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Wniebowstąpienie   Pańskie 
 Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętu-
je uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pa-
na Jezusa do nieba.   
 Św. Łukasz pozostawił w Dziejach Apostolskich następującą relację o tym wyda-
rzeniu: "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 wpa-
trujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieli-
ście Go wstępującego do nieba´. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, któ-
ra leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej" (Dz 1, 9-12). Na podstawie te-
go fragmentu wiemy, że miejscem Wniebowstąpienia Chrystusa była Góra Oliwna. Na 
tej górze rozpoczęła się wcześniej męka Pana Jezusa. Wtedy Chrystus cierpiał i przygo-
towywał się do śmierci na krzyżu, teraz okazał swoją chwałę jako Bóg. Na miejscu Wnie-
bowstąpienia w 378 r. wybudowano kościół z otwartym dachem, aby upamiętnić unosze-
nie się Chrystusa do nieba. W 1530 r. kościół ten został zamieniony na meczet muzuł-
mański i taki stan utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Mahometanie jednak pozwalają 
katolikom w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego na odprawienie tam Mszy św.  
 We wspomnianym wyżej fragmencie Dziejów Apostolskich św. Łukasz opowiada, 
że obłok zabrał Pana Jezusa sprzed oczu Apostołów, kiedy Ten wstępował do nieba. Już 
w Starym Testamencie przez obłok rozumiano szczególną obecność Boga wśród Naro-
du Wybranego. W obłoku przecież Bóg prowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, w obło-
ku Bóg zstąpił na Górę Synaj. Kiedy Ewangelista św. Łukasz opisuje, że obłok zabrał 
Pana Jezusa, chciał przez to podkreślić, że odtąd rozpoczęła się Jego chwała. Wniebo-
wstąpienie było wielką radością dla nieba, gdyż Chrystus po zwycięskim boju powrócił 
do domu. W Ewangelii św. Jana czytamy, że "Jezus... od Boga wyszedł i do Boga 
idzie" (J 13, 3). Ewangelista Jan podaje również następujące słowa naszego Pana:  
"Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca"  
(J 16, 28). Tak więc do nieba powraca Syn Boży, wstępuje On w wielkim triumfie jako 
Król. Obłok ma podkreślać, że Chrystus przechodzi do zupełnie innego świata, który jest 
niewidzialny i trudno go sobie nawet wyobrazić.  
 Wniebowstąpienie to nie tylko dzień wielkiej radości dla nieba ale również dla całe-
go rodzaju ludzkiego. Oto Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale zabrał ze sobą 
wszystkie dusze świętych. Ten dzień jest tym radośniejszy, że Chrystus powrócił do swo-
jego Ojca wraz z naturą ludzką, w której walczył na ziemi i zwyciężył. Przyoblekł się w 
nią dla naszego zbawienia, kiedy począł się z Ducha Świętego w łonie Maryi Dziewicy.  



