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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego                           29 maja 2022  

 

 LITURGIA SŁOWA  
 

Dz 1,1-11; Ps 47; Hbr 9, 24-28; 10, 19-23; Łk 24,46-53  
 

ref. psalmu: Pan wśród radości wstępuje do nieba. 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz 
będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego gło-
szone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim na-

rodom, począwszy od Jerozolimy. Wy je-
steście 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 Be-
tanii 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 Je-
rozolimy, gdzie stale przebywali w świą-
tyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.  

 
– Oto słowo Pańskie. 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
Czterdzieści dni, które upłynęły 

od Zmartwychwstania Jezusa do 
Jego Wniebowstąpienia, miało 
przygotować grono wylęknionych 
uczniów do misji odważnych głosi-
cieli Ewangelii. Ukazując się w róż-
nych sytuacjach, zmartwychwstały 
Pan utwierdzał ich w pewności, że 
żyje. W taki sposób dokonywało się 
przejście od czasu Jezusa do czasu 
Kościoła. 

Dzieje Apostolskie, opowiadając, 
jak Jezus w obecności Apostołów 
uniósł się w górę, przedstawiają 

wydarzenie rzeczywiste, 
lecz zarazem całkowicie 
nadprzyrodzone. Tradycja 
chrześcijańska umiejscawia 
je na Górze Oliwnej, na 
wschód od Jerozolimy,  
w pobliżu konwentu „Pater 
Noster”, gdzie Jezus nau-
czył swoich uczniów Modli-
twy Pańskiej. By przygoto-
wać ich do definitywnego 
zakończenia swojej ziem-
skiej misji, zapoczątkowa-
nej w Nazarecie i Betlejem, 

 
Trwamy jeszcze w okresie wielkanoc-

nym, w którym odkrywamy nowe życie, 
ofiarowane nam przez Chrystusa Zmar-
twychwstałego. Jest ten okres nie tylko 
czasem radości płynącej ze zmartwych-
wstania Chrystusa, ale również przygo-
towaniem do ostatecznego, drugiego 
przyjścia Pana Jezusa na ziemię, aby osą-
dzić wszystkich ludzi – żywych i umar-
łych. 

Kościół w tym czasie – a zwłaszcza  
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i dzi-
siejszą uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego – zachęca nas do rozpozna-
wania Chrystusa Zmartwychwstałego, 
który chodzi naszymi drogami, ale także 
do tego, abyśmy „oczami naszego 
serca” z ufną nadzieją byli zapatrzeni  
w niebo. Nasza ojczyzna bowiem – jak 
poucza św. Paweł – jest w niebie, gdzie 
przebywa Chrystus po prawicy Ojca. Ten 
sam, który odszedł, aby przygotować 
nam miejsce w domu Ojca. Na tej ziemi, 
która jest również naszą Ojczyzną i Mat-
ką, jesteśmy tylko pielgrzymami, dojrze-
wającymi do spotkania z Bogiem w wie-
czności. Każdego dnia musimy dokony-
wać wielu wyborów, aby odziedziczyć 
życie wieczne. Wspomnijmy w tym miej-
scu pouczenie św. Grzegorza Wielkiego: 
„Niech nas nie kusi ułuda zwodniczego 
szczęścia, bo zaiste, niemądry to wędro-
wiec, który pociągnięty urokiem ukwie-
conych łąk zapomina, dokąd miał zamiar 
skierować swe kroki”. 

Abp Wacław Depo 



tuż przed Wniebowstąpieniem za-
powiada dar Ducha Świętego. Apo-
stołowie, którzy nadal pojmują 
Jego osobę i posłannictwo w kate-
goriach ziemskich, otrzymują zapo-
wiedź mocy, która pokona wszelkie 
obawy i sprawi, że staną się świad-
kami Jezusa „w Jeruzalem i w całej 
Judei, i w Samarii, i aż po krańce 
ziemi”. Największym wrogiem gło-
sicieli Ewangelii jest lęk. Nie da się 
go pokonać bez otwarcia się na 
światło i moc Ducha Świętego. 

Wiara i pobożność Starego Testa-
mentu skupiały się wokół świątyni 
jerozolimskiej. Najważniejszym 
pomieszczeniem tej budowli było 
Miejsce Święte, do którego raz w 
roku, w Jom Kippur, wchodził ar-
cykapłan, aby dokonać przebłaga-
nia za grzechy całego ludu. Autor 
Listu do Hebrajczyków zestawia tę 
praktykę z wniebowstąpieniem Je-
zusa, który „wszedł nie do świątyni 
zbudowanej rękami ludzkimi, bę-
dącej odbiciem prawdziwej świą-
tyni, ale do samego nieba, aby teraz 
wstawiać się za nami przed obli-
czem Boga”. To, co arcykapłan po-
nawiał każdego roku, zostało zastą-
pione przez zbawcze, dokonane raz 

na zawsze, mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa. Wniebowstą-
pienie potwierdza, kim On na-
prawdę jest, oraz zapowiada osta-
teczne przeznaczenie tych, którzy 
w Niego wierzą. Uzasadnia też za-
chętę: „Trzymajmy się niewzrusze-
nie nadziei, którą wyznajemy, bo 
godny jest zaufania Ten, który dał 
obietnicę”. 

