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Zamyślenia nad Słowem Bożym  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i 

mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, 

nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, 

Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, 

co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 

Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę 

znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode 

Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie». (J 14,23-29) 

Jezus mówi o miłości Ojca i Syna do człowieka. „Usiądę” u Jego stóp i będę słuchał Jego wyznania pełnego 

ciepła i przyjaźni. Zobaczę, jak intymna jest miłość Jezusa i Ojca do mnie. Choć tak bardzo pragną we mnie 

zamieszkać, ich miłość jest delikatna i nigdy do niczego mnie nie przymusza. Jezus i Ojciec czekają na gesty 

miłości z mojej strony, aby mogli przyjść i we mnie przebywać. Moją miłość rozpoznają po uczynkach. Jeśli 

miłuję Ojca i Syna, będę zachowywał naukę Ojca. Zwrócę uwagę, że Bóg Ojciec bardziej niż słów oczekuje 

ode mnie konkretnych czynów. Jezus zwraca uwagę, że wypełnianie nauki Ojca nie może być dyktowane 

jedynie poczuciem obowiązku. Ma ono być wyrazem miłości i pragnienia przebywania z Nim. Popatrzę na 

moją modlitwę, na uczestnictwo w Eucharystii i innych sakramentach: ile jest w nich „potrzeby spełnienia 

obowiązku”, a ile miłosnego pragnienia przebywania z Bogiem? Wypełnianie nauki Ojca i miłosne 

przebywanie z Bogiem są niemożliwe bez łaski. Troskliwy Ojciec posyła mi Pocieszyciela. To Duch Święty 

jest źródłem wszelkich dobrych pragnień i silnej woli w wypełnianiu nauki Bożej. On mnie uwalnia od lęku 

i trwogi i wypełnia pokojem. Będę prosił Ducha Pokoju, aby wyzwolił mnie od moich lęków i otwierał na 

miłość Ojca i Syna, i aby pogłębiał we mnie pragnienie przebywania z Nimi. Wyznawać będę z głębi serca: 

„Boże mój, Ciebie pragnie dusza moja”. ( Krzysztof Wons SDS/Salwator) 

 

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. 

Jezus polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania 

Ducha Świętego (por. Dz 1, 4-5). Po powrocie do Jerozolimy Apostołowie "trwali jednomyślnie na 

modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). 

Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem się. Przy Ostatniej 

Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca. Motywuje nawet konieczność swego 

odejścia: 

Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do 

końca ich umiłował... wiedząc, że... od Boga wyszedł i do Boga idzie (J 13, 1. 3) 

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 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).  



Dni następujące po Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego. 

Czytania liturgiczne w tym czasie zawierają opis obietnicy zesłania Ducha Świętego, w kościołach 

odprawiana jest Nowenna do Ducha Świętego. Zgodnie z Ceremoniałem liturgicznej posługi biskupów 

dostosowanym do diecezji polskich (Księgarnia św. Jacka, 2013), w prezbiterium pozostawia się figurę 

Zmartwychwstałego, również paschał i czerwona stuła na krzyżu pozostają na swoim miejscu jeszcze przez 

tydzień - do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji 

Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach 

liturgicznych. Jest ono też poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa: "Ten Jezus, wzięty od was do 

nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba" (Dz 1, 11). Chrystus powróci dla 

ostatecznego tryumfu dobra: powróci, by oddać swemu Ojcu wszystko, by zgromadzić wszystkich i 

wszystko w Kościele. Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym i uroczystym wywyższeniem Jezusa z 

