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Parafii p.w. bł. Doroty z MątówNR 38;  Wniebowstąpienie Pańskie– 02 Czerwiec 2019 

Czytania: Dz 1,1-11; Ps 47; Hbr 9 -10,23; Łk 24,46-53

Niebo już otwarte

Zmartwychwstanie Jezusa było Jego wejściem do 
chwały Ojca, a nie powrotem do ziemskiego życia. Wydarzenie 
Wniebowstąpienia było zakończeniem okresu ukazywania się
zmartwychwstałego Pana uczniom. Dla nas jest ono rękojmią i
obietnicą naszego wzięcia do nieba. Dzisiejsza uroczystość jest

też dla nas przypomnieniem, że będąc mieszkańcami ziemi, 
jesteśmy obywatelami nieba.   

Czterdzieści  dni  po  Niedzieli  Zmartwychwstania  Chrystusa  Ko-
ściół katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to
pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł
na  ziemię  dla  naszego  zbawienia  przyjmując  naturę  ludzką.  

Św. Łukasz pozostawił w Dziejach Apostolskich następującą rela-
cję o tym wydarzeniu: "Po tych słowach [Pan Jezus] 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´. Wtedy wrócili  do
Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odle-
głości drogi szabatowej" (Dz 1, 9-12). Na podstawie tego fragmentu wie-
my  dokładnie,  że  miejscem  Wniebowstąpienia  Chrystusa  była  Góra
Oliwna. Właśnie na tej samej górze rozpoczęła się wcześniej męka Pana
Jezusa. Wtedy Chrystus cierpiał i przygotowywał się do śmierci na krzy-
żu, teraz okazał swoją chwałę jako Bóg. Na miejscu Wniebowstąpienia
w 378 r. wybudowano kościół z otwartym dachem, aby upamiętnić uno-
szenie się Chrystusa do nieba. W 1530 r. kościół ten został zamieniony
na meczet muzułmański i taki stan utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

Intencje mszalne: 03.06 - 09.06

Poniedziałek, 03 czerwiec 2019 –   św. męcz. Karola Lwangi i towarz.  
700 śp. Jan Arendt
1800  śp. Janina Patra (13 rocz.), Alojzy Patra (7 rocz.)
1800 Dziękczynna za szczęśliwe narodziny Anieli-Faustyny z prośbą o 
dar żywej wiary dla niej i rodziców
Wtorek,     04   czerwiec 2019   
700  śp. Zofia Przezpolewska
1800 śp. Zofia Kubka (30 dzień po pogrzebie)
Środa, 05 czerwiec 2019 – św. Bonifacego, Biskupa i męczennika
700

1800  śp. Jadwiga Stasiak (13 rocz.)
1800 śp. Izabela i Józef oraz zmarli z rodziny
Czwartek  ,   06 czerwiec 2019  - Pierwszy Czwartek Miesiąca  
700 śp. Ewa i Zenon Wyżynkiewicz
1800 o nawrócenie i zbawienie dla Marcina, Wojciecha, Moniki i Nicoli
Piątek,   07 czerwiec 2019 – Pierwszy Piątek Miesiąca  
700 

1800 

Sobota,     08   czerwiec 2019 – św. Jadwigi Królowej  
700 śp. Irena Gnoińska
1800 śp. Andrzej Bruzdewicz (2 rocz.)
Niedziela,     09 czerwiec 2019 – Zesłanie Ducha Świętego  
800 śp. Monika Wiśniewska (1 rocz.), Mieczysław, Lech i Barbara oraz 
zmarli z rodziny Rostankowskich: Grzegorz, Gerard, Helena i Anna
930 śp. Zofia, Franciszek Szechliccy i Józefa(k), Jan Zamorscy
930 „Domowy Kościół”
1100  śp. Jan, Maria, Stanisław, Henryk i dziadkowie z rodziny 
Robaków
1230 śp. Kazimierz i Stanisława(k) Rogalscy, Ewa i Zbigniew 
Rumińscy, Adam Nowacki, Aniela Śmiglarska
1230 Dziękczynna z okazji 35 rocznicy ślubu Anny i Ryszarda z prośbą 
o Boże błogosławieństwo
1800 śp. Mikołaj, Maria, Edward, Piotr, Anna z rodziny Demkowicz
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Mahometanie jednak pozwalają katolikom w uroczystość Wniebowstą-
pienia  Pańskiego  na  odprawienie  tam  Mszy  świętej.

