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Ewangelia niedzielna
Jezus został wzięty do nieba
i zasiadł po prawicy Boga

VII Niedziela Wielkanocna
URODZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

III tydzień psałterza
17 V 2015, nr 20(33) 2015
Dz 1, 1-11
Ps 47, 2-3. 6-9, Ef 1, 17-23
Mt 16, 15-20

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. Tym zaś,
którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: 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 i 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.

KOMENTUJE KS. ZBIGNIEW SUCHECKI
Wniebowstąpienie Pańskie jest radosnym świętem
Chrystusa i naszym. Wspominamy dzień, w którym
Jezus zakończył swoją misję na ziemi. Objawił
światu Boga i Jego miłość oraz „przetarł nam
drogę”
do
życia
wiecznego.
Dlatego
Wniebowstąpienie kieruje nasz wzrok ku niebu.
Każdy dzień zbliża nas do wiecznej szczęśliwości, do
domu Ojca. Ale z drugiej strony niebo zaczyna się
już tu na ziemi. Pięknie mówił Orygenes: Jesteś
niebem i idziesz do nieba. Im bliżej jesteśmy
Chrystusa, im więcej w nas miłości i dzielenia się
nią z bliźnimi, tym bliżej jesteśmy nieba i tym
bardziej stajemy się niebem. Dzisiaj Jezus
Zmartwychwstały towarzyszy nam w ziemskiej
wędrówce z drugiego brzegu. Jest z nami przez
wszystkie dni aż do skończenia świata.

MARTA ŁUKIEWICZ-SZCZYPEK

PIĘĆDZIESIĄT DNI
PO ZMARTWYCHWSTANIU
Duch Święty, Duch Boży, Powiew, Tchnienie.
Wielu z nas utożsamia te słowa z Duchem
Świętym - jednym z najbardziej tajemniczych
bohaterów Pisma Świętego, obecnym we
wszystkich
wydarzeniach
związanych
z Jezusem Chrystusem, zaczynając od Jego
poczęcia, poprzez wcielenie, początek
publicznej działalności aż po zbawczą śmierć,
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie.
W końcu Duch Święty zstępuje na Apostołów
w Dniu Pięćdziesiątnicy i zaczyna się historia
Ducha Bożego jako trzeciej Osoby Trójcy
Świętej. Pamiętamy, że pięćdziesiąt dni po
Wielkanocy na zgromadzonych w wieczerniku
Apostołów i wiernych zstąpił Duch Święty pod
postacią języków ognia. Napełnieni Duchem
Świętym Apostołowie zaczęli głosić Ewangelię.
To wydarzenie uznawane jest za moment
narodzin Kościoła. Nie byłoby Pięćdziesiątnicy
bez Wielkiej Nocy. Te dwa święta są ze sobą
nierozerwalnie złączone. Mówiąc musisz się
duchowo narodzić, odwołujemy się zawsze do
zbawczych wydarzeń paschalnych, gdyż
umieramy z Chrystusem i w Nim jesteśmy
wzbudzani do nowego życia. Ma to również
swój wymiar w naszym chrzcie, który jest
również przez zanurzenie tzn.: umierasz
z Chrystusem
i
zmartwychwstajesz
z Chrystusem.
Wszyscy Chrześcijanie uważają, że Zesłanie
Ducha Świętego to jedno z najważniejszych
świąt chrześcijańskich. Wszyscy też
przyzywają Ducha Świętego w sakramentach,
w wydarzeniach najważniejszych dla
wspólnoty
kościelnej,
a także
nad

konkretnymi osobami i dla tych osób. Takie
przywoływanie Ducha Świętego bywa
nazywane epiklezą (gr: epikalein - przyzywać).
Epikleza jest bardzo ważnym elementem
liturgii eucharystycznej: Uświęć te dary mocą
Twojego Ducha, aby się stały Ciałem i Krwią
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty
sprawia, że te wydarzenia urzeczywistniają się
na ołtarzu przez posługę kapłana. Kapłan
prawdziwie działa in persona Christi. Nie
zapominajmy jednak, że Kościół, niezależnie
od swojej historii, potrzebuje cały czas Ducha
Świętego
do
tego
by
wierzyć.
Do wiary potrzeba pomocy Ducha Świętego,

