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UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Ewangelia (Mk 16, 15-20)
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i
przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki
towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi
językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie
im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał
naukę znakami, które jej towarzyszyły.
———————————————————————————————————————
WNIEBOWSTĘPIENIE PAŃSKIE
40 dni po Zmartwychwstaniu
Chrystusa w Kościele obchodzimy
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tym samym wyznajemy wiarę, że
Jezus Chrystus po swojej męce, która
przyniosła światu odkupienie, zasiada
po prawicy Boga Ojca, jednocześnie
wynosząc naturę człowieka do godności
nieba. W Polsce liturgiczna celebracja
Wniebowstąpienia została przeniesiona
na przypadającą dziś VII niedzielę wielkanocną, czyli 13 maja br. Przekazy
ewangeliczne są zgodne co do tego, że
Jezus Chrystus po czterdziestu dniach
od swojego Zmartwychwstania z ciałem
i duszą wstąpił do nieba. Tradycja
Kościoła katolickiego we Wniebowstąpieniu Pańskim widzi nie tylko dopełnienie dzieła krzyża, ale również wyniesie-

nie natury ludzkiej ponad wszystkie stworzenia.
- Zmartwychwstanie Pańskie jest naszą nadzieją. Wniebowstąpienie zaś jest naszym uwielbieniem. W dzień swego narodzenia Pan dał świadectwo, że jest prawdziwym człowiekiem.
W dzień swego Wniebowstąpienia dał świadectwo, że jest Bogiem prawdziwym. Po grobie niebo, po krzyżu - tron. W poczet nieśmiertelnych zostaje wprowadzona natura śmiertelna.
Na tron niebieski zostaje posadzone ziemskie ciało - tak mówił w IV wieku św. Augustyn. Chrześcijanie od najdawniejszych czasów otaczali czcią i kultem miejsce na Górze Oliwnej, gdzie na
kamieniu, wedle tradycji, Jezus pozostawił ślady swoich stóp, zanim wzniósł się do nieba. Pod
koniec IV wieku wzniesiono tu rotundę, obok której później zbudowano klasztor. W XII wieku
krzyżowcy zbudowali ośmioboczną świątynię z kopułą otwartą ku niebu i ufortyfikowany klasztor.
W końcu XII wieku chrześcijańska świątynia zastała zamieniona na meczet i do dzisiaj pozostaje
w rękach muzułmańskich, , jednak nie jako czynny meczet, ale jako obiekt muzealny, który

