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Sakrament pokuty podczas każdej Mszy św. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w piątki w godz. 1500 - 2100 

w sobotę w godz. 800 - 1000 

Kancelaria parafialna: od wtorku do piątku 
w godz. 1600-1730. tel. 22-811-79-22 

e-mail: 
parafia.tarchomin@gmail.com 

Wniebowstąpienie Pańskie 1 czerwca 2014 r 

LITURGIA SŁOWA 
Dz 1,1-11; Ps 47; Ef 1,17-23; M t 28,16-20 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im po-
lecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przy-
kazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszyst-
kie dni, aż do skończenia świata". 

- Oto słowo Pańskie. 

Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie 
w sposób namacalny. Czasami zupełnie znika nam 
z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego 
obecność, a jeszcze trudniej uwierzyć w Jego 
panowanie nad światem. Potrzebujemy owych 
„światłych oczu serca", byśmy nie ustępowali 
wobec przeciwności oraz byśmy odkrywając ponad 
pozorami zła Boże panowanie, stawali się 
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świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego pośród nas. Wniebowstąpienie 
jest dla nas wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego: tylko On może 
przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku. 

ks. Jarosław Januszewski, Oremus 

NIEBO W SERCU 
Wspominamy moment z życia Chry-

stusa po zmartwychwstaniu, w którym 
po raz ostatni spotkał się w sposób wi-
dzialny z Apostołami i swymi uczniami 
na górze Oliwnej. Odszedł do nieba. A 
gdzie jest niebo? Gdzie można Chry-
stusa dziś spotkać? Gdzie można z Nim 
porozmawiać? Przecież od tego spo-
tkania zależy szczęście 
chrześcijanina. 

Jedni uważają, że 
niebo, do którego od-
szedł Chrystus, jest 
bardzo daleko. Między 
ziemią, na której żyje-
my, a niebem, w któ-
rym On się znajduje, 
jest wielka przepaść. 
Niebo i ziemia to dwie 
zupełnie różne, odległe 
od siebie rzeczywisto-
ści. W takiej sytuacji chcąc się z Chry-
stusem spotkać, istnieją tylko dwie 
możliwości: albo trzeba umrzeć, albo 
czekać, aż On po raz drugi przyjdzie na 
ziemię. 

Ludzie ci przeżywają bolesne rozdar-
cie. Z jednej strony tęsknią za nawią-
zaniem kontaktu z Chrystusem, za 
ziemią obiecaną, za rzeczywistością, w 
której nie ma cierpienia, w której jest 
tylko radość i szczęście, a z drugiej 
strony muszą być na ziemi, muszą zaj-
mować się tym wszystkim, co składa 

się na ludzkie życie. Traktują pobyt na 
ziemi jako wygnanie, jako uciążliwe 
przejście i lekceważąco patrzą na to 
wszystko, co się składa na doczesne 
życie. 

Trzeba jednak jasno powiedzieć, że 
jest to poważny błąd, bo Chrystus od-
chodząc do nieba wyraźnie powiedział: 

„A oto Ja jestem z wa-
mi po wszystkie dni, aż 
do skończenia świata". 
On pozostał z nami i 
nie należy sądzić, że tu 
na ziemi nie można Go 
spotkać. On przestał się 
ukazywać, nie można 
Go dotknąć i nie można 
włożyć swojego palca 
w miejsce gwoździ, tak 
jak to zrobił św. To-
masz. Zrezygnował z 

tej formy obecności dlatego, że chciał 
być dla tysięcy i milionów, a ta docze-
sna obecność była zarezerwowana dla 
niewielu. Przestał się objawiać w for-
mie widzialnej, ale pozostał z nami. 

Istnieje druga grupa chrześcijan, któ-
rzy właśnie potraktowali na serio to 
ostatnie zdanie Chrystusa: „Oto Ja je-
stem z wami po wszystkie dni, aż do 
skończenia świata". Oni odkrywają 
Chrystusa we wszystkim, co ich otacza, 
i we wszystkim, co przeżywają. Nie 
tylko w Eucharystii i w Kościele, lecz 



PAPIEŻ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ 
Razem możemy wnieść wielki wkład w sprawę pokoju; razem będziemy 

mogli świadczyć w szybko zmieniającym się świecie o trwałym znaczeniu 
Bożego planu stworzeni. 

* * * 

Chcielibyśmy być świadkami działania Boga w świecie i dlatego właśnie 
czujemy głęboko rozbrzmiewające wezwanie, byśmy byli budowniczymi 
pokoju i sprawiedliwości, byśmy prosili na modlitwie o te dary i uczyli się 
od Boga miłosierdzia, wielkoduszności i współczucia. 

* * * 
Żadna dusza, która pozwala się prowadzić Bogu, nie zawiedzie się i nie 

zagubi w drodze. 

odkrywają Go w pięknie przyrody, w 
kwiatach, które kwitną, w śpiewie pta-
ków, w tych nowych liściach, które w 
cudowny sposób rok w rok wydają 
drzewa. Odkrywają Chrystusa w 
uśmiechu dziecka i w miłości matki do 
dziecka. Odkrywają Chrystusa w każ-
dej ludzkiej przyjaźni, w każdym do-
brym czynie, w każdym cierpieniu, w 
każdej sytuacji, w jakiej są. 