Ewangelia według św. Łukasza 
opowiada, że Wniebowstąpieniu 
Jezusa towarzyszyło udzielenie 
błogosławieństwa uczniom. Samo 
Wniebowstąpienie nie było wyda-
rzeniem postrzegalnym zmysłami, 
aczkolwiek uczniowie dali wyraz 
temu, co naprawdę przeżyli i jak się 
wtedy zachowali. Spełniły się zapo-
wiedzi wywyższenia Jezusa Chry-
stusa, które stanowi drugi biegun 
Jego uniżenia się przez Wcielenie. 
Wniebowstąpienie wyznacza jed-
nocześnie nowy początek. Czas 
ziemskiej działalności i obecności 
Syna Bożego dobiegł końca, a roz-
począł się czas dawania świadec-
twa o jedyności i powszechności 
zbawienia, którego On dokonał. 

 
Ks. prof. Waldemar Chrostowski 

 
 

 

KOMENTARZ DO EWANGELII 
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

 
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 Pale-
styny, to pozostał w najcenniej-
szych darach, jakimi są Eucharystia 
i Jego Słowo. Są to te przestrzenie 
naszego ziemskiego życia, w któ-
rych możemy spotkać się z Nim 
każdego dnia. Czy korzystamy  
z tego daru należycie? Czy kar-
mimy 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 win-
niśmy za Nim dążyć sercem, dokąd, 
jak wierzymy, ciałem wstąpił. […] 
Choć jeszcze duchem miotają za-
mieszki, jak kotwicę swej nadziei 
zarzućcie w wiecznej Ojczyźnie, 
umacniając swego ducha w praw-
dziwej światłości. Oto usłyszeli-
śmy, że Pan wstąpił do nieba” (In 
Evangelium, Homilia XXIX). 
Święto Wniebowstąpienia jest dla 
nas swoistym wezwaniem do po-
kuty i naprawy swojego życia, do 
zarzucenia kotwicy w wieczności, 

do której jesteśmy powołani. Jest 
też oczekiwaniem na obiecanego 
Ducha, który uzdolni nas do podję-
cia zaproszenia bycia uczniem i od-
powiedzi na wezwanie Pana:  

„Oto ja, poślij mnie”. 
 

Komentarz przygotowany  
przez Joannę Człapską 

 
 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1556 By wypełnić swoje wznio-
słe posłanie, "Apostołowie ubo-
gaceni zostali przez Chrystusa 
specjalnym wylaniem Ducha 
Świętego zstępującego na nich, 
862 sami zaś przekazali dar du-
chowy pomocnikom swoim 
przez włożenie na nich rąk; dar 
ten przekazany został aż do nas 
w sakrze biskupiej". 
1557 Sobór Watykański II "uczy, 
że przez konsekrację biskupią 
udziela się pełni sakramentu świę-

ceń, która zarówno w tradycji  
liturgicznej Kościoła, jak i w wy-
powiedziach świętych Ojców 
nazywana jest najwyższym ka-
płaństwem bądź pełnią świę-
tego posługiwania". 
1558 "Sakra biskupia wraz  
z urzędową funkcją uświęcania 
przynosi również funkcję nau-
czania i rządzenia... przez wło-
żenie rąk i przez słowa konse-
kracji udzielana jest łaska Ducha 
Świętego i wyciskane święte 
znamię, tak że biskupi w sposób 
szczególny i dostrzegalny przej-
mują rolę samego Chrystusa, 
Mistrza, Pasterza i Kapłana,  
i w Jego osobie (in Eius persona) 
działają". "Biskupi zatem, przez 
danego im Ducha Świętego, 
stali się prawdziwymi i auten-
tycznymi nauczycielami wiary, 
kapłanami i pasterzami". 
 