można zwiedzać. Nie uległ on zniszczeniu, zachowując podstawowe rysy budowli krzyżowców,
zapewne z tego powodu, że muzułmanie utrzymują wiarę we Wniebowstąpienie Jezusa jako
proroka, który poprzedził Mahometa. Na mocy dekretu sułtana z XIX wieku Kościół rzymskokatolicki może obchodzić uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w tym historycznym sanktuarium.
Pierwotnie Kościół świętował Wniebowstąpienie Pana Jezusa razem z tajemnicą Zesłania
Ducha Świętego. Rozdzielenie tych świąt nastąpiło około 370 roku, czego świadkiem jest
św. Augustyn. Dziś z racji duszpasterskich w wielu krajach, w tym również w Polsce, Wniebowstąpienie świętuje się kilka dni później. Uroczystość została przeniesiona na przedostatnią
niedzielę wielkanocną, zamiast czwartku 40 dni po Wielkanocy. W tym dniu z wystroju kościołów
usuwa się symboliczną figurę Chrystusa zmartwychwstałego. Dawniej w niektórych częściach
Polski, dopełniano tradycji "topienia diabła". Kukła zrobiona ze słomy i szmat była okładana kijami i rózgami, a potem ku uciesze wszystkich topiona w wodach najbliższej rzeki.
————————————————————————————————————————
Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest
najstarszym
zgromadzeniem
modlitewnym. Jest to modlitwa
zalecona przez samego Pana
Jezusa w dniu wniebowstąpienia.
Pisze św. Łukasz: "Jezus podczas
wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy,
ale oczekiwać obietnicy Ojca:
'Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił - Jan chrzcił wodą, ale wy
wkrótce zostaniecie ochrzczeni
Duchem Świętym'. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy
ręce błogosławił 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 Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni,
wielbiąc i błogosławiąc Boga" (Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).
Można przypuszczać, że w samych początkach Kościoła wierni przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego przez dziewięć dni w modlitewnym skupieniu. Jednak taka nowenna nie znalazła się wówczas w liturgii. Także późniejsze wieki, choć wprowadziły w życie
chrześcijan wiele nowenn np. przed Bożym Narodzeniem, przed wspomnieniem św. Antoniego
czy innych świętych, nie przyniosły "oficjalnej" nowenny do Ducha Świętego.
Nowenna do Ducha Świętego istniała natomiast jako modlitwa prywatna. Przybierała różne
kształty. Odmawiano np. kilka "Ojcze Nasz" lub jakieś specjalnie ułożone osobiste modlitwy.
Czasem zdarza się jeszcze, że w dniach przed Zesłaniem Ducha Świętego odmawia się w kościele jakąś modlitwę nazywając ją "nowenną do Ducha Świętego". Jest to właśnie taka dawna
przedsoborowa modlitwa, wyciągnięta ze starego modlitewnika.
Jak więc dzisiaj odprawiać nowennę do Ducha Świętego? Po prostu wybierając odpowiednie modlitwy z bogactwa, które daje Kościół w liturgii. Jako nowennę można więc w tym
czasie codziennie odprawiać nieszpory, jutrznię lub inne godziny. Nowenną będą msze św. tych
dziewięciu dni. Należy sobie przy tym uświadomić, że nie trzeba szukać wtedy formularza mszy
wotywnej o Duchu Świętym. Wystarczy (i tak jest lepiej!) wziąć formularz z dnia. Można też połączyć z mszą św. nieszpory lub jutrznię. Nie potrzeba żadnych dodatkowych modlitw.
Cieszy ten dar odnowy przyniesiony Kościołowi przez Vaticanum II. Jest może jeszcze pewien
niedosyt. Chciałoby się, żeby te dni miały w liturgii taką samą rangę jak okres Wielkiego Postu
lub ostatni tydzień Adwentu, które w porządku liturgicznym są ważniejsze od wszystkich wspomnień (ustępują tylko przed uroczystościami i świętami).
W tym czasie w liturgii śpiewamy pieśni o Duchu Świętym. Jeśli wspólnota nie zna takich pieśni,
wybieramy pieśni wielkanocne - jest to bowiem cały czas okres wielkanocny i ten fakt należy
podkreślać również śpiewem.
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ŚW. ANDRZEJ BOBOLA
Andrzej Bobola urodził się w 1591 roku w Strachocinie, niedaleko Sanoka. Pochodził z rodziny
szlacheckiej, bardzo przywiązanej do tradycji
katolickiej. W 1611 roku ukończył Kolegium
Jezuickie. Zdobył tam gruntowne wykształcenie.
Znajomość greki oraz biegła sztuka wymowy
pomagały mu podczas długich dysput teologicznych. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego
w Wilnie. Studiował też teologię oraz filozofię
na Akademii Wileńskiej.
Od 1652 zaczął prowadzić działalność misyjną
na Polesiu. Nauczał tam, zarówno katolików, jak
i prawosławnych. Jego gorliwość oraz zaangażowanie sprawiły, że nazwano go „apostołem
Pińszczyzny i Polesia”. Posługa Andrzeja Boboli
zakończyła się męczeńską śmiercią w Janowie
Poleskim. W tym miejscu zginął z rąk Kozaków
w 1657 roku.
Wkrótce zapomniano o miejscu jego pochówku
w kościele Jezuitów w Pińsku. Wiele lat później,
Andrzej Bobola ukazał się oczom rektora Kolegium Pińskiego. Wskazał wówczas miejsce,
w którym spoczywała jego trumna. Ze zdumieniem odkryto, że ciało przyszłego świętego było
doskonale zachowane, mimo że spoczywało
w wilgotnej ziemi. Liczne łaski za wstawiennictwem męczennika sprawiły, że ludzie rozpoczęli
pielgrzymki do jego grobu.
W latach 1709-1710 roku przez Polskę i Litwę
przeszła straszliwa epidemia. Ominęła ona jednak ziemię pińską. Cud ten przypisano Andrzejowi Boboli. Wkrótce podjęto starania o jego
beatyfikację. Nastąpiła ona dopiero w 1853.
Kanonizacja miała miejsce w uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego, 17 kwietnia 1938
roku.
16 maja 2002 oficjalnie uznano
Andrzeja Bobolę za jednego z patronów
Polski.

