UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIEGO, 2 CZERWIEC 2019
Refren Psalmu:
Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Rozważania Niedzielne

Umocnieni błogosławieństwem i obietnicą Ojca
Ziemskie życie Jezusa kończy się wydarzeniem
wniebowstąpienia. Jezus krótko przypomina swoim
uczniom, jaka droga wiodła ku temu i jaką powierza
im misję. Następnie w geście błogosławieństwa
rozstaje się z nimi. Z reguły pożegnania są pełne
smutku. Może dlatego, że pozostawiają w
niepewności co do ponownego spotkania? Skąd
więc radość uczniów po wstąpieniu Jezusa do
nieba? „Z wielką radością wrócili do Jeruzalem” (Łk
24, 52).
Oni wiedzą, że nie pozostaną sami, że słowo
Jezusa się wypełni i że otrzymają obiecaną moc z
wysoka. Dzięki Duchowi Świętemu będą mogli
głosić Ewangelię po krańce ziemi. Teraz kolej na
nas. Ojczyzna jest w niebie, ale nie można tam
zdążać samemu. Ale Jezus nie pozostawił nas
samych, idźmy więc w radości. On spełnia swą
obietnicę
również
wobec
nas.

Jezu, który oczekujesz mnie w niebie, wstawiaj się za
mną u Ojca, aby Jego obietnica dawała mi moc w
drodze ku Tobie, w pełnieniu Twojej misji głoszenia
nawrócenia na odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom.

Your gift to God and our Parish
May 26, 2019
The Pope’s Pastoral Works:

$ 727

Sunday Offerings:

$ 1, 910

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".
❖
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.
Zapraszamy na nabożeństwo: w piątek do
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7:00 pm.

THE ASCENSION OF THE LORD JUNE 2ND, 2019
Psalm Refrain:
God has gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet.
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

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.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc czerwiec:

On the weekend of June 9 a special
collection will be taken up in our parish to
support the work of Marygrove Camp.
Over 1,000 girls ages 5 – 13 will attend
Marygrove this summer and enjoy all the
experiences that make a week at camp so
special.

„O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo dla
dzieci i młodzieży”
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Sunday, June 2, 2019
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Jana
Chomickiego z okazji urodzin
O pomyślne badania lekarskie dla córki Anny
– od mamy
Za † Cyryla, Danutę, Tadeusza, Mieczysława
Rydzewskich
Za † Lucjana Sanigórskiego – od żony
Za † Czesława Osieckiego – od brata z
rodziną
Wednesday, June 5, 2019
7:00 pm
Za † Marka Suchowskiego
Friday, June 7, 2019
7:00 pm
W intencji Zofii i Andrzeja Bacci z prośbą o
opiekę i błogosławieństwo Boże
Saturday, June 8, 2019 (Latin)
9:00 am
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Najświętszej oraz asystencję Ducha Świętego
dla Piotr Świątkowskiego – od cioci Janiny
Sunday, June 9, 2019
9:00 am
For the repose of the soul of † Franciszka
Grzesiowska – od rodziny
11:00 am
O pomyślne badania i zdrowie dla Anny – od
mamy
Za † Danutę i Janusza Hajduk w rocznice
śmierci – od siostry Alicji z rodziną
Za † Seweryna Borowskiego – od rodziców i
brata Roberta
Za † Leokadię Krzyszkowski – od rodziny
Osieckich
Za † Józefę Nieżałowską w 10 rocznice
śmierci – od rodziny

