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Wniebowstąpienie Pana Jezusa 
 

Jedenastu zaś uczniów udało się do 

Galilei na górę, tam gdzie Jezus im 

polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu 

pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wte-

dy Jezus podszedł do nich i przemówił 

tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka 

władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc 

i nauczajcie wszystkie narody, udziela-

jąc im chrztu w imię Ojca i Syna, i Du-

cha Świętego. Uczcie je zachowywać 

wszystko, co wam przykazałem. A oto 

Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 

aż do skończenia świata».(Mt 28, 16-20) 

 

W dniu w którym celebrujemy 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa, warto 

przyglądnąć się ostatniemu spotkaniu 

Apostołów z Jezusem, które ma miejsce 

tuż przed Jego odejściem do nieba. Zo-

baczmy co Jezus zostawił apostołom, 

a czego im nie dał.  

Jezus odchodząc do nieba, nie wy-

brał następcy Judasza. Dopiero tuż 

przed Zesłaniem Ducha Świętego, po 

modlitwie, Apostołowie wybiorą Macie-

ja i tak zostanie uzupełnione grono 

Dwunastu. Jezus zaufał swoim uczniom. 

Decyzję o ewentualnym wyborze na-

stępcy Judasza oraz o sposobie jego 

dokonania pozostawi swoim uczniom. 

W tak ważnej kwestii zda się na nich. 

Po drugie, Pan Jezus nie dał aposto-

łom żadnych pieniędzy na „rozkręcenie 

działalności”, nie zostawił nawet jedne-

go denara, od którego mogliby zacząć 

ewangelizację i prowadzenie duszpa-

sterstwa. Co więcej, daje konkretne 

polecenie: Idźcie na cały świat. Jak iść 

na cały świat bez grosza przy duszy? 

Dziś wydaje się to nierealne. Mimo to 
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apostołowie pójdą, docierając na krańce 

ówczesnego świata: do Rzymu, Achai, 

Północnej Afryki a nawet do Indii. 

Dziś również ewangelia jest głoszona na 

krańcach świata często bez wielkich 

środków. 

Po trzecie, Pan Jezus nie zostawił 

wielkiej grupy wierzących. Nie odcho-

dził do nieba w otoczeniu tysięcy wy-

znawców, ale w gronie jedenastu 

uczniów, którzy wtedy nie byli pewni, 

co dalej mają robić. Pójdą do wieczerni-

ka, będą się modlić i czekać. Nie mieli 

pojęcia jak zabrać się za ewangelizowa-

nie Jerozolimy, a co dopiero całego 

świata. Dziś często mamy pokusę 

„chrześcijaństwa ilościowego”. Stawia-

my na statystyki, liczymy ile osób do 

kościoła chodzi, ile nie chodzi. Nie jest 

to nic złego, jednak samym pragnie-

niem, aby liczba wierzących stale się 

powiększała, nie da się głosić Dobrej 

Nowiny. 

Wreszcie Pan Jezus odchodząc do 

nieba, nie obiecał łatwego życia. Nie 

powiedział apostołom, że od tej pory 

wszyscy będą ich słuchać i nic im nie 

będzie grozić. Było zupełnie inaczej. 

Prawie wszyscy apostołowie (z wyjąt-

kiem Jana) zginęli śmiercią męczeńską. 

Pierwszy z nich, Jakub, już kilka lat po 

Wniebowstąpieniu Jezusa.  

Gdy tak popatrzymy na dzisiejszą 

ewangelię, dostrzeżemy, że początek 

Kościoła wcale nie był łatwy. Aposto-

łowie nie dostali nic ze środków tego 

świata na to, aby Kościół zaczął działać. 

Co zatem sprawiło, że od tamtego dnia 

Kościół zaczął się rozrastać? Co zosta-

wił Jezus swoim apostołom? Ostatnie 

zdanie z dzisiejszej ewangelii na to 

odpowiada. Oto Ja Jestem z wami przez 

wszystkie dni aż do skończenia świata. 

Wprowadza nas ono do Zesłania Ducha 

Świętego. To właśnie dzięki Niemu, 

Jezus będzie obecny. To Duch Święty 

sprawi, że apostołowie wzmocnieni 

Słowem Bożym, sakramentami ( władzą 

odpuszczania grzechów!), pójdą i będą 

głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. 