Nazaretu, ale również zadatkiem i gwarancją wywyższenia, wyniesienia do chwały natury ludzkiej. Nasza 

wiara i nadzieja chrześcijańska zostają dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni nie 

tylko do tego, by rozważać własną małość, słabość i ubóstwo, ale także ową przemianę wspanialszą aniżeli 

samo dzieło stworzenia, "przemianę", której Chrystus w nas dokonuje wówczas, kiedy jesteśmy z Nim 

zjednoczeni dzięki łasce i sakramentom. Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale wziął 

ze sobą wszystkie dusze świętych z otchłani. W czasie rozłąki z ciałem przed swoim zmartwychwstaniem 

odwiedził je w otchłani i zapowiedział im rychłe wybawienie. Dzisiaj spełnia obietnicę i triumfalnie 

wprowadza je do nieba. Ten dzień jest więc ważnym wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkiego. Miejsce 

zbuntowanych aniołów zajmują w niebie dusze ludzkie, aby na końcu świata mogły wejść także do chwały 

ich uwielbione ciała. Na świętowane dziś wydarzenie używamy określenia "wniebowstąpienie", gdyż 

Chrystus własną mocą wstąpił na niebiosa. Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas wszystkich, Chrystus 

zabierze do nieba. Stąd mówimy o "wniebowzięciu". W Polsce uroczystość Wniebowstąpienia - zgodnie z 

dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - od 2004 r. obchodzimy 

w VII Niedzielę Wielkanocną. 

  
 

Jan Paweł II  „JESTEŚMY MIESZKAŃCAMI ZIEMI I NIEBA” 
Rozważanie przed modlitwą "Regina caeli" 27 maja 2001 

 

1. Wniebowstąpienie Jezusa jest wydarzeniem, które pozostawiło niezatarty ślad w pamięci pierwszych 

uczniów i dlatego znajdujemy jego opis w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich. Czterdzieści dni po 

zmartwychwstaniu Jezus zaprowadził swoich uczniów na Górę Oliwną, «ku Betanii» i «kiedy ich 

błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba» (Łk 24, 50-51). Oni oczywiście dalej stali w 

miejscu i patrzyli w górę, ale wtedy dwaj aniołowie napomnieli ich słowami: «dlaczego stoicie i wpatrujecie 

się w niebo? Ten Jezus (...) przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba» (Dz 1, 11). 

2. «Jak w niebie tak i na ziemi»: te słowa, które powtarzamy codziennie w modlitwie «Ojcze nasz», dobrze 

opisują nową sytuację uczniów, których przemieniło doświadczenie tajemnicy paschalnej Chrystusa. Są oni 

jednocześnie mieszkańcami ziemi i nieba. 

Chrystus stworzył bowiem w samym sobie pomost między niebem i ziemią: On jest Pośrednikiem między 

Bogiem i człowiekiem, między Królestwem Niebieskim i historią świata. Zjednoczeni z Nim w Jego 

własnym Duchu, wierni tworzą nową wspólnotę, Kościół, który ze swej natury jest widzialny i duchowy, 

pielgrzymujący w świecie i uczestniczący w chwale niebieskiej (por. Lumen gentium, 8. 48-51). 

3. Pośród wszystkich stworzeń, najściślej związana jest z tą tajemnicą Maryja. Jako nowa Ewa, z której 

narodził się nowy Adam, wskazuje Ona drogę naszej działalności na ziemi; a ponieważ została wzięta do 

nieba z ciałem i duszą, zachęca nas, byśmy dążyli do naszej prawdziwej ojczyzny, gdzie czeka nas pełnia 

życia w miłości Boga w Trójcy Jedynego. 

Wypływając na ocean nowego tysiąclecia, Kościół nie traci z oczu gwiazdy polarnej, która wyznacza 

kierunek jego żeglugi. Tą gwiazdą jest Chrystus, Pan wieków. Obok Niego obecna jest Jego i nasza Matka, 

która towarzyszy nieustannie swoim dzieciom w ich ziemskiej pielgrzymce. Na Nią patrzymy ze szczerą 

nadzieją. Jej zawierzamy oczekiwania i zamierzenia Kościoła, które wyłoniły się podczas zakończonego w 

ostatnich dniach Konsystorza Nadzwyczajnego. Ją prosimy o dar pokoju dla całego świata, śpiewając z 

odnowioną ufnością Regina caeli. 

 
 

 

 



„Przykazuję wam” (ks. M. Maliński) 
 

 

Ty mówisz nam: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali”. Żeby nie było 

wątpliwości, powtarzasz: „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.  

