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    Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

 

  Pierwsze czytanie                                                                         Dz 1, 1-11                                                                                    
  Czytanie z Dziejów Apostolskich  

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do 

dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, 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 kazał im nie odchodzić 

z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: "Słyszeliście o niej ode Mnie: 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 czas 

i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego 

moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie 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 

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 wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, 

wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba".            

                                                                                                                                 Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Drugie czytanie                                                                                 Ef 1, 17-23     

Czytanie z Listu Świętego Pawła do Efezjan                                                                                               

   Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i 

objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak 

byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa 

wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie 

działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i 

posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i 

mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w 

przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla 

Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. 

                                                                                                                                   Oto Słowo Boże.                                                                                                                                                                                                      

http://www.bazylika.net/
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Aklamacja                                                                                  Mt 28, 19. 20 
 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 

                                                  Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. 

 

 
 

Ewangelia                                                                                                                     Mt 28, 16-20 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza   

     Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy 

Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy 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. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z 

wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". 

                                                                                                        Oto Słowo Pańskie.  

 

Rozważanie 
 

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus zgromadził uczniów na jednym ze wzgórz Galilei. Było to 

terytorium graniczące między świętością Judei (z świątynią jerozolimską jako centrum kultu 

żydowskiego) a ludami pogańskimi. 

Tutaj Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną i stąd po zmartwychwstaniu rozesłał uczniów na 

misje. Odtąd każde miejsce, w którym czci się Jezusa i Boga w Trójcy Jedynego, jest święte. Nie 

trzeba pielgrzymować do Jerozolimy. Boga można adorować w każdej "Galilei". 

Nie wszyscy zebrani w Galilei Apostołowie uwierzyli Jezusowi. Niektórzy wątpili. Jak wcześniej 

Tomasz czy uczniowie z Emaus. Chociaż Jezus był z nimi, obok nich i mogli Go dotykać… 

Wcześniej w Wieczerniku Jezus "wyrzucał im brak wiary i upór, że nie uwierzyli tym, którzy 

widzieli Go zmartwychwstałego" (Mk 16, 14). Użyte przez Marka terminy: niedowiarstwo (gr. 

apistia) i zatwardziałość serca (gr. sklerokardia) są mocnymi określeniami w stosunku do uczniów, 

którzy zostali wychowani do wiary przez Jezusa. Mimo to Jezus akceptuje ich jakimi są; akceptuje 

ich kruchość, zatwardziałość serc, wątpliwości w wierze i posyła w świat z Dobrą Nowiną. 

Wątpliwości są czymś "naturalnym" w życiu każdego człowieka. Co więcej, są zbawienne dla 

dojrzewania wiary. One wyzwalają nowe poszukiwania i prowadzą do nawrócenia. Bez nich może 

pojawić się rutyna i religijne przyzwyczajenia, które są zabójcze dla żywej wiary. 

Zmartwychwstały Jezus wysyła uczniów by chrzcili w imię Trójcy Świętej i uczyli Jego przykazań. 

Najważniejsze z nich dotyczy miłości: "Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 

http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20191020.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190728.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
http://mateusz.pl/czytania/2019/20190519.html#start
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całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego 

bliźniego jak siebie samego" (Łk 10, 27). Miłość chrześcijańska 

powinna być wzorowana na Jezusie: "Przykazanie nowe daję wam, 

abyście się wzajemnie miłowali, tak, jak Ja was umiłowałem" (J 13, 

34). Jezus nas umiłował miłością nieskończoną, miłością, jaka jest 

między Trójcą Boskich Osób. Bóg nie jest "samotny". Bóg jest 

Miłością. Ojciec kocha swego Jednorodzonego Syna odwieczną, 

absolutną, nieskończoną miłością. Głębia tej miłości jest 

nieogarnionym Duchem. Miłość wymaga do swego istnienia drugiej 

osoby; zakłada wzajemność. Bez wzajemności staje się egoizmem lub 

narcyzmem. 

Ślady miłości Boga odnajdujemy w naszym życiu - w miłości 

mężczyzny i kobiety i owocu tej miłości - w dziecku. Jest to jednak 

zaledwie cień, bardzo nikły obraz bezwarunkowej i bezgranicznej 

miłości Boga. Ostatecznie "wszystkie nasze źródła są w Nim" (Ps 36) 

i "w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy" (Dz 17,28). Realizacja 

przykazania miłości jest możliwa dzięki Jezusowi, który towarzyszy 

nam z "drugiego brzegu": "A oto ja jestem z wami przez wszystkie 

dni aż do skończenia świata". Autor listu do Hebrajczyków stwierdza: 

"Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 13, 8). 

Zmartwychwstały Chrystus zawsze jest z nami: przekazuje nam swoją 

moc, abyśmy żyli i głosili Syna, objawienie o Bogu i prawdę o 

człowieku. 

