
Nauczanie kościoła 
 

„Liturgia święta stanowi więc kult publiczny, jaki Zbawiciel nasz, 
Głowa Kościoła, żywi dla Ojca Niebieskiego, i jaki społeczność wiernych 
oddaje Założycielowi swojemu, a przezeń Ojcu Przedwiecznemu. Krótko 
mówiąc, liturgia obejmuje całkowity kult publiczny Ciała Mistycznego 
Jezusa Chrystusa, a więc Jego Głowy i członków. Liturgia wówczas się 
rozpoczęła, gdy Kościół przez Boga został założony. Albowiem pierwsi 
chrześcijanie: trwali w nauce apostolskiej i w uczestnictwie łamania chleba  
i w modlitwach.”          

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humor tygodnia 
Modelki… 

 
Dlaczego modelki myją zęby tylko raz w tygodniu? 
Bo zęby myje się po jedzeniu.😊 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… 
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Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego 

 
Ewangelia  Mt 28, 16-20 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im 
polecił. 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 przykazałem.  
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». 

 
Ostatnie słowo Jezusa do uczniów to polecenie wyjścia: 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” 
 
Jezus odchodzi, wstępuje do nieba, to znaczy powraca do Ojca, przez 

którego został posłany na świat. Wykonał swoje zadanie, a teraz wraca do 
Ojca. Ale nie jest to rozłąka, ponieważ pozostaje On z nami na zawsze, w 
nowy sposób. Przez swoje wniebowstąpienie zmartwychwstały Pan przyciąga 
spojrzenie apostołów - a także nasze spojrzenie - ku wyżynom nieba, aby nam 
ukazać, że celem naszego pielgrzymowania jest Ojciec. On sam nam 
powiedział, że odjedzie, aby przygotować nam miejsce w niebie. Jednakże 
Jezus pozostaje obecny i interweniuje w ludzkie dzieje poprzez moc i dary 
swego Ducha; jest u boku każdego z nas - nawet jeśli nie widzimy Go oczyma, 
On jest obecny! Towarzyszy nam, prowadzi nas, bierze nas za rękę i podnosi, 
gdy upadamy. Jezus zmartwychwstały jest blisko chrześcijan prześladowanych  
i dyskryminowanych; jest blisko każdego cierpiącego mężczyzny i kobiety. 
Jest blisko nas wszystkich, także dzisiaj z nami. 



Jezus, wracając do nieba, niesie z sobą dar dla Ojca. Jaki to jest dar? Są 
nim Jego rany. Jego ciało jest przepiękne, bez sińców, bez śladów biczowania, 
ale zachowały się na nim rany. Kiedy wraca do Ojca, pokazuje Mu rany i 
mówi: "Spójrz, Ojcze, to jest cena przebaczenia, które dajesz". A kiedy Ojciec 
widzi rany Jezusa, zawsze nam przebacza, nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale 
dlatego, że Jezus za nas zapłacił. Widząc rany Jezusa, Ojciec staje się bardziej 
miłosierny. To jest właśnie wielkie dzieło, jakiego dokonuje dziś Jezus w 
niebie: ukazuje Ojcu cenę przebaczenia - swoje rany. 

Ale Jezus jest obecny także poprzez Kościół, który On posłał, aby 
kontynuował Jego misję. Ostatnie słowo Jezusa do uczniów to polecenie 
wyjścia: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28, 19). Jest to 
konkretny nakaz, nie jest on nieobowiązujący! Wspólnota chrześcijańska jest 
wspólnotą "wychodzącą", "wyruszającą". Więcej, Kościół narodził się jako 
"wychodzący". Powiecie: ale są przecież wspólnoty klauzurowe? Tak, także 
one, ponieważ nieustannie "wychodzą" modlitwą, sercem otwartym na świat, 
na Boże perspektywy. A osoby w podeszłym wieku i chorzy? Także oni - przez 
modlitwę i zjednoczenie z ranami Chrystusa. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Myśl tygodnia… 

„Wystarczy promyk nadziei, aby otwarło się niebo.” 
przysłowie arabskie 

                            
                             

 
 
 
 
 

Opowiadanie 
 
Był kiedyś człowiek, który siedział na skraju oazy u wejścia do 

pewnego miasta na Bliskim Wschodzie. Jakiś młodzieniec zbliżył się do niego 
i zapytał: 

- Nigdy nie byłem w tych stronach. Jacy są mieszkańcy tego miasta? 
Starzec odpowiedział mu pytaniem: 
- A jacy byli mieszkańcy miasta, z którego przybywasz? 
- Egoistyczni i źli. Dlatego chętnie stamtąd wyjechałem. 
- Tacy są też mieszkańcy tego miasta - odpowiedział spokojnie starzec. 
Wkrótce potem inny młodzieniec zbliżył się do mężczyzny i zadał 

podobne pytanie. 
- Dopiero przybyłem do tego kraju. Jacy są mieszkańcy tego miasta? 
Starzec znów odpowiedział tym samym pytaniem: 
- A jacy byli mieszkańcy miasta, z którego przybywasz? 
- Byli dobrzy, szlachetni, gościnni i uczciwi. Miałem wielu przyjaciół  

i trudno mi było ich pozostawić. 
- Również mieszkańcy tego miasta są tacy - odpowiedział starzec. 
Kupiec, który przyprowadził swoje wielbłądy do wodopoju, słyszał te 

rozmowy i kiedy drugi młodzieniec oddalił się, zwrócił się do starca z 
wyrzutem: 

- Jak możesz dawać dwie zupełnie różne odpowiedzi na to samo 
pytanie postawione przez dwie osoby? 

- Synu mój - odpowiedział starzec - każdy nosi swój świat w sercu. 
Ten, kto nie znalazł nic dobrego w przeszłości, nie znajdzie też nic dobrego 
tutaj. Natomiast ten, kto posiadał przyjaciół w innym mieście, znajdzie również 
tutaj lojalnych i wiernych przyjaciół. Osoby bowiem są takie, jakimi my je 
znajdujemy. 

Człowiek znajduje zawsze to, czego szuka. 