     Ale Ty nie zdajesz sobie z tego sprawy, do kogo to mówisz. Do nas! A my już tacy mądruni. I zaraz 

ukonkretniamy Twoje przykazanie. Upraktyczniamy, tłumacząc: Tak, będziemy miłowali, „ale tylko 

takich, którzy…”, „pod warunkiem…”, „zastrzegając się…”, „dopiero wtedy, jeżeli…”, „najpierw musi 

druga strona…” 

     I tych zastrzeżeń, ukonkretnień gromadzi się cała litania. Aż na koniec okazuje się, że Twoje 

przykazanie rozwiało się jak mgła, jak dym w naszym gadulstwie, w naszej praktyczności, w  naszym 

egoizmie. Zostało po nim trochę smrodu. I naszej satysfakcji – jak to dobrze, że jesteśmy tacy praktyczni. 

Wyszliśmy na swoje. 

 

Życzenia dla Mamy (I. Wielechowska) 
Wiosna zielenią i kolorami rozkwita. 

Wiosna nowe życie jak matka wita. 

Wiosna to jest matką dzieci witająca. 

Promieniami szczęścia, ciepła i słońca. 

I wtedy życie łatwiejsze się staje. 

I gdy twoja matka pomocną dłoń daje. 

Wszystkie utrapienia takie trochę mniejsze. 

I wtedy życie staje się piękniejsze. 

Bo Matka to skarb nieoceniony. 

Bo Matka to miłość cicha i serdeczna. 

Nigdy nie zdradza, dla dzieci swych wieczna. 

Bo Ona nam nasze życie dała 

I zawsze ochraniała. 

Więc my dzisiaj naszym Matkom życzenia 

składamy. 

Bo wszystko się zaczęło od naszej mamy. 

Niech Matka Boska, która jest w niebie 

Zawsze Cię chroni, w każdej potrzebie. 

Aby siłę i zdrowie zawsze Ci dawała. 

Abyś przez długie lata przy nas została. 

 

 

Sprzątanie kościoła: 
 

28.05  ul. Zwycięstwa od nr 46 do 60 
4.06  ul. Zwycięstwa od nr 61  do 75 

 
INTENCJE MSZALNE 23.05.-29.05.2022R. 

Poniedziałek  23.05 

7.00 1) + Franciszek Kapusta - od wnuczki Sylwii z rodziną  

        2) + Józef Charnas - od Władysławy i Józefa Windak z Krakowa  

18.00  + Jerzy Mazur - od sąsiadów z ul. Dolnej  

Wtorek 24.05 

7.00   1) + Józef Zięba - od Czyżowej z rodziną 2) + Jan Kępka - od syna Andrzeja z żoną Barbarą  

18.00  Z Róży Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dziękczynna  i o dalsze błogosławieństwo Boże  

opiekę Matki Najświętszej 

Środa  25.05 

7.00 1) + Stanisław Lorenc - od sąsiadów z ul. Słonimskiego  

        2) + Mieczysław Ziębiński - od swatowej Marii z Byczyny  

18.00 + Sebastian Brożek - od kuzyna Grzegorza z rodziną 

Czwartek  26.05 

7.00    + Ewa Gołas - od córek z rodzinami  

18.00  1) + Stanisław Ussarz - od kuzynki Joasi z Zimnej Wody  

          2) + Weronika Łysak w 2 rocznicę śmierci - od córki Doroty z rodziną  

Piątek  27.05  

7.00   + Zofia Jastrzębska - od Wandy i Stanisława Banasik z rodziną  

18.00   1) + Jerzy Mazur - od Edyty i Jacka Kępka  2) + Helena Franciszek Karweta i syn Ludwik  

Sobota  28.05   

 7.00   1) + Jan Juźkiewicz - od Tomasza i Piotra Kus z rodziną     

           2) + Józef Charnas - od rodziny Baran  



18.00   + Franciszek Knapik - od rodziny Borończyk i Skok 

NIEDZIELA  29.05 

7.00  1)  + Helena Kurnik - od Róży św. Faustyny     2)  + Mieczysław Zbigniew Kowacz 