1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Wyznajemy wiarę, że Pan Jezus wstąpił do
nieba, by przygotować dla nas miejsce i tam
na nas wszystkich oczekuje. Dzisiaj 16 dzień
maja - święto św. Andrzeja Boboli, o godz. 8.00
Msza Święta w intencji Ojczyzny.
2. Nabożeństwa majowe codziennie o godz.
17.30. Od piątku trwa nowenna przed uroczystą
Zesłania Ducha Świętego.
3. Wtorek o godz. 16.00, spotkanie dla dzieci
przystępujących do Komunii Świętej w sobotę
i niedzielę 22 i 23 maja. Uroczystość I Komunii
Świętej – Grupa 4 sobota godz. 12.00,
Grupa 5 niedziela godz. 13.00.
4. Środa o godz. 18.00 Msza Święta i katecheza dla rodziców młodzieży, która w środę
26 maja ma przyjąć sakrament bierzmowania.
5. W czwartek od godz. 17.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu. Od 17.00 do 17.15
adoracja z udziałem dzieci.
6. W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania
Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny.
7. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych w różnych potrzebach naszego życia,
o rozwiązanie trudnych spraw, z okazji imienin,
urodzin, rocznic, jubileuszy i za bliskich zmarłych.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest
nowy numer Gościa Niedzielnego i Gazetki
Parafialnej.
9. Przypominamy, że w kościele, mamy obowiązek zakrywania ust i nosa, cały czas jest zalecane udzielanie Komunii św. na rękę, zachowujemy bezpieczny dystans.

Za wszelką pomoc, za każdą ofiarę,
za ofiary wpłacane na konto parafialne,
za życzliwość i dar modlitwy składamy
serdeczne Bóg zapłać! Parafianom
i Gościom życzymy pięknych i błogosławionych dni w nowym tygodniu.
ks. Tomasz Jaskółka - proboszcz
ks. Przemysław Gracek - wikariusz

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIELE PARAFIALNYM

INTENCJE MSZALNE
W KOŚCIOŁACH FILIALNYCH
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8.00

† Zofia NAWROT (imieninowa)

12.00

†† Eugenia, Zbigniew FRANKOWSCY

18.00

† Alfreda NACHOWIAK - 8 r. śm.,
†† Anna, Walerian JANUSZKO
PONIEDZIAŁEK 17.05.2021

18.00

† Andrzej PRĘŻYNA—od uczestników
pogrzebu
WTOREK 18.05.2021

18.00

† Ewa CHEŁSTOWSKA (1 r. śm.)

18.00

Dziękczynno—błagalna z okazji 11 urodzin Michała
ŚRODA 19.05.2021

18.00

W intencji próśb i podziękowań do MB
Nieustającej Pomocy

18.00

† Teresa WOŹNIAK—od uczestników
pogrzebu

SOBOTA 16:30
POŹRZADŁO
WIELKIE

9:15
DĘBSKO

9:15
POMIERZYN

18.00

† Saturnina, † rodzeństwo
† Zofia, Maria, Jan Wacław, Aleksander
BEZDEL
PIĄTEK 21.05.2021

18.00

† Anna MOSTYŃSKA—z okazji urodzin

18.00

† Robert WITCZAK, † Waldemar WITCZAK
SOBOTA 22.05.2021

18.00

† Maria MAGAC (2 r. śm.) † z rodziny

18.00

† Marcin DOWŻYCKI (13 r. śm.) † z
rodz. RESZEL i FABISZAK
NIEDZIELA 23.05.2021

8.00

† Ludwika PIASECKA (34 r. śm.) † Jarosław KISZEWSKI, † z rodziny

12.00

I Komunia Święta

18.00

† Katarzyna, Szczepan JEDRZEJCZAK,
† Rozalia, Roman ŁABAJ

Dziękczynna za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze błogosł.
i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Zofii ZAHUTA z okazji
imienin i całej rodziny

†† Wojciech, Józefa GAŁKOWSCY

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

†† Czesława, Henryk, Adam
STAŃCZYK

10:15
GIŻYNO

††
Marianna,
Wincenty,
Tadeusz WIKTORSCY

11:30
SUCHOWO

† Stanisława RZESZUT

Biały Zdrój
16:30
20.05.2021 r.

NIEDZIELA
23.05.2021

CZWARTEK 20.05.2021
18.00

INTENCJA WOLNA

SOBOTA 16.30
POŹRZADŁO
WIELKIE

INTENCJA WOLNA

9:15
DĘBSKO

† Ryszard DEMBOWSKI (19 r.
śm.), †† Marta, Władysława,
Aleksander z rodz. DEMBOWSKICH

9:15
POMIERZYN

† Natalia SZYMAŃSKA (8 r.
śm.) †Anna SOBALA

10:30
BIAŁY ZDRÓJ

10:15
GIŻYNO

11:30
SUCHOWO

† Władysława, Stefan, Kazimierz KARBOWSCY
Dziękczynno—błagalna za
Tadeusza i Michała z okazji
urodzin
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