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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 towarzy-

szyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowy-

mi 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. 

I czytanie: Dz 1, 11-11; Ps 47 

II czytanie: Ef 4, 1-13; Ewangelia: Mk 16, 15-20 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Takie pole-

cenie otrzymują uczniowie od Jezusa zanim, po zmartwychwstaniu, przestaje 

im się ukazywac  i wstępuje do nieba. Zadanie i polecenie trudne, po ludzku 

niewykonalne, ale Chrystus obiecał im swoją nieustanną obecnos c , az  do 



...I NIE TYLKO 

Otwarta droga do nieba 

Uroczystos c  Wniebowstąpienia Pan skiego przez ywamy w niedzielę. Z al 

tego s więta! Zawsze było czterdzies ci dni po zmartwychwstaniu, a potem 

dziewięc  dni wyczekiwano na Zesłanie Ducha Ś więtego. Dla człowieka wie-

rzącego takie dokładne wpisanie uroczystos ci do historii zbawienia ma duz e 

znaczenie. 

Zmiana jest tym dziwniejsza, z e 15 sierpnia zachowano uroczystos c  Wnie-

bowzięcia Najs więtszej Maryi Panny, a przeniesiono na niedzielę uroczystos c  

Wniebowstąpienia Chrystusa. 

Mimo takich mało czytelnych decyzji skoncentrujemy dzis  swoją uwagę na 

tajemnicy wniebowstąpienia, a jest to wielka tajemnica naszej wiary. Ro wnie 

wielka jak tajemnica zmartwychwstania i zesłania Ducha Ś więtego, s cis le 

zresztą połączona z tymi dwiema tajemnicami. 

Uroczystos c  Wniebowstąpienia Chrystusa ukierunkowuje nasze mys lenie 

skon czenia s wiata. Wezwanie do głoszenia Ewangelii zostało skierowane nie 

tylko do jedenastu ucznio w; grono ewangelizatoro w powiększało się, a misja 

była przekazywana następcom, bo ma przeciez  trwac  do kon ca s wiata i ogar-

niac  wszystkie narody. Ale bez Boz ej mocy, bez wiary w Jego obecnos c  i dzia-

łanie zaro wno Apostołowie, jak i ich następcy niczego nie byliby w stanie 

zrobic . Ta misja, to niezwykłe dzieło Boz ej miłos ci, jest zaproszeniem do za-

wierzenia, s wiadectwa i nas ladowania Chrystusa. 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, czyli będzie uczestnikiem 

szczęs cia wiecznego w nieustannej komunii z Bogiem, szczęs cia, jakiego 

człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazic , ani s wiat nie jest w stanie mu 

dac . Bo g chce się tym szczęs ciem podzielic , ale człowiek, w swojej wolnos ci, 

moz e to zaproszenie przyjąc , albo odrzucic . Od momentu zmartwychwstania 

Chrystusa szatan mając s wiadomos c , z e przegrał , robi wszystko, aby czło-

wieka odwies c  od Boz ej miłos ci, aby przemijającymi bogactwami i przyjem-

nos ciami zasłonic  prawdziwe, nieprzemijające wartos ci. Chce odwro cic  na-

szą uwagę od tego, co jest jedynym i najgłębszym sensem ludzkiego istnie-

nia. Komu więc uwierzymy? Komu oddamy swoje serce? Oni zas  poszli i gło-

sili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znaka-

mi, które jej towarzyszyły.  

Panie Jezu, dopomo z  mam kaz dą chwilą naszego z ycia, dawac  s wiadectwo 

o Twojej miłos ci i prawdzie Ewangelii.  



i nasze działanie na dom Ojca, do kto rego z godziny na godzinę zmierzamy. 

Jestes my w drodze do nieba. O tym nie wolno nam zapomniec . Jes li tak się 

stanie, zaczniemy błądzic . A Ziemia to jest kula i moz na po niej chodzic  

w ko łko i bez celu. Chrystus wytyczył drogę z ziemi do nieba i dom Ojca, 

w kto rym jest mieszkan  wiele, uczynił celem naszego z ycia. 

