
 

 

 

 

 

Wniebowstąpienie Pańskie – wstąpienie do nie-
ba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześci-
jańskie obchodzone corocznie w 40. dniu od Zmartwychwstania 
Pańskiego (czwartek). W Polsce w Kościele rzymskokatolic-
kim uroczystość ta – zgodnie z dekre-
tem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, umożliwiającym przeniesienie święta na najbliż-
szą niedzielę, w krajach, gdzie dzień ten nie jest ustawowo wol-
ny od pracy – od 2004 r. obchodzona jest w VII Niedzie-
lę Wielkanocną. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem i za-
kończeniem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem. W 
dziesięć dni po Wniebowstąpieniu większość chrześcijan świę-
tuje Zesłanie Ducha Świętego. 

Jezus przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu przebywał 
wśród uczniów. Po upływie tego czasu Apostołowie udali się 
razem na Górę Oliwną (Dzieje Apostolskie 1:12). W obecności 
uczniów Jezus uniósł się w górę i zniknął. 

Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa opisują: Ewangelia Mar-
ka 16:19, Ewangelia Łukasza 24:50-51 oraz Dzieje Apostol-
skie 1:9-11. 

Kościół chrześcijański dla upamiętnienia wniebowstąpienia Je-
zusa ustanowił święto Wniebowstąpienia Pańskiego, obchodzo-
ne 40 dni po święcie Wielkanocy. 

 

PONIEDZIAŁEK 17  Maja 

 

17:00  - O Boże błog. dla róży mę-

skiej 

 

18:00 + Koss: Stanisław, Marta, 

Alfons 

 

WTOREK 18 Maja 

 

17:00 +  dziadkowie: Stefania (ona) 

i Michał 

 

18:00+ Magdalena Poćwiardowska 

w 2 r. śm. 

 

ŚRODA  19 Maja 

 

17:00  +  dziadkowie Hincke i 

Zielińscy oraz + z rodziny 

 

18:00 +  rodzice Remer i Frank 

 

 

CZWARTEK 20 Maja 

 

17:00 +   Grzegorz Borski w r. śm., 

Agnieszka, Mirosława, Antoni 

Barlasz 

 

18:00  - Dziękczynna za otrzymane 

łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę   

PIĄTEK  21 Maja 

 

17:00 +   rodzice: Hildegarda i Józef 

Styn, Aniela i Zygfryd oraz bracia: 

Jacek  i Tomasz Krukowscy 
 

18:00 +  Ceynowa: Maria w r. śm., 

Franciszek, + z rodziny Ceynowa 

 

SOBOTA  22  Maja 

 

17:00  +  dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 +  Jan Ziólkowski 

 

NIEDZIELA   Zesłanie Ducha 
Świętego Zielone Świątki 

23 Maja 

 

08:00 +   Rozalia Ciskowska i 

Hubert Jutrowski 

 

9:15 +  rodzice: Anna, Andrzej 

Goyke, Magdalena, Ignacy Buja 

 

10:30    - W intencji dzieci 

pierwszokomunijnych  

 

12:00 - W intencji dzieci 

pierwszokomunijnych 
 

16:00 +  teściowie Sirak i ojciec 

Leon 
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Używana na zachodzie łacińska nazwa ascensio kładzie nacisk na to, że 
wniebowstąpienie Jezusa dokonało się własną mocą. Święty Augustyn 
podkreśla ten fakt stwierdzając, że „Nikt nie wstąpił do nieba poza Tym, który 
z nieba zstąpił, Synem Człowieczym, który jest w niebie” (Sermo de 
Ascensione Domini), prawosławni używają biblijnej, greckiej formy analepsis 
(wzięcie do góry, ros. Вознесение). 
Zesłanie Ducha Świętego (gr. πεντηκοστή [ἡμέρα], pentekostē [hēmera], łac. 
Pentecoste) – według Dziejów Apostolskich wydarzenie, które miało miejsce 
w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa święto Pięćdziesiątnicy. Na 
zebranych w wieczerniku apostołów i Maryję zstąpił Duch Święty. 
Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach (ksenolalia) oraz otrzymali 
inne dary duchowe – charyzmaty (Dz.Ap. 2,1-11). Wydarzenie to zostało 
zapowiedziane przez Jezusa przed jego Wniebowstąpieniem. 
Zesłanie Ducha Świętego uważa się za początek Kościoła. Bóg został 
objawiony w Starym Testamencie, Syn nauczał osobiście na Ziemi, a jego 
służbę ukoronowało Zesłanie Ducha Świętego, którego obiecał. 
 
Przy interpretacji Biblii, Zesłanie Ducha Świętego, gdy apostołowie zaczęli 
przemawiać różnymi językami, często zestawiane jest z pomieszaniem 
języków przy budowie wieży Babel. W chwili Zesłania ludzkość zdołała 
symbolicznie przełamać wszelkie bariery i na nowo zjednoczyć się w Duchu 
Świętym. Podobną myśl wyraża św. Paweł, pisząc: „nie ma już Greka ani 
Żyda”. Wkrótce wokół apostołów zgromadzą się wszystkie narody i wszystkie 
języki. 
Dzień zesłania Ducha Świętego, zwany też Pięćdziesiątnicą (Pentecoste), 
potocznie Zielonymi Świątkami, jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym i 
przypada 49 dni (7 tygodni) od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, a 
więc przypada również w niedzielę. Stąd zapis w księgach liturgicznych 
Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Jest to jedno z najważniejszych świąt o 
charakterze uroczystości liturgicznej, obchodzone przez dwa dni, szczególnie 
w krajach protestanckich, np. w Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Danii a 
także na Węgrzech. W Polsce pierwszy dzień Zielonych Świąt jest dniem 
wolnym od pracy. Drugi dzień Zielonych Świątek zniesiono w 1951 roku- 
wyjątek stanowią tu wyznawcy Kościoła Zielonoświątkowego w RP, którzy na 
mocy Ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do Kościoła 
Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej mają ten dzień wolny od pracy. 
 
 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 16 maja 2021 r. 

 
1. Zapraszamy w tygodniu na nabożeństwo majowe o 17.30, w 
niedzielę po Mszy św. o 16.00. Nabożeństwo majowe dla dzieci od 
poniedziałku do piątku o 16.00. 
 
2. Rozpoczęliśmy Nowennę do Ducha Świętego przed Uroczysto-
ścią Zielonych Świątek. Odmawiamy ją w ramach nabożeństwa 
majowego. 
 
3. W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest 
to dzień pierwszej Komunii św. w naszej parafii. Polecamy dzieci i 
ich najbliższych modlitwie parafian, aby rozkwitła w nich przyjaźń 
do Chrystusa eucharystycznego. Msze św. o 10.30 i 12.00 w 
intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin. Proszę osoby nie 
związane z I Komunią św. o skorzystanie z pozostałych Mszy św. 
niedzielnych o 8.00, 9.15, 16.00 i sobotniej o 18.00. 
 
4. Tradycyjnie z tyłu kościoła można nabyć nowy numer Gościa 
Niedzielnego i nasz parafialny biuletyn, czasopismo „Anioł Stróż”. 
 
5. Procesja Bożego Ciała w tym roku wyruszy trasą: Gościnna, 
Jarowa, Maszoperii, Korsarska i Gościnna. 
 
6. Bóg zapłać za ofiary składane na utrzymanie parafii i sprząta-
nie kościoła. 

 
Ks. Sławomir Jan Skoblik – proboszcz 


