
Pan Jezus jest obecny wśród 
swoich, choć już nie w sposób 
namacalny. Czasami zupełnie 
znika nam z oczu. Niełatwo 
nam wówczas odczuć Jego 
obecność, a jeszcze trudniej 
uwierzyć w Jego panowanie nad 
światem. Potrzebujemy owych 
"światłych oczu serca", byśmy 
nie ustępowali wobec przeciw-
ności oraz byśmy odkrywając 
ponad pozorami zła Boże pa-
nowanie, stawali się świadkami 
stałej obecności Zmartwych-
wstałego pośród nas. Wniebo-
wstąpienie jest dla nas wezwa-
niem do modlitwy o Ducha 
Świętego: tylko On może prze-
zwyciężyć nasze poczucie osa-
motnienia i smutku. 

 

Ks. Jarosław Januszewski 
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 LITURGIA SŁOWA   
 

Dz 1, 1-11; Ps 47; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20  
 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im po-
lecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wte-
dy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ucz-
cie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z 
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.  

– Oto słowo Pańskie. 
 

ROZSTANIE W RADOŚCI  
Apostołowie po raz pierwszy do-

świadczyli bólu rozstania z Jezu-
sem podczas Jego męki i śmierci. 
Rozstanie to przebiegało w drama-
tycznych okolicznościach: Jezus 
został zdradzony, pojmany, zma-
sakrowany, zamordowany... Prze-
rażeni apostołowie opuścili swoje-
go Mistrza, zatroskani o własne 
bezpieczeństwo. Nie zdali egzami-
nu z przyjaźni. Ból tego rozstania 
został uleczony wiernością Jezusa, 
który po zmartwychwstaniu przez 
czterdzieści dni spotykał się z apo-
stołami.  

W zupełnie innym klimacie prze-
biegło drugie rozstanie. Wniebo-
wstąpienie Mistrza nie pozostawiło 
w apostołach goryczy, nie poczuli 
się opuszczeni... Ewangelista za-
świadcza, że „z wielką radością 
wrócili do Jerozolimy”. Fakt zmar-
twychwstania Jezusa pozwolił 
apostołom zrozumieć wszystkie 

wydarzenia Wielkiego Tygodnia,  
a obietnica „mocy z wysoka” i 
błogosławieństwo Mistrza dały im 
poczucie bezpieczeństwa na przy- 

szłość. Otrzymali „światłe oczy dla 
serca”, by rozumieć własne powo-
łanie, właściwie ocenić wartość 
nagrody w niebie, zaufać Bożej 
mocy i wypełnić misję świadków 
dzieła zbawienia dokonanego 
przez Jezusa. Odtąd wszystko in-
terpretowali w świetle tego dzieła  
i głosili, że ono nadaje sens ludz-
kim dziejom. Duch Święty, błogo-
sławieństwo Boga i powołanie na 
świadków zbawienia są również 
naszym wyposażeniem na drogę, 
abyśmy mocno stąpali po ziemi  
i byli zapatrzeni w niebo, które jest 
naszym celem.      

ks. Bogusław Zeman 



KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
1316 Bierzmowanie udoskonala 
łaskę chrztu; jest ono sakra-
mentem, który daje Ducha 
Świętego, aby głębiej zakorze-
nić nas w synostwie Bożym, ści-
ślej wszczepić w Chrystusa, 
umocnić naszą więź z Kościo-
łem, włączyć nas bardziej do 
jego posłania i pomóc w świad-
czeniu o wierze chrześcijańskiej 
słowem, któremu towarzyszą 
czyny. 
1317 Bierzmowanie podobnie 
jak chrzest wyciska w duszy 
chrześcijanina duchowe zna-
mię, czyli niezatarty charakter. 
Dlatego ten sakrament można 
przyjąć tylko raz w życiu. 
1318 Na Wschodzie sakramentu 
bierzmowania udziela się bez-
pośrednio po chrzcie, a po nim 
następuje uczestnictwo w Eu-
charystii. Ta tradycja uwypukla 
jedność trzech sakramentów 
wtajemniczenia chrześcijań-
skiego. W Kościele łacińskim 
udziela się bierzmowania po 
osiągnięciu "wieku używania 
rozumu". Jego udzielanie jest 
zazwyczaj zarezerwowane dla 
biskupa, aby wskazać w ten 
sposób, że bierzmowanie 
umacnia więź z Kościołem. 
1319 Kandydat do bierzmowa-
nia, który osiągnął wiek używa-
nia rozumu, powinien złożyć 
wyznanie wiary, być w stanie 
łaski i mieć intencję przyjęcia 
tego sakramentu. Powinien też 
być przygotowany do podjęcia 
zadania ucznia i świadka Chry-
stusa we wspólnocie Kościoła 
oraz w sprawach doczesnych. 

