosimy o stosowanie podczas
nabożeństw kościelnych niezbędnych zasad sanitarnych (dystans / dezynfekcja / maseczka / Komunia św. przyjmowana u szafarza, który udziela jej
według zapowiadanego sposobu). Pandemia ciągle stanowi poważny problem w Polsce i na świecie, dlatego nie lekceważmy zagrożeń i trwajmy w
modlitwie do Boga o jej ustanie.
DOM POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW
ul. Bernardyńska 27—nowy kościół
(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4)
własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
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