
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
"Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, którego wskrzesiła moc Boża dnia 
trzeciego jako świątynię rozwaloną, dzisiaj najmilsi, 
upływa dzień czterdziesty, przeznaczony najświętszym 
wyrokiem dla naszego pouczenia, aby widokiem 
zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara nasza... 
Zaiste wielka i nieopisana była przyczyna szczęścia 
Apostołów, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu 
wstępowała natura rodzaju ludzkiego ponad wszystkie 
stworzenia niebieskie, bijące godnością chóry aniołów, 
a nawet ponad zastępy archaniołów się wznosząc i 
dochodząc do granic Bóstwa - bowiem Syn Boży ją 
sobie poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest 
równocześnie i naszym także wyniesieniem: co 
bowiem pochodzi z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliśmy 
umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki łasce Chrystusa, niż 
utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyjaciel zrzucił nas z 
posiadłości niebieskich, tak nas jako braci swoich syn Boży społem po prawicy Ojca 
umieszcza". Św. Leon I Wielki. 
 
Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki 
przygotowuje swojemu Synowi Bóg Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach 
liturgicznych. Jest ono też poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa: "Ten Jezus, 
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do 
nieba" (Dz 1, 11). Chrystus powróci dla ostatecznego tryumfu dobra: powróci, by 
oddać swemu Ojcu wszystko, by zgromadzić wszystkich  
i wszystko w Kościele. Wniebowstąpienie jest nie tylko ostatecznym i uroczystym 
wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale również zadatkiem i gwarancją wywyższenia, 
wyniesienia do chwały natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja chrześcijańska zostają 
dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem jesteśmy zaproszeni nie tylko do tego, by 
rozważać własną małość, słabość i ubóstwo, ale także ową przemianę wspanialszą 
aniżeli samo dzieło stworzenia, "przemianę", której Chrystus w nas dokonuje 
wówczas, kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki łasce i sakramentom. 
 
Na świętowane dziś 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". 

 

WYDAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie; ul. ks. Antoniego Arasmusa 2, 83-307 Kiełpino;  

www.parafiakielpino.pl; nr rachunku: 34 8309 0000 0072 8527 2000 0010 (z dopiskiem: „na cele inwestycyjne par. Kiełpino”) 
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K O M E N T A R Z  D O  E W A N G E L I I …                   J  1 4 , 1 5 - 2 1 )  

Dzisiaj kontemplujemy ręce, które błogosławią —ostatni ziemski gest Pana  

(por. Łk 24,51). Albo ślady na kopcu —ostatni widzialny znak kroków Boga po naszej 

ziemi. Czasami kopiec ten jest reprezentowany jako skała, i odcisk jego kroków odbija 

się nie na ziemi, ale w skale. Jakby odnosząc się do tego kamienia, który On 

zapowiedział, i który wkrótce zostanie przypieczętowany przez wiatr i ogień 

Pięćdziesiątnicy. Ikonografia od czasów starożytnych używane tych jakże 

sugestywnych symboli. A także tajemnicza chmura —cień i światło w tym samym 

czasie— która towarzyszy tylu teofaniom w Starym Testamencie. Oblicze Pana nas 

olśniewa. 

 

Leon I Wielki pomaga nam pogłębić to wydarzenie: „«To co było widoczne w naszym 

Zbawicielu teraz przeszło w Jego tajemnice». Jakie tajemnice? Te, które powierzył 

swemu Kościołowi. Gest błogosławieństwa rozgrywa się w liturgii, ślady na ziemi 

wyznaczają drogę sakramentów. I jest to droga, która prowadzi do pełni 

ostatecznego spotkania z Bogiem. 

 

Apostołowie mieli czas, aby przyzwyczaić się do innego sposobu bycia ich Mistrza  

w ciągu tych czterdziestu dni, w których Pan —jak wyjaśniają nam egzegeci— nie 

“pojawia się”, tylko —w dosłownym tłumaczeniu— “pozwala się zobaczyć”. I na tym 

ostatnim posiedzeniu ponownie pojawia się zdumienie. Bo teraz odkryli, że od teraz 

nie tylko będą głosić Słowo, ale tchnąć życie i zdrowie, widocznym gestem  

i słyszalnym słowem: w chrzcie i w innych sakramentach. 

 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi» (Mt 28:18). Cała władza .... Iść do 

wszystkich narodów ... I nauczać zachować wszystko ... A On będzie z nimi —ze 

swoim Kościołem, z nami— aż do skończenia świata (por. Mt 28,19-20). Te 

“wszystko” rozbrzmiewa w czasie i przestrzeni utwierdzając nas w nadziei. 



 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 Nabożeństwa Majowe w naszym kościele o godz. 17.30. Trwamy 

na różańcu o ustanie pandemii o godz. 20.30. 

 W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Od godz. 17.30 

nabożeństwo majowe i modlitwy przygotowujące do Koronacji 

Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.  