ŚWIĘTA URSZULA LEDÓCHOWSKA 
Wspomnienie 29 maja 

Dar mądrości – dar rozumu  
– dar męstwa. Duch Święty przy-
chodzi nie tylko do erudytów i lu-
dzi wykształconych. Przychodzi 
do tych, którzy wołają. Mądrość, 
którą przynosi, dotyczy rzeczy 
całkowicie podstawowej – pozwa-
la człowiekowi widzieć Boga we 
wszystkich Jego dziełach, prowa-
dzi od zachwytu nad światem 
do uwielbienia Jego Stwórcy. Ur-
szula Ledóchowska pozwalała, by 
mądrość Ducha Świętego była jej 
„okularami”, by przez nią widzieć 
rzeczywistość. Zachwycała się 
prostymi sprawami, cieszyła drob-
nymi radościami. Ale co ważniej-
sze ta mądrość pozwoliła jej roz-
poznać własne powołanie, talenty  
i predyspozycje, dała jej siłę, by 
bez wahania podejmować decyzje  
i konsekwentnie się ich trzymać. 
W wieku 21 lat wstąpiła do klasz-
toru Urszulanek na Starowiślnej w 
Krakowie. Po kolejnych 21 latach, 
prosto z klauzury, wyjechała do 
Petersburga. Gdy stamtąd ją wy-
gnano – w związku z wybuchem  
I wojny światowej – udała się do 
Skandynawii. Gdy po powrocie do 
Polski okazało się, że powrót do 
macierzystego klasztoru, do życia 
„sprzed” jest niemożliwy – Urszu-
la miała już pod opieką polskie sie-
roty i zastęp młodych sióstr-to-
warzyszek – założyła nowe Zgro-
madzenie. Mądrość prowadziła ją 
prostą drogą. Choć bardzo nieła-
twą, okupioną łzami i cierpieniem. 
Ale zawsze ku Bogu. Bo Urszula 
była tą biblijną „dzielną niewiastą” 
– mężnie stawała do walki. To był 
początek XX wieku, inny świat  
i czasy. 

 
Dar rady – dar wiedzy, umie-

jętności.  
Ledóchowska, hrabina Julia z 

Lipnicy Murowanej, córka rodziny 
powstańczej, uzdolniona malarsko 
i literacko, wszechstronnie wy-
kształcona postawiła w życiu 

wszystko na jedną kartę. Zbawicie-
lem świata jest Jezus Chrystus. Nic 
ponad to. A z tej prawdy wypływa 
głęboka wiara, że warto oddać ży-
cie, gdy On do tego zaprasza. 
Wśród rodzeństwa Urszuli jest 
jeszcze Maria Teresa, Matka Afry-
ki, założycielka klawerianek i 
Włodzimierz, generał jezuitów. 
Dom, z którego wyszli, musiał być 
niezwykły. Rodzeństwo przez całe 
życie ma ze sobą kontakt, wspiera-
ją się, udzielają sobie rad i pomo-
cy. Potrafią się słuchać. Odmienne 
powołania, odmienne charyzmaty 
– wspólne dążenie do świętości 
życia. Matka Urszula to święta 
ekumeniczna – spotykała się  
z prawosławnymi, protestantami, 
wyznawcami różnych religii. Do 
wszystkich odnosiła się z szacun-
kiem. Jeszcze jedna niecodzienna 
sprawa – wychowana do 18 roku 
życia w austriackim miasteczku 
Loosdorf, swobodnie władająca 
dwoma językami, obywatelka 
świata głęboko wierzy, że „jeszcze 
Polska nie zginęła, kiedy my ży-
jemy”. Z wielką wytrwałością 
uczy się języka norweskiego, 
szwedzkiego, by w niespokojnych 
czasach wojennych głosić prelek-
cje o Polsce, by zbierać fundusze 
na pomoc Ojczyźnie. Jej radość  
z odzyskania niepodległości jest 
wielka, niemal natychmiast wraca 
do kraju, wie, że przed nią i jej sio-
strami mnóstwo pracy. Szary habit, 
tak różny od habitu urszulanek 
krakowskich, uszyty na podobień-
stwo fartucha skandynawskich słu-
żących i czarny czepek swoją pro-
stotą mają przypominać, że urszu-
lanka SJK ma być sługą Pana i Je-
go Ludu. Zwykło się urszulanki 
kojarzyć z uśmiechem, z tak zwaną 
„pogodą ducha”, takie „zakonnice 
od wiecznej radości”. I coś w tym 
jest. Bo praca jest radością, trud 
jest szczęściem. Matka Urszula 
przede wszystkim wymagała od 
siebie – dyscypliny, wytrwałości, 

miłości. Ale równie wysokie wy-
magania stawiała swoim siostrom  
i wychowankom, nie godziła się 
na miałkość i bylejakość. 