  

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA W INTENCJI  
ŚP. KS. GIENNADIJA KOZŁOWA 

 

Nr Data Dz.tyg. Godz.  Nr Data D.tyg Godz. 
1 1.06 śr 9:00 16 16.06 czw 7:00 
2 2.06 czw 8:00 17 17.06 pt 8:00 
3 3.06 pt 9:00 18 18.06 sob 9:00 
4 4.06 sob 18:30 19 19.06 nd 18:30 
5 5.06 nd 19:45 20 20.06 pon 9:00 
6 6.06 pon 9:00 21 21.06 wt 18:30 
7 7.06 wt 18:30 22 22.06 śr 9:00 
8 8.06 śr 9:00 23 23.06 czw 8:00 
9 9.06 czw 9:00 24 24.06 pt 9:00 

10 10.06 pt 18:30 25 25.06 sob 9:00 
11 11.06 sob 8:00 26 26.06 nd 8:30 
12 12.06 nd 13:00 27 27.06 pon 9:00 
13 13.06 pon 9:00 28 28.06 wt 8:00 
14 14.06 wt 18:30 29 29.06 śr 9:00 
15 15.06 śr 9:00 30 30.06 czw 9:00 

 

O G Ł O S Z E N I A  
 Serdecznie zapraszamy na Mszę św. z błogo-
sławieństwem prymicyjnym o godz. 13:00, którą 
będą celebrowali czterej nowo wyświęceni prez-
biterzy. 
 Pierwsza Msza św. gregoriańska w intencji śp. ks. 
Giennadija Kozłowa odbędzie się 1 czerwca, w środę  
o godz. 9:00. Szczegółowy program Mszy św. 
znajduje się w gazetce parafialnej, w gablocie i na 
stronie internetowej. 
 Do końca maja zapraszamy na nabożeństwa 
majowe, a w czerwcu – ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu – codziennie o godz. 18:00. W środy – 
połączone z wez-waniami do MBNP i św. Józefa. 
 W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, 
piątek i sobota miesiąca. W piątek – spowiedź św. od 
godz. 17:00, a w sobotę – nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca NMP po Mszy św. o godz. 9:00.  
 4 czerwca przypada 34. rocznica konsekracji 
Pasterza Archidiecezji, Księdza Kardynała 
Metropolity Kazimierza Nycza. Zachęcamy do 
modlitwy w jego intencji. 
 W następną niedzielę obchodzimy uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego oraz Święto 
Dziękczynienia. Obchody – w Świątyni Opatrzności 
Bożej – rozpoczną się o godz. 7:40 pielgrzymką z 



 

relikwiami bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej. Wyruszy ona z Katedry św. 
Jana Chrzciciela Traktem Królewskim do Świątyni Opatrzności Bożej, a o godz. 12:00 zostanie tam odprawiona 
uroczysta Msza św. oraz Wieczór Uwielbienia – po Mszy o godz. 19:00. W naszym kościele tego dnia będzie 
można złożyć ofiarę do puszki na budowę świątyni Opatrzności Bożej. 
 Dzieci, które przyjęły I Komunię świętą w zeszłym roku (2021), w przyszłą niedzielę, 5 czerwca, o godz. 
11:30 będą obchodziły rocznicę I Komunii św. Spowiedź św. dla dzieci – w piątek 3.06 o godz. 16:00. 
 Zapraszamy do Biblioteki Parafialnej – w czwartki od 17:00 do 19:00 oraz w niedziele od 11:00 do 13:00. 
 Wspomnienia liturgiczne: wtorek – święto Nawiedzenia NMP; środa – wsp. św. Justyna, męczennika; 
piątek – wsp. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy; niedziela – uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  
 

 

PROGRAM 
UROCZYSTOŚCI  

XV ŚWIĘTA 
DZIĘKCZYNIENIA  

5 czerwca 2022  

7:40 – 12:00 Pielgrzymka dziękczynna  
z relikwiami bł. Stefana Kardynała Wyszy-
ńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej od 
Katedry św. Jana Chrzciciela do Świątyni 
Opatrzności Bożej  
10:00 – 12:00 Przygotowanie duchowe 
przed przybyciem pielgrzymki  
10:15 – 11:45 Uroczyste zakończenie  
Nowenny Pompejańskiej  
12:00 – 14:00 Msza święta dziękczynna, 
uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Ste-
fana Wyszyńskiego i Elżbiety Róży Czac-
kiej do Świątyni Opatrzności Bożej  
14:00 – 19:00 Otwarcie Miasteczka dla 
Dzieci i gry rodzinnej poświęconej  
bł. Stefanowi Wyszyńskiemu i bł. Elżbie-
cie Róży Czackiej  
14:00 – 19:00 Zwiedzanie Świątyni,  
Panteonu Wielkich Polaków oraz Rucho-
mego Teatru XXI w. dla Dzieci  
oraz Mt 5,14 / Muzeum JPII i PW  
15:00 Wypuszczenie do nieba baloników 
„Dziękuję”; Koronka do Miłosierdzia  
Bożego; od 15:30 Pokaz filmów 16:00  
– 19:00 Józef Skrzek, Artyści z Ukrainy; 
19:00 Msza Święta, po niej wieczór uwiel-
bienia w Świątyni Opatrzności Bożej  
z udziałem Darka Maleo Malejonka,  
nabożeństwo czerwcowe; 21:37 Ilumina-
cja świątyni; wspólne śpiewanie Barki.  
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