Tajemnica takiego życia religijnego 
polega na tym, że ci ludzie nie szukają 
nieba daleko od ziemi, nie szukają 
szczęścia dopiero po śmierci. Oni od-
krywają niebo, bliżej aniżeli ziemię. 
Ziemia jest pod naszymi nogami, ale 
niebo jest bliżej, bo jest w naszym ser-
cu. Chodzi tylko o to, aby Chrystusa w 
nim dostrzec. On jest w każdym ludz-
kim sercu. Tylko jest za obłokiem do-
czesności, za obłokiem różnych ludz-
kich wad, nałogów, czasami grzechu. 
Jeżeli człowiek potrafi odsunąć ten ob-
łok i odkryje Chrystusa w swoim sercu, 
już Go nigdy nie będzie szukał daleko, 
lecz pójdzie z Nim przez życie i będzie 

szczęśliwy bez względu na to, w jakiej 
sytuacji się znajdzie. 

Powiedzmy coś więcej. Gdyby grze-
sznik został wprowadzony w grono 
świętych, to nie będzie wiedział, że jest 
w niebie, bo on w to grono razem z sobą 
zaniesie piekło. Gdyby człowiek czy-
stego serca, wypełniony Bogiem, zna-
lazł się wśród potępionych, nie będzie 
wiedział, że jest w piekle, bo on w sercu 
ciągle przeżywa radość nieba. Nie szu-
kajmy nieba na górze, a piekła na dole. 
Niebo jest w ludzkim sercu i piekło jest 
w ludzkim sercu. Człowiek, który od-
kryje Chrystusa w sobie, pójdzie przez 
świat zawsze ze szczęściem na twarzy. 
Tym szczęściem będzie zdumiewał in-
nych i tego szczęścia będą mu zazdro-
ścili. 

Niech Chrystus, który w sposób eu-
charystyczny, sakramentalny się spotka 
z nami przy ołtarzu, pomoże nam 
uczynić z naszego serca niebo, pomoże 
nam odsunąć to wszystko, co je jeszcze 
zakrywa, pomoże nam odkryć praw-
dziwe szczęście. 

Ks. Edward Staniek 



O G Ł O S Z E N I A 
S Obchodzimy dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-
dniowy okres, gdy Pan Jezus po swoim Zmartwychwstaniu ukazywał się swoim 
uczniom. Jednak okres Wielkanocny jeszcze trwa. Najbliższy tydzień będzie po-
święcony przygotowaniom do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Prośmy o ła-
skę otwarcia serca naszego i naszych bliskich na przyjęcie daru i umiejętność wła-
ściwego wykorzystywania natchnień Ducha Świętego. 
S Dziś w naszej ojczyźnie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pa-
miętajmy o naszych najmłodszych, nie tylko obdarowując ich materialnie, lecz 
przede wszystkim prośmy o wszelkie łaski potrzebne, by wzrastały duchowo. W 
modlitwach nie zapominajmy o dzieciach opuszczonych, zmuszonych do niewol-
niczej pracy, wykorzystywanych czy głodnych, którym nie jest dane szczęśliwe 
przeżywanie dzieciństwa. Niech i one staną się przedmiotem naszej troski nie tyl-
ko duchowej. Zachęcamy, aby się tym zainteresować i podjąć np. adopcję na od-
ległość lub też zaangażować się w działalność jakiejś organizacji na rzecz dzieci. 
S Dziś również przypada 1. niedziela czerwca, w którą od kilu lat w naszym kraju 
jest obchodzony Dzień Dziękczynienia. Zasiadając do wspólnego stołu, zasta-
nówmy się, za co szczególnie chcielibyśmy Panu Bogu podziękować. Spróbujmy 
porozmawiać o tym w gronie rodzinnym. Nie zapominajmy również o modlitwie 
dziękczynnej za wszystkie Boże dary. 
S W czerwcu zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe. 
W niedziele odprawiane są one o godz. 17.30, a w dzień powszedni o 18.00. 
S W sobotę - 7 czerwca 2014 r. po Mszy Świętej o godz. 18.00 odbędzie się 
adoracja Jezusa Eucharystycznego obecnego w Najświętszym Sakramencie 
- przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Zakończona adoracji Eucha-
rystią o godz. 24.00. Do wspólnej modlitwy oraz czuwania zapraszamy 
wszystkich Parafian. 
S W dniu 3 czerwca (wtorek) o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. z 
modlitwą o uzdrowienie, tak jak miesiąc temu. Modlitwę poprowadzi ks. An-
drzej Kościuczyk. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej wspólnej modlitwie. 
Będzie można składać na kartkach własne intencje modlitewne. 

S W I piątek miesiąca zachęcamy do uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa, a 
szczególnie w czerwcu. W pierwszy piątek miesiąca wynagradzamy Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata. Zapraszamy do skorzy-
stania ze spowiedzi. 
S W sobotę - przypada pierwsza sobota miesiąca. 
S W tym tygodniu patronują nam: 3 czerwca - św. św. Karol Lwanga i jego 
Towarzysze (+ 1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy również oddali życie 
dla Chrystusa. 5 czerwca - św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyk-
tyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec. 

KONTO PARAFIALNE: 02 80150004 0085 0038 2030 0001 

Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. „Bóg zapłać". 
Redagują ks. Przemysław Ludwiczak, Robert Lisowski 