 

Dar bojaźni Pańskiej.  
Często mylimy lęk z bojaźnią. Lęk 
nas ogranicza, nie pozwala wypły-
nąć na ewangeliczną głębię, spra-
wia, że osiadamy na mieliźnie – 
naszych marzeń, pragnień, życio-
wych wyborów. Duch Święty 
przychodzi z kolejnym darem – 
darem bojaźni Pańskiej. W świetle 
tego daru możemy stawać przed 
Nim każdego ranka z pustymi rę-
koma i wołać, by On sam wypełnił 
je treścią. W świetle tego daru mo-
żemy stawać przed Nim każdego 
wieczora z pustymi i rękoma  
i dziękować za każde dobro, które-
go doświadczyliśmy. Taka była re-
cepta na szczęście św. Urszuli – 
nie dziw się, że nic zrobić nie mo-
żesz, nie dziw się, że coś zrobić 
możesz – po prostu to rób. Cóż 
masz, czego byś nie otrzymał? Tak 
samo puste ręce – o poranku  
i zmierzchu każdego dnia. Tego 
uczyła swoje siostry – pokory. Na-
pisała kiedyś o historii swojego 
życia i Zgromadzenia, że była tyl-
ko „pionkiem na szachownicy”. 
Ale pionkiem, który pozwolił, by 
przesuwała go Mocniejsza Ręka. 
Zawierzyła swoje Zgromadzenie 

Sercu Jezusa Konającego. Pana, 
który właśnie umiera na krzyżu. 
Gdzieś w tym predykacie kryje się 
wielką tęsknota i to wołanie „pra-
gnę”. Jakoś tak. 

 
 
Dar pobożności.  
 
To dar pobożności kształtuje na-

sze codzienne praktyki – modli-
twę, życie Słowem i Sakramenta-
mi. Wszyscy, którzy znali Matkę 
Urszulę, wspominają jej niezwykłą 
aktywność w połączeniu z głębo-
kim życiem modlitwy. Nigdy nie 
stała w miejscu, zawsze miała coś 

jeszcze do zrobienia, troszczyła się 
o swoje siostry, wychowanków, 
gości, przypadkowych znajomych. 
Nie bała się żadnej pracy, żadnej 
trudności. Swoim siostrom zosta-
wiła  
bardzo ważne i stanowcze polece-
nie – to praca ma być życiem sza-
rej urszulanki. A jednocześnie głę-
boka miłość do Serce Jezusa Ko-
nającego, uwielbienie dla Euchary-
stii, oddanie Maryi – to jej testa-
ment. 

Jedzcie me siły, bo one są do wa-
szej dyspozycji, chcę wam służyć 
nimi. Bierzcie i jedzcie moje zdol-
ności, moją umiejętność, jeśli wam 
nią mogę być użyteczna. Bierzcie 
i jedzcie me serce, niech swą miło-
ścią rozgrzewa i rozjaśnia życie 
wasze. Bierzcie i jedzcie mój czas, 
niech on będzie zawsze do waszej 
dyspozycji. Weźcie mnie, choćby 
to było dla mnie ciężkie, jam wa-
sza, tak jak Jezus-Hostia jest 
mój… To chyba jedna z najbar-
dziej osobistych modlitw św. Ur-
szuli.  

Magdalena Rychlak 

 

PAPIEŻ DO DZIECI KOMUNIJNYCH 
 

W niedzielę, 17 maja 2020 Ojciec Święty Franciszek po modli-
twie „Regina caeli” powiedział do dzieci:  

 

W maju w wielu parafiach tradycyjnie odprawiane są Msze św. 
z udzielaniem Pierwszej Komunii Świętej. Oczywiście, z powo-
du pandemii, to piękne wydarzenie wiary i święta zostało prze-
łożone. Dlatego pragnę przekazać serdeczną myśl chłopcom  
i dziewczynkom, którzy powinni po raz pierwszy przyjąć Eucha-
rystię. Najmilsi, zachęcam Was do przeżycia tego okresu ocze-
kiwania, jako okazji do lepszego przygotowania się: poprzez modlitwę, czytając księgę katechizmu, żeby po-
głębić znajomość Pana Jezusa, wzrastając w dobroci i służeniu innym. Dobrej drogi!  
 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO  
 

   Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości 
Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, 
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał ra-
dy i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły 
mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską 
miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.  