Jezus zostawi apostołom wiarę – relację 

z Nim, dzięki której będą kształtować 

swoje życie. To właśnie wiara pomoże 

im na nowo spojrzeć na siebie i zoba-

czyć własną wartość oraz to, co będą 

musieli jeszcze zmienić w swoim życiu. 

Ewangelia święta Wniebowstąpienia 

Jezusa stawia nam pytanie o naszą 

wiarę. Pytanie o to, czy Kościół, o któ-

rym opowiada ten fragment, jest moim 

Kościołem, wspólnotą ludzi przekona-

nych, że więź z Jezusem – Synem Bo-

żym, może zmienić nie tylko ich, ale 

i świat w którym żyją. Czy wezwanie 

Jezusa: „Idźcie i głoście” jest także 

moim wezwaniem, za które czuję się 

odpowiedzialny? 

Temat roku, jaki zaproponowali 

nam biskupi tak właśnie brzmi: Idźcie 

i głoście. To zadanie wypływa z naszej 

wiary. Nie można być chrześcijaninem, 

jeżeli nie jest się świadkiem Jezusa. 

Wyruszmy zatem z apostołami na górę 

wniebowstąpienia po to, aby usłyszeć 

ostatnie zdanie Jezusa, jakie wypowie-

dział na ziemi. Idźmy razem z aposto-

łami najpierw do Wieczernika, aby 

oczekiwać na Ducha Świętego a potem 

razem z nimi wyjdźmy na ulicę naszych 

codziennych spotkań, zajęć i zadań. 

Bądźmy świadkami Jezusa, którzy 

o Nim nie tylko mówią, ale przede 

wszystkim żyją Jego Słowem.  

Za tydzień Niedziela Zesłania Ducha 

Świętego. Pamiątka dnia, w którym 

Kościół rozpoczyna swoją misyjną dzia-
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łalność. Przygotowując się do tej nie-

dzieli pamiętajmy, że dziś to do nas 

należy być świadkami Pana. Korzystaj-

my ze Słowa Bożego, sakramentów 

i daru wspólnoty Kościoła - z tych sa-

mych „ubogich” środków, które zosta-

wił Pan. Jeżeli tego nie zrobimy, nikt 

inny tej wiary nie przekaże dalej. Od nas 

zależy jak będzie wyglądał Kościół za 

kilkadziesiąt lat. 
ks. Mateusz Szymczyk 

SS. Karmelitanki Bose z klasztoru 

przy ul. Kopernika 44 zapraszają na 

czuwanie modlitewne przed uroczy-

stością Zesłania Ducha Św. w sobotę 

3 czerwca. Poprowadzi je o. Henryk 

Cisowski OFM Cap. 

Początek o godz. 18.30. 

* * * 
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE 

 

Zapraszamy do udziału w nabożeń-

stwach czerwcowych w tygodniu po 

Mszy św. wieczornej, około godz. 

18.30, a w niedziele o godz. 18.30. 

* * * 
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

 

We wtorek 13 czerwca, we wspo-

mnienie św. Antoniego z Padwy, za-

praszamy na kolejne w tym roku na-

bożeństwo fatimskie. Msza święta 

rozpoczynająca nabożeństwo, zamó-

wiona przez Wspólnotę Żywego Ró-

żańca, zostanie odprawiona w intencji 

Księdza Prałata Antoniego Sołtysika, 

który tego dnia obchodzi swoje imie-

niny. Solenizantowi życzymy zdrowia, 

błogosławieństwa Bożego i wszelkich 

łask. Dziękując za opiekę duszpaster-

ską nad Klubem Seniora, zapewniamy 

o naszej modlitewnej pamięci. 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 

CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

15 czerwca 

 

Przebieg procesji: 

Tegoroczną procesję rozpoczniemy 

Eucharystią o godz. 15.00 w kościele 

parafialnym Św. Mikołaja przy 

ul. Kopernika 9. Po Eucharystii udamy 

się do kościoła Niepokalanego Poczę-

cia NMP XX. Misjonarzy, następnie 

do kościoła SS. Karmelitanek Bosych, 

skąd ulicą Kopernika wrócimy do 

kościoła parafialnego, zatrzymując się 

przy Bazylice Najświętszego Serca 

Pana Jezusa OO. Jezuitów. 