ZIELONE ŚWIĄTKI
Jest to termin prawdopodobnie starszy od
chrześcijaństwa, związany nieodzownie
z pogaństwem, niegdyś związany z przyrodą,
świętem plonów Natomiast obecnie termin
Zielone Świątki został obecnie przyjęty przez
chrześcijaństwo i powiązany z Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego, która liturgicznie
nazywana jest Pięćdziesiątnicą, gdyż
występuje 50 dni po najważniejszej
uroczystości roku liturgicznego, jaką jest
Zmartwychwstanie
Jezusa
Chrystusa.
Zesłanie Ducha Świętego kończy Paschę.
Święto to posiada również swoja wigilię
należy do jednego można powiedzieć z trzech
najważniejszych świąt liturgicznych.

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

gdyż w nim poznajemy Boga. To On pomaga
nam doświadczyć Bożej bliskości. Dlatego
uważamy Ducha Świętego za dawcę życia zwłaszcza życia duchowego.
JAK POZNAĆ DUCHA ŚWIETEGO?
Boga Ojca poznajemy przez jego stworzenia,
zachwycamy się pięknem tego świata. Można
powiedzieć, że Bóg Ojciec objawił się
w otaczającym nas świecie. Najpełniej
poznajemy Boga w osobie Jezusa Chrystusa,
który stał się człowiekiem, był jednym z nas,
Apostołowie widzieli jego twarz.
CO JEST TWARZĄ DUCHA ŚWIĘTEGO?
Nawiązując do wydarzeń w wieczerniku i tego
co nazywany Zesłaniem Ducha Świętego,
widzimy, że twarzą Ducha Świętego jest
wspólnota, w której jest miłość, modlitwa,
wspólne odniesienie do Boga.
DLACZEGO MÓWIMY TAJEMICA DUCHA
ŚWIĘTEGO?
Gdzieś w sercu każdego z nas, w naszym
jestestwie jest Duch Święty. Bóg w ten sposób
doświadczany jest bliżej nas niż my sami
siebie, zna nas lepiej niż my. Pamiętajmy, że

trzecią
płaszczyzną,
perspektywą
doświadczenia Boga jest Duch Święty.
Mówiąc o Duchu Świętym nie mamy na myśli
jakiejś tajemniczej, nieokreślonej dla nas
energii, bezosobowej wspaniałej mocy. Cały
czas traktujemy o kimś, do kogo możemy się
bezpośrednio zwrócić przez sformułowanie:
Ty Duchu Święty we mnie mieszkasz.
NOWY TESTAMENT O DUCHU ŚWIĘTYM
Na kartach Nowego Testamentu, Listach św.
Pawła, możemy znaleźć szereg tekstów
mówiących o charyzmatach Ducha Świętego.
Po Soborze Watykańskim II (1962-1965)
świadomość charyzmatów Ducha Świętego
na nowo odżyła. Powiew Ducha Świętego
przypomniał, że modlitwa charyzmatyczna,
dary charyzmatyczne są dostępne dla
współczesnego człowieka i wspólnoty
Kościoła, między innymi w różnych ruchach
charyzmatycznych żywych w modlitwę i wiarę
w charyzmaty jaką daje Bóg jako Duch
Święty.