Za co Kos cio ł dziękuje Bogu w dzisiejszej prefacji o wniebowstąpieniu 

Chrystusa? Dziękuje za Jego zwycięstwo nad grzechem i s miercią. Chrystus 

przegrał bitwę, gdy dobrowolnie oddał się w ręce ludzi złych. Zginął poza 

murami Jerozolimy i tam przygotowano Mu pogrzeb. Ale w tej dobrowolnej 

klęsce ujawnił potęgę miłos ci, kto ra zawsze jest silniejsza niz  grzech; silniej-

sza niz  grzechy całego s wiata. Przegrał bitwę, ale wygrał wojnę. Przez zmar-

twychwstanie udowodnił, z e z ycie jest mocniejsze od s mierci. I wszystkich, 

kto rzy w Niego wierzą, uczynił zdolnymi do podobnego zwycięstwa. 

Jezus wchodzi do nieba jako kro l chwały, jako podwo jny zwycięzca: zwy-

cięz ył grzech i s mierc . Wniebowstąpienie otwiera niebo dla człowieka, dla 

kaz dego z nas. Dotąd było ono jedynie dla anioło w. Teraz jest dla nas, bo syn 

Boga jest synem człowieczym. Odtąd aniołowie są do dyspozycji człowieka. 

Wielka to tajemnica! 

Wniebowstąpienie stało się dniem wyniesienia człowieka do najwyz szej, 

boskiej godnos ci. To jest nasza perspektywa z ycia w nowym Boz ym s wiecie, 

w gronie anioło w, kto rzy będą z podziwem spoglądac  na nas. 

Kolejny tytuł dziękczynienia to fakt, z e Jezus jest pos rednikiem między 

Ojcem a ludz mi, między nami a Ojcem. O cokolwiek chcemy prosic  Ojca, mo-

z emy to uczynic  przez Jezusa, kto ry jest nam bliski przez Jego udział 

w naszym ziemskim z yciu. 

Przed Bogiem dzielimy rzeczy na wielkie i na małe. Przed Chrystusem tak 

rzeczy nie dzielimy, bo dla Niego rzeczy małe, nasze, codzienne, zwykłe są 

wielkie. 

W Ewangelii nie ma podziału na rzeczy wielkie i małe. Małe są wielkimi, 

jez eli są one dziełem miłos ci. Przypomniała o tym s w. Teresa od Dzieciątka 

Jezus. 

Kos cio ł dziękuje ro wniez  Bogu za to, z e Chrystus jest sędzią s wiata: 

„Śtamtąd przyjdzie sądzic  z ywych i umarłych”. Jest sędzią sprawiedliwym. 

Na ziemi są miliony ofiar, ludzi skrzywdzonych. Jest ich o wiele więcej niz  

tych, kto rzy krzywdzą. I tu, na ziemi, rzadko kiedy ci, kto rzy krzywdzą, zosta-

ją ukarani. A jez eli nawet tak się dzieje, to nigdy nie są ukarani sprawiedli-

wie. Bo jez eli ktos  zabija dwadzies cia tysięcy ludzi i za to jego się zabije, to co 

to za sprawiedliwos c !? Przypomnę chociaz by tylko Katyn . 



 

Ale Jezus jest sędzią sprawiedliwym. A w tym okres leniu na pierwszy plan 

wysuwa się to, z e nagrodzi skrzywdzonych. Kto z yje uczciwie i nie krzywdzi, 

potrafi przebaczyc  swoim winowajcom. I on czeka na wyrok Jezusa, wiedząc, 

z e dla niego ten wyrok będzie pomys lny. Kaz dy skrzywdzony zostanie 

z tytułu sprawiedliwos ci przez samego Boga nagrodzony. 

Czekamy z nadzieją na sąd. Z nadzieją i rados cią nie dlatego, z e winni zo-

staną ukarani, bo to z aden powo d do rados ci. Ktos  przeciez  będzie cierpiał. 

