
 

Wniebowstąpienie Pańskie - 24 maja 2020 r. 
 
 

EWANGELIA (Mt 28, 16-20) 
  

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie 

Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak 

wątpili. Wtedy Jezus podszedł 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. 

 

KOMENTARZ 
 

 

Niedawno, na lotnisku w Warszawie, wylądował Antonow, 

największy obecnie latający samolot świata. Został skonstruowany do 

przenoszenia wahadłowca kosmicznego Buran. Aby przetransportować 

tego wahadłowca na miejsce startu w przestrzeń kosmiczną, potrzebne 

było zaangażowanie wielu ludzi. Start w nieznane przestrzenie kosmosu 

pociąga za sobą ogromne koszty. 

Dzisiaj przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Jezus wstępuje do nieba skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia. 

Wcześniej mówił: „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu 

opuszczam świat i idę do Ojca”. 

Wniebowstąpienie to nie tylko osobisty triumf Chrystusa, ale 

także nasze zwycięstwo, które oznacza, że zostaliśmy wyniesieni ponad  



 

całe stworzenie. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus zapewniał: „W domu 

Ojca mego jest mieszkań 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”. 

Niebo, to nie przestrzeń kosmiczna, w którą z wielkim trudem 

człowiek próbuje wkroczyć. Nieba nie zdobywa się na chwilę, jak to 

dzieje się z nieznanym jeszcze kosmosem, lecz osiąga się na wieki i nie 

za pomocą myśli ludzkiej, ale serca pełnego miłości.  

Uczniowie Chrystusa widzieli cuda, które czynił, słyszeli Jego 

nauki, które pociągały tłumy. Byli świadkami Jego męki i śmierci. Nie 

łatwo jednak było im uwierzyć, że Pan zmartwychwstał. Kiedy jednak 

Chrystus przez czterdzieści dni pokazywał się im, ich wiara w 

zmartwychwstanie umocniła się do tego stopnia, że później mężnie 

znosili prześladowania i oddawali własne życie za Niego. Zanim jednak 

wstąpił do nieba, dał im też obietnicę, że pośle Ducha Świętego, który 

odtąd będzie prowadził ich i Kościół aż do skończenia świata. 

Czego uczy i do czego zobowiązuje nas Wniebowstąpienie? Św. 

Paweł nawołuje: "Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z 

martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, 

zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co 

na ziemi". Wniebowstąpienie nie odrywa nas od ziemi, lecz nakazuje 

czynić ją sobie poddaną. Ukazuje sens pracy i ludzkich wysiłków. 

Człowiek powołany jest do tego, aby wszystko odnosić do Boga. 

Wniebowstąpienie przypomina nam o zawierzeniu swojego życia 

Opatrzności Bożej. Wstąpienie Jezusa do nieba zaprasza nas do życia 

miłością na co dzień, bo tylko miłość może nam otworzyć niebo, i nie na 

chwilę, lecz na zawsze. 

Czy swoim życiem ułatwiam innym, aby odrywali wzrok od 

ziemi, a częściej spoglądali w niebo? 

Proboszcz 
 

Dzień Modlitw za Kościół w Chinach 
 

24 maja jest w Chinach wspomnieniem Matki Bożej z Sheshan – 

Królowej Chin. Papież Benedykt XVI ogłosił ten dzień światowym 

Dniem Modlitw za Kościół w Chinach. W liście skierowanym do całego 



 

Kościoła powszechnego w 2007 r. Papież napisał: „Jako Pasterz Kościoła 

powszechnego pragnę wyrazić żywą wdzięczność Panu za bolesne 

świadectwo wierności, jakie chińska wspólnota katolicka dawała w 

okolicznościach prawdziwie trudnych. Równocześnie odczuwam jako 

mój wewnętrzny i niezbywalny obowiązek i jako wyraz mojej ojcowskiej 

miłości, konieczność utwierdzania w wierze chińskich katolików i 

wspierania ich jedności za pomocą środków właściwych Kościołowi”. 
 

28 maja – rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia 
 

3 sierpnia 1901 r. urodził się kard. Stefan Wyszyński, 

nazywany Prymasem Tysiąclecia. Wyszyński był nie tylko wybitnym 

przywódcą duchowym, ale i mężem stanu, autorytetem moralnym, 

duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły 

do upadku komunizmu w Polsce. 

Stefan Wyszyński  po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i 

Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 

sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Był profesorem prawa 

kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we 

Włocławku. Podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w 

podwarszawskich Laskach. Był wtedy kapelanem formacji Armii 

Krajowej i szpitala powstańczego w Laskach. 

Po zakończeniu wojny został rektorem Wyższego Seminarium 

Duchownego we Włocławku. W marcu 1946 r. mianowany został 

biskupem lubelskim, a sakrę biskupią przyjął 12 maja tego samego roku 

na Jasnej Górze. W swoim herbie biskupim umieścił słowa „Soli Deo” 

(Jedynemu Bogu). 

Po śmierci prymasa Augusta Hlonda w 1948 r. został mianowany 

arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski. 12 

stycznia 1953 r. papież włączył go do Kolegium Kardynalskiego. 

W okresie komunistycznych represji wobec Kościoła i społeczeństwa 

bronił chrześcijańskiej tożsamości narodu. Był jednak inicjatorem 

politycznego ułożenia stosunków z władzami państwa. W 1950 r. doszło 

do podpisania porozumienia regulującego stosunki państwo - Kościół. 

Porozumienie było ze strony Kościoła bardzo daleko idącym 

kompromisem, a prymas poddany został ostrej krytyce. 



 

Po trzech latach okazało się jednak, że i taki kompromis władzom 

komunistycznym nie wystarcza. Gdy rząd zdecydował się na jawną już 

ingerencję w wewnętrzne życie Kościoła, biskupi polscy wystosowali 

list, będący odpowiedzią na politykę rządu. Znalazły się w nim słynne 

słowa: "non possumus" (nie możemy), wyrażające niezgodę na 

podporządkowanie Kościoła władzy. Po publicznym ujawnieniu przez 

prymasa treści listu, we wrześniu 1953 r. Wyszyński został aresztowany; 

do 1956 r. przebywał w miejscach internowania w: Rywałdzie, Stoczku 

Warmińskim, Prudniku i Komańczy. 

Podczas internowania opracował program odnowy życia 

religijnego w Polsce. Ważnym elementem programu była peregrynacja 

kopii Obrazu Jasnogórskiego po parafiach w całej Polsce. 

W 1965 r. Episkopat Polski pod kierunkiem prymasa 

Wyszyńskiego wystosował słynne orędzie do biskupów niemieckich, 

wzywające do pojednania. Ostre reakcje władz PRL wywołały słowa 

orędzia: "Udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie". 

W latach 1980-81 pełnił rolę mediatora między Solidarnością a 

władzami.  

Zmarł 28 maja 1981 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich i 

został pochowany w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. 

Jego pogrzeb stał się ogólnonarodową manifestacją. 

Od 1 czerwca 1987 r. prymas Wyszyński spoczywa w specjalnie dla 

niego wzniesionej kaplicy. 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

 

• Zapraszamy na dodatkową Mszę św. w każdą niedzielę o godz. 15.00 

z Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

• Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 18.00. Zachęcamy do 

modlitwy Litanią loretańską. 

• W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja 

rozpoczyna się po Mszy św.  godz. 8.00 w kościele i trwa do godz. 

18.30. 

• W czwartek, 28 maja przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego, 

kard. Stefana Wyszyńskiego. 
 

• W niedzielę, 7 czerwca kończy się okres Komunii wielkanocnej. 