Ojcze, Ty przez Chrystusa, Twojego Syna, objawiasz nam swoją 

wierną miłość: obdarzasz nas mocą Ducha, abyśmy przez nasze 

synowskie życie stali się wiarygodnymi świadkami Twojego 

zbawienia. Amen. 

Co stanowi "moją Galileę", w której szczególnie doświadczam 

bliskości Jezusa? Czy towarzyszą mi wątpliwości w wierze? Jak sobie 

z nimi radzę? Czy moja wiara jest wciąż żywa i świeża? Czy wkradła 

się do niej rutyna i przyzwyczajenie? Czym jest dla mnie tajemnica 

Trójcy Świętej? Jak realizuję w praktyce przykazanie miłości? Kogo 

jest mi najtrudniej kochać? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytania na każdy dzień  

            tygodnia 

 

Poniedziałek                      

 

1 czytanie Dz 19, 1-8 

 

Ewangelia J 16, 29-33 

 
                                  Wtorek 

 

1 czytanie Dz 20, 17-27 

                                                             

Ewangelia J 17, 1-11a 
                                      

Środa 

                                        

1 czytanie Dz 20, 28-38 

 

 Ewangelia J 17, 11b-19 
                                   

Czwartek 

                                        

1 czytanie Dz 22, 30; 

23.6-11 

 

 Ewangelia J 17, 20-26 

 
Piątek 

                                           
1 czytanie Dz 25, 13-21 

 

Ewangelia J 21, 15-19 

 
Sobota 

                                        

1 czytanie Dz 28, 16-20, 

30-31  

                                     

Ewangelia J 21, 20-26 

 
Niedziela 

                                        

1 czytanie Dz 2, 1-11 

                            

2 czytanie 1 Kor 12, 3b-

7. 12-13 

                                      

Ewangelia 20, 1-23 
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Ogłoszenia parafialne 

• Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Przypominamy, że każdego dnia o godz. 

17.30 odprawiane są nabożeństwa majowe, w tym tygodniu połączone z Nowenną przed 

Zesłaniem Ducha św. 

• Z radością przyjmujemy decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu nowego biskupa 

pomocniczego dla archidiecezji lubelskiej. Jest nim ks. dr Adam Piotr Bab, wikariusz 

biskupi ds. młodzieży i proboszcz parafii pw. św. Józefa w Lublinie. Nominacja została 

podpisana i ogłoszona 22 maja br. dokładnie w dzień 21. rocznicy jego święceń kapłańskich. 

Biskup nominat ma 45 lat i jest aktualnie najmłodszym biskupem w Polsce. 

• W najbliższą sobotę zapraszamy do bazyliki na czuwanie w wigilię Uroczystości Zesłania 

Ducha Świętego i modlitwę uwielbienia. Początek - Msza św. godz.17.00. 

• W sobotę też o godz. 10.30 w archikatedrze otrzyma święcenia kapłańskie nasz ks. diakon 

Michał Myśliwiecki. Otoczmy jego osobę szczególna modlitwą. Obecnie przebywa na 

tygodniowych rekolekcjach. Mszę św. prymicyjną w naszym sanktuarium będzie 

sprawował 7 czerwca o godz. 12.00. Już dziś serdecznie zapraszamy. 

• Pierwsza Komunia św. w tym roku planowana jest dla każdej klasy oddzielnie w dniach 11, 

13 i 20 czerwca, jeśli Bóg pozwoli. Na przyszły rok planujemy I Komunię św. 16 maja – 

Szkoła Podstawowa nr 5, 23 maja - Szkoła Podstawowa nr 1, 30 maja – Szkoła Podstawowa 

Arka.    

• Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na tacę na prace remontowo-budowlane, 

które rozpoczniemy w czerwcu. Dziękujemy też wszystkim, którzy w czasie największym 

obostrzeń, kiedy kościół był prawie pusty, pamiętali i wspomagali parafię i wspomagają 

przez ofiary przesyłane na konto czy do puszki. Pragniemy też poinformować, że na stronie 

internetowej parafii w ostatnim czasie została udostępniona możliwość wykonywania 

przelewu online. Znajduje się tam formularz, przy użyciu którego możemy złożyć ofiarę. 

Zostajemy wtedy przeniesieni na stronę Dotpay. Istnieje też możliwość użycia płatności 

BLIK. Ważne jest, by w zapisie przy składaniu ofiary na remont czy cele kultu religijnego 

albo ofiary na Mszę św. było słowo darowizna. Można wówczas ją odpisać od dochodu w 

podatkowym rozliczeniu rocznym 

• Po dwumiesięcznej przerwie zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki. 

• Solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy wielu Bożych łask, a wszystkim 

Gościom, Parafianom i Sympatykom naszego sanktuarium szczęśliwego i zdrowego 

tygodnia pod opieką Matki Bożej Chełmskiej. 