Ale czekamy na wyrok, w kto rym Bo g nagrodzi nas za kaz dy dobry czyn, za 

kaz dą dobrą decyzję. A przeciez  tych dobrych decyzji w naszym z yciu są ty-

siące. Jest ich wiele razy więcej aniz eli tych niedobrych. 

Kos cio ł dziękuje ro wniez  za to, z e zmartwychwstały Chrystus jest władcą 

stworzenia. My znamy wielu władco w, kto rzy bardzo często kompromitują 

siebie i władzę. Znamy tych małych kacyko w z yjących kosztem podwład-

nych. Im się wydaje, z e są panami z ycia i s mierci i z e władza daje im prawo 

do zabawy naszym kosztem. Dzisiejsza uroczystos c  przypomina, z e i oni są 

podwładnymi Władcy Śtworzenia, z e i oni odpowiedzą za kaz dą swoją decy-

zję, i z e Chrystus ani na sekundę nie zwolni ich od odpowiedzialnos ci. 

On nigdy nie z yje naszym kosztem. To my z yjemy z Jego łaskawos ci. Tak 

jest ustawiona wszelka prawdziwa władza, kto ra od Boga pochodzi. 

Dzieci z yją kosztem rodzico w, a nie rodzice kosztem dzieci. Kiedy dziecko 

skon czy osiemnas cie lat, powinno przejs c  na własny rozrachunek po to, aby 

za cztery lata wziąc  odpowiedzialnos c  za utrzymanie innych. Taki jest me-

chanizm władzy, Boz ej władzy. Nie moz e mający władzę z yc  kosztem pod-

władnego. 

Jezus to ten władca, kto remu moz na całkowicie zaufac . 

Kos cio ł dziękuje ro wniez  za nadzieję nowego, lepszego z ycia w s wiecie 

Dobrej Nowiny, bo całe niebo jest Dobrą Nowiną. Nie ma tam juz  krzywdy, 

niesprawiedliwos ci, narzekania, cierpienia. Jest dziękczynienie, wzajemna 

miłos c  i szczęs liwe z ycie. 

Oto bogactwo tres ci tego wydarzenia, kto re miało miejsce na oczach blisko 

pięciuset s wiadko w. 

Przy zmartwychwstaniu s wiadko w nie było. Był tylko pusty gro b. A przy 

wniebowstąpieniu było pięc set oso b. Z nich sto dwadzies cia powro ciło ra-

zem do jednego pomieszczenia i tam czekali na zesłanie Ducha Ś więtego. 

Nie da się tego wydarzenia usunąc  z Ewangelii. Jest to jedno 

z największych wydarzen  w historii zbawienia. 

Podziękujmy Bogu za tę odrobinę wiary, kto ra nas tu przyprowadziła 

i kto ra pozwala nam popatrzyc  w go rę, a nie chodzic  tylko w ko łko po ziemi. 



Bowiem ten, kto ry chodzi w ko łko, nigdzie nie zajdzie. Zmęczony padnie po 

drodze. 

A my mamy drogę wytyczoną. Dojdziemy do drzwi, kto re się otworzą. 

Wyjdzie przez nie Chrystus i powie: „No, udało ci się. Chodz  do prawdziwej 

rados ci”.  
ks. Edward Śtaniek 

O co proszę? O dogłębne przekonanie, że moc Jezusa  

towarzyszy mi na każdym kroku 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus powierza mi misję (w. 15). Mam głosic  

Ewangelię tam, gdzie toczy się moja codziennos c . Ona jest „całym s wiatem”, 

do kto rego mnie posyła. 

Us wiadomię sobie, z e dzięki mnie wiele oso b moz e spotkac  Jezusa. Ode 

mnie zalez y, czy będzie dla nich kims  bliskim czy dalekim. Jak wygląda moje 

z ycie Ewangelią w konkretach dnia: w rodzinie, we wspo lnocie, w pracy? 

Przywołam z wdzięcznos cią osoby, kto re przekazały mi wiarę (w. 16): 

rodzico w, kto rzy przynies li mnie do chrztu, kapłana, kto ry mnie ochrzcił 

i wielu innych, kto rzy troszczyli się o mo j rozwo j duchowy. Kto to jest? Po-

modlę się za nich. 