9.00   1) + Józef Danuta Staropilni - od chrześniaka z rodziną    2)  + Jan Garlej - od syna Marcina z rodziną  

11.00  1)  Rocznica Pierwszej Komunii św. Szkoła Podst. Nr 22 

           2) W pierwszą rocznicę ślubu Joanny i Mariusza dziękczynna  i o dalsze błogosławieństwo Boże 

opiekę Matki Bożej 

          3)  + Mirosław Surma - od mamy z rodziną  

15.00  + Anna Stanisław Józefa Zbigniew Jacek Radwańscy  

17.45       Nabożeństwo majowe  

18.00  + Franciszek Knapik - od Ireny i Marka z rodziną z Nowego Sącza 

 

INTENCJE MSZALNE 30.05. - 05.06.2022R. 

Poniedziałek 30.05  

7.00 1) + Jerzy Mazur - od rodziny Ziębów z dziećmi 

        2) + Marian Taranek - od brata Włodzimierza z rodziną  

18.00  + Sebastian Brożek - od kuzynki Eli z rodziną 

Wtorek  31.05  

7.00 1) + Stanisław Ussarz - od bratanicy Małgosi z mężem   

        2) + Jan Kępka - od wnuczki Joasi z mężem  

18.00  + Marian Banasik w 3 rocznicę śmierci - od żony i dzieci z rodzinami  

Środa 01.06  

7.00  1) + Franciszek Kapusta - od swatowej Genowefy z rodziną 

         2) + Józef Charnas - od syna Eugeniusza z rodziną 

18.00   Msza św. zbiorowa: 

          1.   Dziękczynna w 11 rocznicę urodzin Szymona i w 7 rocznicę urodzin Wiktora 

              i o dalsze błogosławieństwo Boże opiekę Matki Bożej  

          2.  + Maciej Laszkiewicz w 1 rocznicę śmierci - od kuzyna Adriana z żoną  

          3. + Stanisław Majcherczyk i Stanisława - od córki z rodziną 

          4. + Ryszard Sabala - od pracowników MOPS Jaworzno  

          5. + Jan Smalcerz i syn Czesław  

          6. + Gertruda paluch - od Marii Zubel  

Czwartek  02.06 

7.00  1) + Jerzy Mazur - od rodziny Gądek i Świetlickich  

         2) + Ewa Gołas - od rodziny Głowaczów i Anny z rodziną  

18.00  + Kazimierz Tyrna - od żony  

Piatek 03.06 

7.00 1) + Mieczysław Gustawa Knapik - od córek z rodzinami 

        2) + Zofia Jastrzębska - od emerytek z Gminnej Spółdzielni  

18.00  za zmarłych:  

Sobota  04.06   

7.00  1) Z Róży Niepokalanego Serca NM Panny dziękczynna  i o dalsze błogosławieństwo Boże opiekę 

Matki Bożej 

         2) + Józef Zięba - od Róży św. Michała Archanioła  

18.00   + Franciszek Knapik - od Małgorzaty i Stanisława z rodziną z Nowego Sącza  

NIEDZIELA  05.06 

7.00   1)  + Józefa Wróbel - od mąża i syna     2) + ks. Józef Jura  ks. Józef Żurawik  

9.00   1) W 45 rocznicę ślubu Eugenii i Andrzeja dziękczynna i o dalsze błogosławieństwo Boże opiekę 

Matki Bożej  

          2) O błogosławieństwo Boże dla Marcina Krzak z racji urodzin i w intencji rodziny o opiekę Matki 

Bożej  

11.00  1) Rocznica Pierwszej Komunii św. Szkoła Podst. Nr 21 2) za Parafian 

15.00   + Helena Kurnik - od córki Stanisławy z mężem 

18.00   + Mieczysław Ziębiński - od żony Weroniki i córki Małgorzaty z rodziną  