Św. Łukasz w swojej Ewangelii podaje, że po tym jak Pan Jezus
został uniesiony do nieba, Apostołowie z wielką radością powrócili  do
Jerozolimy.  Zostali  pouczeni  o  powtórnym  przyjściu  Chrystusa,  który
przybędzie na świat, aby go osądzić. Uczniowie Chrystusa zostali pod-
dani licznym, ciężkim próbom podczas Jego pobytu na ziemi. Widzieli
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 Na-
uczyciel i Pan zmartwychwstał. Kiedy jednak Pan Jezus przez czterdzie-
ści dni pokazywał się Apostołom, ich wiara w zmartwychwstanie Bożego
Syna umocniła się do tego stopnie, że później mężnie znosili prześlado-
wania i oddawali własne życie dla Niego. Tym trudniej było im się roz-
stać z Chrystusem, kiedy ten wstępował do nieba. Pan Jezus powiedział
jednak, że Jego odejście jest konieczne, aby mógł przyjść Pocieszyciel.
Tymi słowami zapowiadał On posłanie ludziom Ducha Świętego, który
odtąd  miał  prowadzić  Kościół  aż  do  skończenia  czasów.   

Należałoby się zastanowić, do czego nasz Pan zobowiązuje nas
w tajemnicy  Wniebowstąpienia.  Św.  Augustyn  zachęca wierzących  w
Chrystusa w taki sposób: "W dniu dzisiejszym nasz Pan, Jezus Chry-
stus, wstąpił do nieba: podążajmy tam sercem razem z Nim". Przypomi-
na w tym miejscu słowa św. Pawła, który nawoływał: "Jeśliście więc ra-
zem 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" (Kol 3, 1-2). Dalej św. Augustyn
przypomina, że Pan Jezus chociaż wstąpił do nieba, nie odszedł od nas.
Podobnie i my już jesteśmy razem z Nim w ojczyźnie niebieskiej, choć w
naszym ciele nie spełniło się jeszcze to, co jest nam obiecane. Tajemni-
ca Wniebowstąpienia nie każe jednak odrywać oczu od ziemi, lecz czy-
nić ją sobie poddaną w ten sposób, aby budować "nową ziemię i nowe-
go niebo". Tajemnica Wniebowstąpienia ukazuje sens pracy i ludzkich
wysiłków, utwierdza chrześcijańską misję w świecie. Każdy człowiek po-
wołany jest  do tego,  aby podporządkowując sobie  ziemię,  odnosił  do
Boga siebie i wszystkie rzeczy. Chodzi tu również o zwykłe, codzienne
zajęcia, najdrobniejsze nawet prace, które rozwijają dzieło Stwórcy, za-
radzają potrzebom swoich braci. 

Por. Niedziela

Por. Niedziela

Ogłoszenia parafialne 
 
1. Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy codziennie na godzinę

17:30 na nabożeństwa czerwcowe, na wspólny śpiew Litanii do
Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  przed  wystawionym
Najświętszym Sakramentem.

2. W  tym  tygodniu  wspominamy  w  liturgii;  w  poniedziałek  –  
św.  męczenników  Karola  Lwangi  i  towarzyszy,  w  środę  –  
św. Bonifacego Biskupa i męczennika, w sobotę – św. Jadwigę
Królową.

3. W  tym  tygodniu  będziemy  również  przeżywać  Pierwszy
Czwartek  i  Piątek   Miesiąca.  W  czwartek  modlimy  się  za
kapłanów oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.
W piątek odwiedzimy naszych chorych a wieczorem spowiedź od
godziny 17:30. 

4. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego, która zakończy Okres Wielkanocny.

5. Festyn  parafialny  z  racji  Odpustu  Błogosławionej  Doroty
odbędzie  się  w  naszej  parafii  16  czerwca  –  w  niedziele  po
uroczystej Eucharystii o godz. 12:30. Jak w zeszłym roku wiele
atrakcji i konkurencji dla całej rodziny. Wspólnoty i osoby chętne
zapraszamy  do  pomocy  w  organizacji  festynu  oraz  zgłaszania
ciekawych propozycji.

6. Poszukujemy jeszcze dwie osoby potrzebne do opieki  podczas
wyjazdu wakacyjnego dzieci.

7. Bardzo  serdecznie  zapraszamy  na  Rekolekcje   dla  Pań  
„Nie  lękaj  się”,   które  odbędą  się  w  terminie  od  14  do  16
czerwca  w  kościele  Bożego  Ciała  w  Elblągu.  Szczegóły  na
ulotkach i w gablocie przed kościołem.

8. W piątek po  wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.
9. Za tydzień taca inwestycyjna na potrzeby naszego kościoła.
10. W minionym tygodniu odeszla do wieczności:

śp. Izabela Godlewska  – lat 93 , z ul. Grottgera
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