CHARYZMAT
Termin ten pochodzi z języka greckiego
(charisma - dar miłości). W teologii
chrześcijańskiej charyzmat to duchowy dar
otrzymany od Boga. Termin „charyzmat”
pojawia się w Nowym Testamencie
i określa dar udzielany przez Ducha
Świętego,
taki
jak
umiejętność
prorokowania, mówienia innymi językami,
uzdrawiania, czynienia cudów, a także dar
mądrości, wiary i miłości. Charyzmaty
udziela się Kościołowi i dla Kościoła.
W religioznawstwie terminem tym określa
się żarliwość religijną wyróżniającą daną
osobę z otoczenia.
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MSZE ŚWIĘTE

1. Akcja Katolicka w dniu dzisiejszym przyjmuje przed kościołem intencje
modlitewne, które zostaną ofiarowane Panu Bogu w czasie uroczystości Święta
W DNI POWSZEDNIE:
Dziękczynienia 7 czerwca 2015 r w świątyni Opatrzności Bożej. Ofiary przekazywane
przy okazji składania intencji będą przeznaczone na budowę świątyni Opatrzności Bożej.
6.30, 7.30, 18.00
W podziękowaniu za wsparcie, osoba składająca intencję otrzyma pamiątkowy medal
W NIEDZIELE:
z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej i kardynałem Stefanem Wyszyńskim, platerowany
6.30, 8.00
24-karatowym złotem.
9.30 - dla młodzieży,
2. W niedzielę, 7 czerwca będziemy obchodzić Święto Dziękczynienia pod hasłem „Królowo
Msza zbiorowa
11.00 - dla rodzin z dziećmi rodzin – dziękujemy i zawierzamy”. W tym dniu również uroczyste zakończenie nawiedzenie
12.30 - suma za parafian parafii naszej archidiecezji przez Matkę Bożą w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Z naszej parafii
organizowany jest wyjazd na tą uroczystość. Informacje w tej sprawie można uzyskać
17.00, 19.00
w zakrystii lub kancelarii.
WYPOMINKI ROCZNE 3. Klub Parafialny zaprasza w sobotę 23 maja na jednodniową autokarową wycieczkę do
Msza św. w każdy
Warszawy. W planie m.in. zwiedzanie z przewodnikiem Starego i Nowego Miasta oraz
I poniedziałek miesiąca Wilanowa. Koszt wycieczki wynosi 30 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii.
o godz. 18.00
4. Nasza parafia razem z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej
KORONKA
organizuje wyjazd na Lednicę. Wyjazd w piątek 5 czerwca o godz. 23.00, a powrót w niedzielę
o godz. 6.00. Koszt uczestnictwa wynosi 90 zł. Informacje i zapisy w zakrystii.
DO BOŻEGO
P tydzień 24 maja na Mszach św. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30.
5. Uroczystość I Komunii św. za
MIŁOSIERDZIA
Prosimy parafian niezwiązanych z tymi uroczystościami o wybór w tym dniu innych godzin
piątek - godz. 18.00
Mszy św. W ten sposób ułatwimy rodzinom i gościom dzieci z klas drugich właściwe przeżycie
KANCELARIA CZYNNA tej uroczystości w naszym niewielkim kościele.
6. Spowiedź dzieci z klas drugich, które w tym roku przystąpią do I Komunii Świętej w piątek
OD PONIEDZIAŁKU
22 maja. Dzieci klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 2
DO PIĄTKU
klasy B i D o godz. 16.00, natomiast klasy A i C ze Szkoły Podstawowej nr 2 o godz. 19.00.
- od 8.30 do 10.00
7. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która
kończy okres Komunii wielkanocnej. Przypominamy tym wszystkich, którzy jeszcze nie
- od 16.00 do 17.30
przyjęli Komunii w czasie wielkanocnym, aby wykorzystali ten ostatni tydzień.
8. W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka o braterską solidarność z ofiarami
BS w Grójcu, ul. Jatkowa 3
trzęsienia ziemi w Nepalu i krajach sąsiednich w ubiegłą niedzielę zebraliśmy
do puszek 3.288,00 zł i 35 euro. Bóg zapłać za dar serca.
17912800022001000002730001
9. W kiosku parafialnym są do nabycia tygodniki katolickie „Gość
Niedzielny” i „Niedziela”.
Pismo redaguje zespół z parafii św. Mikołaja w Grójcu
10.W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie:
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