 Teraz jako Bóg - Człowiek po pokonaniu śmierci w tajemnicy zmartwychwsta-
nia i w tej naturze odbiera dodatkową chwałę. Wniebowstąpienie to więc nie tylko 
osobisty triumf Chrystusa, ale także nasze zwycięstwo, najwyższa chwała naszej 
ludzkiej natury. Kiedy wyznajemy wiarę podczas Mszy św., odmawiamy wtedy takie 
słowa: " Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca". Dla nas oznacza to, że zostali-
śmy wyniesieni ponad wszystkie stworzenia, nawet ponad aniołów. W uwielbionej 
naturze Jezusa Chrystusa chwałę odbiera nie tylko człowiek, ale również całe stwo-
rzenie. O tych wszystkich prawdach przypominają słowa papieża św. Leona Wielkie-
go: "Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, które-
go wskrzesiła moc Boża dnia trzeciego jako świątynię rozwaloną, dzisiaj najmilsi, 
upływa dzień czterdziesty, przeznaczony najświętszym wyrokiem dla naszego po-
uczenia, aby widokiem zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara nasza... Aposto-
łowie... napełnieni są radością. Bo zaiste wielka i nieopisana była przyczyna ich 
szczęścia, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu wstępowała natura rodzaju ludzkiego 
ponad wszystkie stworzenia niebieski, bijące godnością chóry aniołów, nawet ponad 
zastępy archaniołów się wznosząc i dochodząc do granic Bóstwa - wiem Syn Boży 
ją sobie poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równocześnie i naszym także 
wyniesieniem: co bowiem pochodzi z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tyl-
ko zostaliśmy umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki łasce 
Chrystusa, niż utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyja-
ciel zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci swoich syn Boży społem 
po prawicy Ojca umieszcza".  
 Św. Łukasz w swojej Ewangelii podaje, że po tym jak Pan Jezus został unie-
siony do nieba, Apostołowie z wielką radością powrócili do Jerozolimy. Zostali po-
uczeni o powtórnym przyjściu Chrystusa, który przybędzie na świat, aby go osądzić. 
Już przy Ostatniej Wieczerzy nasz Pan zapewniał: "W domu Ojca mego jest miesz-
kań 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). Uczniowie Chry-
stusa zostali poddani licznym, ciężkim próbom podczas Jego pobytu na ziemi. Wi-
dzieli cuda Pana Jezusa, słyszeli Jego nauki, które pociągały tłumy. Chociaż byli 
świadkami tego wszystkiego, jednak w momencie męki i śmierci Chrystusa opuścili 
Go. Nie łatwo im też przyszło uwierzenie, że ich Nauczyciel i Pan zmartwychwstał. 
Kiedy jednak Pan Jezus przez czterdzieści dni pokazywał się Apostołom, ich wiara  
w zmartwychwstanie Bożego Syna umocniła się do tego stopnie, że później mężnie 
znosili prześladowania i oddawali własne życie dla Niego. Tym trudniej było im się 
rozstać z Chrystusem, kiedy ten wstępował do nieba. Pan Jezus powiedział jednak, 
że Jego odejście jest konieczne, aby mógł przyjść Pocieszyciel. Tymi słowami zapo-
wiadał On posłanie ludziom Ducha Świętego, który odtąd miał prowadzić Kościół aż 
do skończenia czasów.  
 Św. Augustyn zachęca wierzących w Chrystusa: "W dniu dzisiejszym nasz 
Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: podążajmy tam sercem razem z Nim". Każdy 
człowiek powołany jest do tego, aby podporządkowując sobie ziemię, odnosił do Bo-
ga siebie i wszystkie rzeczy. Chodzi tu o zwykłe, codzienne zajęcia, najdrobniejsze 
nawet prace, które rozwijają dzieło Stwórcy, zaradzają potrzebom swoich braci.  



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

♦ Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
♦ Zapraszam na nabożeństwo majowe dziś o godz. 1630, a w tygodniu o 
godz. 1800. W środę ostatnie nabożeństwo majowe. 
♦ Dziś mężowie i młodzieńcy pielgrzymują do Matki Boskiej Piekarskiej. 
Wspierajmy ich modlitwą. 
♦ Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii. 
♦ W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapra-
szam do Komunii Świętej wynagradzającej. 
♦ W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Zesłania Ducha Świętego. 
Trwa nowenna przed tą uroczystością. Obecność i działanie Ducha Świętego 
w kościele przejawia się w głoszeniu Słowa Bożego, sprawowaniu liturgii, w 
kierowaniu Kościołem, a także przez natchnienie i charyzmaty udzielane wier-
nym i ich nieustanne dążenie do pełni chrześcijańskiego życia.  
 ♦ W przyszłą niedzielę odbędzie się doroczna Archidiecezjalna Pielgrzym-
ka Niewidomych do Piekar Śląskich.  
♦ Również w przyszłą niedzielę 4 czerwca odbędzie się w Kochłowicach 
Dzień Skupienia dla narzeczonych. Początek o godz. 1400. W programie: 
konferencja, okazja do Spowiedzi św. i Msza św. 
♦ Spowiedź św. dla dzieci w środę przed Mszą św. szkolną. Dla młodzieży  
i dorosłych przed każdą Mszą św.  
♦ W zakrystii oraz kancelarii parafialnej można zapisać się na pieszą piel-
grzymkę do Częstochowy. 
♦ W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego”  
•  Czego mogą nas nauczyć mali mistycy z Fatimy – 10-letnia Hiacynta i 11-
letni Franciszek? To niezwykłe, ale Franciszek nie szukał pociechy u Boga, 
ale swoją modlitwą sam chciał pocieszać Boga.  
Ponadto w "Gościu": 
•  o pewnym przełomie w sprawie Medjugorje. Watykańska komisja teolo-
giczna opowiedziała się właśnie za autentycznością tylko pierwszych obja-
wień.  
•  o niewyjaśnionym wybuchu, do jakiego doszło w Siewieromorsku, w któ-
rym zniszczony został największy arsenał broni w Związku Radzieckim. Do 
wybuchu doszło kilka tygodni po tym, jak Jan Paweł II dokonał zawierzenia 
świata Niepokalanemu Sercu Maryi, prosząc Ją o ocalenie od wojny atomo-
wej. 
♦ Kolektę w przyszłą niedzielę zbiorą członkowie Rady Duszpasterskiej na 
potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 
 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 29 maja do 4 czerwca 2017 r. 

