WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 8 MAJA 2016

Refren Psalmu:
Pan wśród radości wstępuje do nieba
Rozważania Niedzielne

Wniebowstąpienie
Nadszedł czas, kiedy Jezus miał być zabrany z tego
świata (Łk 9, 51). Owo "zabranie" (użyty tutaj grecki
rzeczownik
analempsis
oznacza
"wniebowstąpienie"!) oznaczało mękę i śmierć na
krzyżu. Teraz także nadszedł czas, aby Jezus
został wzięty z tego świata, ale już w pełni Boskiej
chwały i ludzkiego podziwu. On został uniesiony do
nieba, gdzie "zasiada po prawicy Ojca". Ten ludzki
wymiar rozstania Jezusa z uczniami rozpoczyna
inną formę Jego obecności i relacji z nimi. Wkrótce
po Wniebowstąpieniu zostaną oni napełnieni mocą
z wysoka, czyli Duchem Świętym. Przez Niego
Chrystus będzie prawdziwie obecny pośród
wierzących aż do skończenia świata, czyli do czasu,
kiedy to my zostaniemy wzięci do nieba.
Chryste, wstępujesz do nieba, gdzie jest
przygotowane miejsce również dla mnie. Z radością
wpatruję się w górę, Mając świadomość, że tam
zasiadasz w chwale Ojca i mnie oczekujesz.

Your gift to God and our Parish
May 1, 2016
Sunday Offerings:
The Pope’s Pastoral Works:

$ 1, 370
$ 637

Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.
God bless! Bóg zapłać!

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
40 dni po Zmartwychwstaniu Kościół obchodzi
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wyznaje
wiarę, że Jezus po swojej męce i zmartwychwstaniu
z ciałem i duszą wstąpił do nieba.
Przekazy ewangeliczne są zgodne co do tego, że
Jezus
Chrystus
po
czterdziestu
dniach
od
Zmartwychwstania z ciałem i duszą wstąpił do nieba.
Tradycja Kościoła katolickiego we Wniebowstąpieniu
Pańskim widzi nie tylko dopełnienie dzieła krzyża, ale
również wyniesienie 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 w. 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.
Na świętowane wydarzenie używamy określenia
"wniebowstąpienie", gdyż Chrystus własną mocą wstąpił
na niebiosa. Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas
wszystkich, Chrystus zabierze do nieba. Stąd mówimy o
"wniebowzięciu".

ASCENSION OF THE LORD, MAY 8, 2016

Psalm Refrain:
God has gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet.
Reflection .....
Today is our liturgical celebration of the
Ascension of the Lord, when Jesus was taken to
heaven on the 40th day after Easter. In Cycle C, our
Gospel is taken from the conclusion of the Gospel of
Luke.
There are similarities in the reports of Jesus'
Ascension found in the Synoptic Gospels—Mark,
Matthew, and Luke. In each account, Jesus assigns
his disciples the task of proclaiming the Gospel to the
entire world. There are also notable distinctions. In
the Gospels of Mark and Matthew, the disciples are
sent by Jesus to baptize as well as to preach. In
Luke's Gospel, however, this commission to baptize
is absent. Instead, Jesus directs the disciples to
return to Jerusalem to await the fulfillment of his
promise to send them the Holy Spirit. Curiously, only
Mark and Luke actually report Jesus' Ascension into
heaven. Matthew's Gospel concludes with Jesus'
promise to remain with his disciples forever. Only the
Gospel of Mark notes that Jesus ascended to sit at
the right hand of God. In noting this, Mark teaches
that Jesus' Ascension affirms the glory Jesus
received from God after his death and Resurrection.
Those who believe in Jesus will be
empowered to do what Jesus himself has done.
Already in Mark's Gospel, during his ministry, Jesus
sent his disciples out to preach, to heal, and to drive
out unclean spirits. Now, they are sent again to do
these things and more. From his place with God in
heaven, Jesus helped his disciples, and he continues
to help us as we try to live as his followers.

Euthanasia/Assisted Suicide - It's Time To Act!
On April 14, 2016, the federal government introduced
Bill C-14 - legislation that, if passed, will amend the
criminal code to make euthanasia/assisted suicide
legal in Canada. Thousands of Canadians have
contacted their elected officials, respectfully
expressing their concerns. We still need your help.
Visit CanadiansforConscience.ca to urge elected
representatives to protect health care workers and
institutions from having to provide or refer for
euthanasia/assisted suicide. We are also asking
Members of Parliament to expand palliative care &
support for the vulnerable. Thank you for your
ongoing support!

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc maj:
„O Boże błogosławieństwo dla Polski i narodu
polskiego”
























Sunday, May 8, 2016
9:00 am
Za † Jerzego Bartnickiego – Od rodziny Antkowskich
11:00 am
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stasi i całej
rodziny – Od Marii
Za † Helenę Marię
Za † Stanisława Gąsowskiego w 17 rocznicę śmierci –
prosi żona Helena Gąsowska z rodziną
Za † Danutę Szefer w 3 rocznicę śmierci – Od syna z
rodziną
Monday, May 9, 2016
7:00 pm
Za † Marcina Pytel w 1 rocznicę śmierci
Tuesday, May 10, 2016
7:00 pm
O łaskę Bożą i opiekę Matki Przenajświętszej dla Marii i jej
rodziny
Wednesday, May 11, 2016
7:00 pm
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą – Od Z.S.
Antkowskich
Za † Andrzeja i Kazimierę Podolskich – Od córki Elżbiety
Thursday, May 12, 2016
7:00 pm - Wolna
Friday, May 13, 2016
7:00 pm
Za † Krystynę i Antoniego Grzesiak – Od córki z rodziną
Za † Wiolettę Bielicką
Saturday, May 14, 2016
9:00 am
Za † Helenę Marię
O łaskę wiary, powrót do Boga i Jego błogosławieństwo
dla rodziców żony i jej siostry
Sunday, May 15, 2016
9:00 am
For God’s blessing for the Holger Family
11:00 am
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwą podróż dla
Zofii – Od przyjaciół
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla
Stasi Antkowskiej z okazji imenin i urodzin – Od przyjaciół