Jezus zapewnia mnie, z e jes li Mu uwierzę, będę mo gł w Jego imię doko-

nywac  rzeczy po ludzku niemoz liwych (ww. 17-18). Wsłucham się w Jego 

słowa i będę prosił o wiarę w moc Jego Śłowa. Jakie przez ycia budzą we 

mnie Jezusowe obietnice? 

Ilekroc  słucham z wiarą słowa, tylekroc  dokonuje ono wielkich rzeczy 

w moim z yciu. Nie zawsze dostrzegam je od razu. Moja wiara w moc słowa 

sprawi, z e będę je głosił z mocą. Takiej władzy udzielił mi Jezus przed swo-

im odejs ciem do nieba. Owoce objawią się w swoim czasie. 

Razem z uczniami będę się wpatrywał w Jezusa wstępującego do nieba 

(w. 19). Wstępuje do Ojca, czyli pozostaje blisko mnie. Ojciec jest tam, gdzie 

są Jego dzieci. Ilekroc  mo wię „Ojcze nasz, kto ry jestes  w niebie”, tylekroc  

wyznaję, z e jest przy mnie razem z Jezusem. 

W z arliwym wołaniu zwro cę się do Ducha Ś więtego, aby wlał we mnie 

głębokie przekonanie o bliskos ci Ojca i Śyna. Duch Jezusa codziennie tchnie 

we mnie przez Śłowo, posyła mnie i towarzyszy mi w głoszeniu Ewangelii 

(w. 20). Będę powtarzał: „Wierzę, Boz e, z e Ty zawsze jestes  ze mną!”. 

Krzysztof Wons ŚDŚ/Śalwator 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej w trzech grupach przystąpią ucz-
niowie ze Śzkoły Podstawowej Nr 3. Msze s w. o godz. 10.30; 12.00 i 13.30 są 
zarezerwowane wyłącznie dla oso b związanych z uroczystos cią I Komunii Ś w. 

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie nabożeństw majowych, 
kto re odprawiamy codziennie o godz. 17.30. Trwa nowenna przed uroczy-
stos cią Zesłania Ducha Ś więtego. 

 W poniedziałek, 17 maja, parafie Czechowic-Dziedzic obchodzą uroczy-
stość św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona miasta. 

 W piątek, 21 maja, przypada wspomnienie s w. Jana Nepomucena, prezbi-
tera i męczennika. Jest to zarazem dzien  modlitwy do Miłosierdzia Boz ego, 
z racji trzeciego piątku miesiąca. 

 W sobotę, 22 maja, przypada 26. rocznica pobytu papiez a Jana Pawła II na 
terenie naszej diecezji. 

 W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
W tym dniu w czasie Mszy św. o godz. 16.00 do Pierwszej Komunii Św. 
przystąpią dzieci ze Szkoły Muzycznej. Bardzo prosimy, aby osoby nie 
związane z tą uroczystos cią wybrały inne moz liwos ci uczestniczenia we 
Mszy s w. niedzielnej. 

 Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na Diecezjalny Dom Duszpasterski 
w Andrychowie; za tydzien  niedzielna składka będzie przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii. Dziękujemy takz e za wszystkie ofiary przekazywane na 
konto parafialne, kto re w dobie pandemii są wyrazem troski o utrzymanie 
parafii. 

 Odwiedziny chorych i starszych parafian są moz liwe po indywidualnym 
umo wieniu się z duszpasterzem. Zadbajmy o duchową opiekę nad chorymi 
i starszymi. 