29 V 
Poniedziałek 
Wsp. św. Urszuli 
Ledóchowskiej 

4 dzień nowenny do 

Ducha św. 

g.1800 

 
Nabożeństwo majowe i Msza św. 
- Za + Jana Borzucki w rocznicę śmierci oraz urodzin 

30 V 
Wtorek 

Wsp. św. Jana 
Sarkandra 

prezb. I męcz. 
 5. dzień nowenny do 

Ducha św. 

g. 700 

g.1800 

- Za + Zofię Dziedzic od Janiny i Doroty Baryła 

Nabożeństwo majowe i Msza św. 
- Za + Reginę Kowalcze od Barbary, Renaty i Piotra z rodzinami 

31 V 
Środa 
ŚWIĘTO  

NAWIEDZENIA 
N.M.P. 

6. dzień nowenny do 

Ducha św. 

g. 800 

g.1800 
Msza św. szkolna 
Ostatnie nabożeństwo majowe i Msza św. 
- Za ++ Otylię Madloch w 25. rocznicę śmierci, męża Leonarda, 

krewnych oraz sąsiadów 

1 VI 
Czwartek 

I czwartek 

Wsp. św. Justyna  
męcz. 

7. dzień nowenny do 

Ducha św. 

g. 700 
 
 
 

g.1800 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana o uświę-
cenie duchowieństwa, za kapłanów, którzy pochodzą z naszej 
parafii oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne - od ofiaro-
dawców 
- Za ++ rodziców Fryderyka i Marię Jonecko oraz brata Fran-

ciszka 

2 VI 
Piątek 
I piątek 

Wsp. św. męcz.  
Marcelina i Piotra 

Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 

8. dzień nowenny do 

Ducha św. 

g. 700 

 
 
g.1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodze-
nie za grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych naszej pa-
rafii - od ofiarodawców 
- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci pierw-
szokomunijne, ich rodziców i chrzestnych 

3 VI 
Sobota 
I sobota 

Wsp. Św. Karola 
Lwangi i tow. 

Niepokalanego  
Serca Maryi 

9. dzień nowenny do 

Ducha św. 

g. 700 

 
g.1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca Świę-
tego za żyjących i zmarłych członków Bractwa Żywego Różańca 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Wspomożenia Wier-
nych z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę Bożą i zdrowie dla Witolda Madloch z okazji 80. rocznicy 

urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny       Te Deum 

4 VI 
Niedziela 

UROCZYSTOŚĆ 

ZESŁANIA  

DUCHA  

ŚWIĘTEGO 

 

g. 630 

g. 700 
g.1000 

 
g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + ojca 
- Za roczne dziecko - Paulinę Mikosz, rodziców oraz chrzest-
nych 

Nieszpory 
- Za ++ rodziców Annę i Erwina Maciejczyk, Jadwigę i Antoniego 
Cygan oraz pokrewieństwo 