 Po Mszy św. o godz. 18.00 w środę zapraszam na spotkanie dla 

wszystkich chętnych rodziców, którzy pragną by ich dziecko przy-

jęło I Komunię Świętą jeszcze przed wakacjami. Wymagana jest 

do tego pisemnie wyrażona zgoda rodziców oraz zachowanie 

wszystkich przepisów państwowych i kościelnych oraz ograniczeń 

wynikających z prawa w czasie epidemii. 

 W piątek po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo do Świętego 

Michała Archanioła. 

 W sobotę po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja i uwielbienie  

w Wigilię Zesłania Ducha Świętego prowadzone przez Wspólnotę 

Przyjaciół Oblubieńca. 

 W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która 

kończy okres wielkanocny. Tego dnia możemy zyskać odpust zu-

pełny za hymn O Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Zachęcamy do 

modlitwy z prośbą o dary Ducha Świętego. 

 Bóg zapłać za składane ofiary na cele kościoła. Dziękujemy za 

wszystkie ofiary na rzecz naszej rodziny parafialnej. 

 Pan Sołtys ogłasza, że 30 maja w Kiełpinie będzie można zaszcze-

pić psa przeciw wściekliźnie. Więcej informacji na plakatach. 

PONIEDZIAŁEK   

 
25.05.2020 

  

07.15 Z prośbą o łaskę zdrowia dla rodziców Rozalii i Zbigniewa 

17.00 + za Kazimierza i Irenę 

18.00 + za mamę Elżbietę Petka (5 r. śm.) 

WTOREK 
Św. Filipa Neri 

 
26.052020 

07.15 
O dary Ducha Świętego i zdanie matury dla Łukasza oraz o Boże błog. dla 
rodziny 

17.00 
1) + za Joannę i Feliksa Sobisz 
2) + za Teresę Miłosz w dniu matki 

18.00 
1) + za Gertrudę i Benedykta 
2) + za Józefa i Agnieszkę Klawikowskich 

ŚRODA  
 
27.05.2020 

07.15 + za Jana Gizelę (int. od grupy) 

17.00 

1) + za rodziców Marię i Leona, braci Jerzego, Stanisława Klińskich oraz siostrę 
Kazimierę, Marię i Genowefę w 2 r. śmierci  
2) + za siostry Franię i Elżbietę, szwagrów oraz brata, Jana Górskiego  

18.00 
1) Z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie  
i błogosławieństwo dla rodziny                  2) W intencji księży i biskupów 

CZWARTEK  
 

28.05.2020 

07.15 + za Franciszka Rychert 

17.00 
1) O błog. Boże i potrzebne łaski w życiu małżeńskim i rodzinnym 
2) O błog. Boże dla dzieci: Leszka, Kingi, Katarzyny oraz wnuczki Barbary 

18.00 
1) + za Zofię Kożyczowską (5 r. śm.) 
2) + za Gertrudę Wróbel 

PIĄTEK  
Św. Urszuli 

Ledóchowskiej 

 
29.05.2020 

07.15 + za rodziców z ob. stron oraz zm. z rodzin Synakowskich, Cymanów i Miszków 

17.00 

1) + za Renatę, Feliksa, Mieczysława Wrycza, Jerzego Kreft, Feliksa Kaszuba oraz 
o zdrowie dla Jadwigi Kaszuba  
2) W pewnej intencji Bogu wiadomej oraz za dusze w czyśćcu cierpiące 

18.00 
1) + za Helenę, Klemensa, Elżbietę, Reginę i Franciszka 
2) + za Bogumiłę Temp w 1 rocz. śmierci 

SOBOTA  
 

30.05.2020 

07.15 O przezwyciężenie trudności dla syna 

16.00 
O Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców Mezowa oraz za zmarłych z 
prośbą o łaskę nieba 

17.00 
1) + za Brunona Gorlikowskiego 
2) O powołania do kapłaństwa z naszej wspólnoty parafialnej 

18.00 
1) + za Jana, Teresę Lubockich i zm. z rodziny 
2) + za Andrzeja Stencel w 1 rocz. śmierci 

NIEDZIELA 
ZESŁANIE  
DUCHA  

ŚWIĘTEGO 
 

31.05.2020 

07.30 + za Edmunda Płotka 

08.30 + za zm. z rodziny Funk 

09.30 + za Anastazję i Mieczysława Ostrowskich oraz Marię i Alfonsa Czapiewskich 

11.00 
1) Z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o łaskę zdrowia dla męża Marka 
2) za Parafian 

12.15 

Dziękczynienie za dar rodzicielstwa, oddajemy nasze dzieci prosząc o wszelkie 
potrzebne łaski dla nich a dla nas o prowadzenie przez Ducha Świętego, by 
wychowywać je zgodnie z wolą Bożą 

18.00 + za Jacka Szemborskiego 