 

 

ODWAGI! 
Konferencja Episkopatu Polski  

z radością przyjmuje informacje  
o zmniejszającym się zagrożeniu 
epidemicznym w Polsce. Z 
wdzięcz-nością myślimy o wysiłku 
wielu osób wkładanym zarówno w 
ochronę życia i zdrowia Polaków, 
jak i w przywracanie zwyczajnej 
aktywności społecznej w naszej 
ojczyźnie. Dzięki roztropnym, 
choć trudnym decyzjom, udało się 
ochronić wiele istnień ludzkich 
(…). 

W tygodniach epidemii docho-
dziły do mnie budujące świadec-
twa ludzi wierzących, którzy – 
choć korzystali z udzielonej im 
dyspensy i łączyli się duchowo 
oraz za pośrednictwem środków 

masowego przekazu z liturgią 
sprawowaną w kościołach – 
odczuwali wielką tęsknotę za 
wspólnotą parafialną i życiem 
sakramentalnym.  

(…) Zachęcam wszystkich 
wiernych, aby korzystali coraz 
odważniej z parafialnej posłu-
gi duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, 
aby ci, którzy tego nie uczynili, 
przystępowali do sakramentu spo-
wiedzi i Komunii świętej, jeszcze 
w czasie wielkanocnym. Aby za-
spokoić głód eucharystyczny i głód 
słowa Bożego, zachęcam do 
uczestnictwa w Mszy Świętej, nie 
tylko w niedzielę, ale i w dni po-
wszednie, przy zachowaniu nale-

żytych środków bezpieczeństwa 
sanitarnego (…). 

Wszystkich Polaków, a zwłasz-
cza chorych, samotnych i cierpią-
cych oraz tych, którzy się nimi 
opiekują zapewniam o mojej mo-
dlitwie,  
z serca błogosławiąc. 

 
Słowo Przewodniczącego  

Konferencji Episkopatu Polski 

 

 

PAN WSTĄPIŁ DO NIEBA 
Cóż zatem mówi nam święto Wniebowstąpienia Pańskiego? Nie mówi, że Chrystus odszedł do jakiegoś 

miejsca odległego od ludzi i świata. Wniebowstąpienie Chrystusa nie jest podróżą w przestrzeni kosmicznej 
ku najdalszym gwiazdom, bo w gruncie rzeczy także gwiazdy są zbudowane z elementów fizycznych, tak 
samo jak ziemia.. Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza, że nie należy on już do świata zepsucia i śmierci, 
który warunkuje nasze życie. Oznacza, że należy już całkowicie do Boga. On - odwieczny Syn - doprowadził 
nasze człowieczeństwo przed oblicze Boga, poniósł z sobą w przemienionej postaci Ciało i krew. Człowiek 
znajduje swoją przestrzeń w Bogu; przez Chrystusa istota ludzka została wprowadzona w życie samego 
Boga. Ponieważ sam Bóg ogarnia i podtrzymuje cały Wszechświat, Wniebowstąpienie oznacza, że On nie 
oddalił się od nas, ale że dzięki swojemu byciu z Ojcem jest teraz blisko każdego z nas, na zawsze. Każdy  
z nas może mówić do Niego "Ty"; każdy może Go wzywać. Chrystus jest zawsze w zasięgu naszego głosu. 
Możemy się od Niego wewnętrznie oddalić. Możemy żyć odwróceni do Niego plecami. Ale On zawsze na nas 
czeka i jest zawsze blisko nas.                                                                                        Benedykt XVI, Homilia, 7 maja 2005 

 

O G Ł O S Z E N I A 
 

1. Serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom, którzy wspierają nasz kościół składając ofiary na tacę 
oraz wpłacając datki na konto internernetowe naszej parafii. Bóg zapłać! 
2.  Na Mszach św. w naszym kościele może znajdować się ok. 150 – 160 osób. Transmisje Mszy św. dla osób 
niemogących wejść do świątyni są o godz. 7:00 (przez TV Republika i przez nasz kanał parafialny na YouTu-
be) o godz. 10:00, 11:30 i 13:00. 
3.  Nabożeństwa majowe odbywają się codziennie o godz. 18:00. 
4.  28 maja (czwartek) przypada rocznica śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go (+ 1981).  
5. W liturgii tego tygodnia obchodzimy: we wtorek – wspomnienie św. Filipa Neri, kapłana; 
     w piątek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy; 
     w niedzielę – uroczystość – Zesłania Ducha Świętego.  
 

Konto parafii św. Augustyna: 56 1240 2063 1111 0010 0087 4213 
 
 
 

Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać!  
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