 

Asysta 
Szczególne zaproszenie do udziału 

w procesji kierujemy do dzieci. Te, 
które w tym roku po raz pierwszy przy-
jęły Pana Jezusa, prosimy, żeby wyrazi-
ły swoją wdzięczność i miłość, towarzy-
sząc Mu w strojach pierwszokomunij-
nych.  

Młodsze dzieci mają ten przywilej, 
że mogą znaleźć się bardzo blisko Pana, 
sypać mu kwiaty i wydzwaniać Jego 
chwałę dzwonkami.  Prosimy rodziców, 
żeby im to umożliwili.  
Parafia św. Mikołaja ma wielowiekową 

tradycję. Jest tu wszystko, czego potrze-

ba do uświetnienia procesji. Kościelna 

szafa kryje prawdziwe skarby. Nie bra-

kuje pelerynek do okrycia ramion dzieci 

ani poduszeczek procesyjnych. Czy 

znajdą się rączki, które zechcą je nieść? 

Chętnych prosimy o podejście do kapli-

cy dwadzieścia minut przed rozpoczę-

ciem Mszy św. tj. o godz. 14.40 (wejście 

po schodkach z zewnątrz). 
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PIELGRZYMKA PARAFIALNA 
 

W sobotę 17 czerwca organizowana jest 
pielgrzymka parafialna do Sanktuarium 
Bł. Karoliny Kózkówny oraz do Sank-
tuarium Matki Bożej Tuchowskiej.  
Plan pielgrzymki: 
 

8.45 zbiórka pod kościołem 
św. Mikołaja i wyjazd 
w kierunku Zabawy 

10.30 Msza św. w Sanktuarium 
bł. Karoliny Kózkówny 
w Zabawie 

11.30 Droga Krzyżowa w miej-
scu śmierci bł. Karoliny  

13.00 wyjazd do Tuchowa 
(w drodze przerwa na 
obiad) 

15.00 zwiedzanie Sanktuarium 
Matki Bożej Tuchowskiej 

ok. 16.30 wyjazd w kierunku Kra-
kowa 

ok. 18.30 powrót do parafii 

Koszt 40 zł. (cena obejmuje autokar, 
ubezpieczenie, ofiarę na oprowadzenie 
po dwóch kościołach). Zapisy w zakry-
stii lub w kancelarii parafialnej. Więcej 
informacji u ks. Mateusza Szymczyka 
(tel. 12 431-22-77 wew. 24). 

* * * 

MSZA ŚWIĘTA 

 Z OKAZJI ROCZNICY ŚWIĘCEŃ 

 

Ks. Prałat Antoni Sołtysik serdecz-

nie zaprasza do udziału w Mszy św. 

z okazji rocznicy swoich święceń ka-

płańskich w czwartek 22 czerwca 

o godz. 11.00. Przewodniczyć jej będzie 

kolega rocznikowy Księdza Prałata, 

Arcybiskup Senior Archidiecezji Czę-

stochowskiej, Stanisław Nowak. 
 

* * * 

KLUB SENIORA 
 

Kolejne spotkanie Klubu Seniora 

zatytułowane: „Wartość przeżywania 

wieku sędziwego” odbędzie się 

w czwartek 8 czerwca o godz. 16.00 

w sali kolumnowej na wikarówce. Po-

prowadzi je opiekun, Ks. Prałat Antoni 

Sołtysik. 

 

* * * 
MSZE ŚW. NA ZAKOŃCZENIE 

ROKU SZKOLNEGO 

 

Uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 

wraz z Radą Pedagogiczną i rodzicami 

zapraszamy na Mszę św. w czwartek 

22 czerwca o godz. 8.30. 

 

Uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 wraz 

z Radą Pedagogiczną i rodzicami zapra-

szamy na Mszę św. w czwartek 

22 czerwca o godz. 9.30. 

 

Parafia św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9, tel. 12-431-22-77 

PeKaO S.A. III O/Kraków: NRB 58-1240-2294-1111-0000-3723-4113 
http://www.parafiamikolaj-krakow.pl/ 
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