 Zgodnie z aktualnymi wskazaniami epidemicznymi, pragniemy przypo-
mniec , z e w naszym kos ciele moz e przebywac  w czasie Mszy s w. lub innych 
nabożeństw jedynie 40 osób. Zajmujemy miejsca wskazane. Przypomina-
my o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Przypomi-
namy, że nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od udziału w nie-
dzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich oso b, kto re pragną w niej 
uczestniczyc , ale z powodu obostrzen , lęku lub wieku nie mogą. Zachęcamy 
wiernych, aby duchowo łączyli się ze swoją parafią poprzez transmisję inter-
netową na parafialnym kanale YouTube. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 17.05       

6.00  za zm. Alojzego i Julię Waliczko w oraz rodzico w i rodzen stwo;  

     Marię, Alfredę, Franciszka Kowalczyko w oraz rodzico w i rodzen stwo 

18.00 1. za zm. Łucję, Aleksandrę i zm. z rodziny; 2. za zm. Marię Dudek 

     3. za zm. Klaudiusza Goszczyn skiego 
WTOREK - 18.05      

6.00  1. Dzięk.-błag. o Boz e błog. i opiekę Matki Najs więtszej dla Janiny    

     Po łtorzyckiej z ok. 98 ur.; za zm. Czesławę Ś lusarczyk 

18.00 1. za zm. Władysławę Płonkę; 2. za zm. Czesławę Bochenek 

      3. za zm. Wandę i Waltera Zago ro w 
ŚRODA - 19.05              

6.00  za zm. rodzico w Juliana i Julię, rodzen stwo i bliskich krewnych 

18.00 1. za zm. Anielę Śkorupkę; 2.  za zm. Emilię Gnizę  

     3.  za zm. Leszka Liberckiego; 4. za zm. Genowefę Komstę 
CZWARTEK - 60.05      

6.00  za zm. Arkadiusza Pustelnika 

18.00 1. Dzięk.-błag. o Boz e błog., opiekę Matki Najs więtszej i zdrowie dla   

     taty Alfreda Gaika z ok. 90 ur.; 2. za zm. Śtefanię Prochownik 

     3. za zm. Piotra Wojciechowskiego 

PIĄTEK - 61.05 - WSPOMNIENIE ŚW. JANA NEPOMUCENA 

6.00  za zm. Pawła Kempnego 

18.00 1. za zm. Helenę i Witolda Grygielo w oraz Wandę Lukasek 

     2. za zm. Śtanisławę Konieczną; 3. za zm. Jo zefa Dobiję 

SOBOTA - 66.05           

6.00  1. za zm. Bronisławę Kołatę; 2. za zm. Leszka Magę 

18.00 1. za zm. Wiesławę Pawełczyk 

     2. za zm. Jo zefa, Śtefanię i Jacka C wiertnio w i zm. z rodziny 

NIEDZIELA - 63.05 - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

7.30  za zm. Irenę i Ludwika Grygielo w 

9.00  1. za zm. Zofię Kostkę z rodzicami; 2. za zm. Jo zefę Janas 

     3. za zm. Jerzego Gajczaka 

10.30 1. CHRZTY, ROCZKI: Agnieszka Czaderna 

     2. za zm. Lesława Marka 

12.00 I Komunia Ś w. – Śzkoła Muzyczna 

18.00 za zm. Irenę Gansel 

19.30 Dzięk.-błag. w int. Ewy z ok. ur. 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dz 19, 1-8; Ps 68; J 16, 29-33 

Wtorek: Dz 20, 17-27; Ps 68; J 17, 1-11a 

Środa:  Dz 20, 28-38; Ps 68; J 17, 11b-19 

Czwartek: Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16; J 17, 20-26 

Piątek: Dz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19 

Sobota: Dz 28, 16-20. 30-31; Ps 11; J 21, 20-25 

Niedziela:  Dz 2, 1-11; Ps 104; Ga 5, 16-25 

        J 15, 26-27; 16, 12-15 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 40 osób  

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Różaniec w intencji dzieci, młodzieży i rodzin: środa, godz. 17.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek, godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota, godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czwartek - 17.00 - 19.00  

(I czwartek miesiąca nieczynna) 

Piątek - 10.00 - 12.00 

Sprawy kancelaryjne można także załatwić bezpośrednio po zakończeniu  

Mszy św. w poniedziałek, środę i piątek. 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 836 lub  33 816 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl 

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

