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Wniebowst¹pienie Jezusa zamyka czas Jego obecno�ci w ludzkim ciele na ziemi. Nie �mieræ jest odej�ciem
Jezusa z tego �wiata, ale w³a�nie wniebowst¹pienie. Tak cicho i ubogo jak przyszed³ na ten �wiat, tak te¿, niemal
niepostrze¿enie, z niego odchodzi. Nie dokona³ ¿adnej rewolucji, nie wyzwoli³ Izraela z niewoli rzymskiej.
Rozpocz¹³ jedynie dzie³o przemiany i proces wyzwalania cz³owieka ze z³a.

To zadanie maj¹ kontynuowaæ Jego uczniowie. To oni s³ysz¹ w chwili rozstania wezwanie do czekaj¹cej ich
misji: Bêdziecie moimi �wiadkami w Jerozolimie i w ca³ej Judei, i w Samarii, i a¿ po krañce ziemi. Jest to zadanie
w równej mierze wielkie, jak i odpowiedzialne: Kto mo¿e poj¹æ, niech pojmuje.

W swoim narodzeniu Chrystus wniós³ w ludzki �wiat Bo¿e ¿ycie. O tym co Bo¿e poucza³, a naukê tê potwier-
dza³ znakami i cudami. A czyni³ to jak Ten, który ma w³adzê, a nie jak uczeni w Pi�mie. Za tê naukê zap³aci³ ¿yciem.
Teraz, w chwili wniebowst¹pienia wraca do Ojca, nios¹c ze sob¹ swoich braci, tych którzy w Niego uwierzyli: Ten,
kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten Mi jest bratem, siostr¹ i matk¹.

Dzisiaj nasze spojrzenie z tej biednej, umêczonej ziemi powinno pod¹¿yæ za Chrystusem, nie po to jednak,
aby o trudach ziemskiej wêdrówki zapomnieæ, lecz by pe³niej u�wiadomiæ sobie, ¿e trzeba na niej tak ¿yæ, by
kiedy� móc siê spotkaæ z Jezusem w niebie. Przecie¿ nie zostawi³ nas sierotami. Zostawi³ nam swego Ducha,
który w Ko�ciele przypomina nam i poucza, jak ¿yæ, by spotkaæ siê kiedy� z powracaj¹cym Jezusem, który do
nieba wst¹pi³, aby tam przygotowaæ nam miejsce. A w domu Ojca jest mieszkañ wiele. Wystarczy dla ka¿dego.
Tam nikt nie bêdzie bezdomny.

Mê¿owie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie siê w niebo? Ten Jezus, wziêty od was
do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieli�cie Go wstêpuj¹cego do nieba (Dz 1,11).

WNIEBOWST¥PIENIE
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SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (18)

S¹d ostateczny - kara
Nie trzeba tu widzieæ wymierza-

nia kary, nie nale¿y widzieæ ch³osty, bo
Bóg nikogo nie uderzy. Piek³o bêdzie
�wiadomo�ci¹ utraconej szansy. Cz³o-
wiek bowiem odkryje, ¿e ³atwo móg³
zostaæ �wiêtym, ¿e wszystko by³o do
jego dyspozycji, ¿e tak niewiele trzeba
by³o uczyniæ, aby mieæ udzia³ w rado-
�ci zwyciêstwa. Niewiele te¿ trzeba by³o,
aby wygraæ zawody na ziemi, a cz³o-
wiek je przegra³ z w³asnej winy. To bê-
dzie bola³o, to stanie siê prawdziwym
nieszczê�ciem. Drugim powodem cier-
pienia bêdzie �wiadomo�æ utraty tego
fantastycznego, nowego �wiata i stwier-
dzenie, ¿e ja ju¿ doñ nie wejdê, niebo
nie jest dla mnie. Trzeci powód cierpie-
nia to przekre�lona szansa spotkania z
Bogiem na p³aszczy�nie przyja�ni; i to
przekre�lona z w³asnej winy. Do tego
dojdzie spotkanie z lud�mi, którzy nie
umiej¹ kochaæ. Piek³o to wspólnota ego-
istów, a w takiej wspólnocie cz³owiek
jest tylko sam i jest zawsze nieszczê-
�liwy. Dante, jeden z najbardziej genial-
nych pisarzy chrze�cijañskich, a rów-
nocze�nie jeden z najlepszych teologów
pisz¹c o piekle, zaznacza, ¿e Bóg zbu-
dowa³ tylko bramê piek³a. Ale to, co ju¿
jest za bram¹ piek³a, jest dzie³em cz³o-
wieka, który siebie potêpi³. Tamtej rze-
czywisto�ci Bóg ju¿ nie stwarza. Dante
zaznacza, ¿e �ród³em cierpienia ludzi
potêpionych jest brak mi³o�ci i nadziei.
Na bramie piek³a umieszcza napis: �Ty,
który wchodzisz, ¿egnaj siê z nadziej¹".
Oto jest perspektywa wiecznego nie-
szczê�cia: niemo¿liwo�æ powtórzenia
¿ycia, niemo¿liwo�æ wykorzystania tej
szansy po raz drugi.

Dla ca³o�ci obrazu trzeba nam
jeszcze siê zatrzymaæ nad tajemnic¹
cierpienia. Musimy postawiæ pytanie:
Jak pogodziæ cierpienie, z którym siê
borykamy na ziemi, ze sprawiedliwo�ci¹
Boga, a szczególnie, jak pogodziæ cier-
pienie niewinnych, np. dzieci, z mi³o�ci¹
Boga? Pytanie to jest bardzo trudne,

gdy¿ dotykamy w nim tajemnicy. Ale
trzeba je koniecznie postawiæ, aby do
tej tajemnicy siê zbli¿yæ.

W poszukiwaniu sensu
cierpienia
Dzi� pragnê po�wiêciæ kilka mi-

nut na refleksjê, która bêdzie wstêpem
do sprecyzowania odpowiedzi na naj-
trudniejsze pytanie: Jaki jest sens cier-
pienia? Pytanie to nurtuje ka¿dego cz³o-
wieka bez wzglêdu na jego przynale¿-
no�æ religijn¹; nurtuje ono nawet ate-
istê. Stawiamy zawsze to pytanie,
chc¹c je harmonizowaæ ze sprawiedli-
wo�ci¹ Boga i z Jego nieskoñczon¹
mi³o�ci¹.

Trzeba zasygnalizowaæ dwie naj-
czê�ciej podawane nañ odpowiedzi.
Pierwsza z nich brzmi: Cierpienie i z³o,
które istniej¹ na ziemi, s³u¿¹ do odkry-
cia szczê�cia. Po jakiej linii idzie rozu-
mowanie tych ludzi, którzy próbuj¹ w
ten sposób ustawiæ sprawê? Nie rozu-
mieliby�my piêkna dnia, powiadaj¹, gdy-
by�my nie do�wiadczyli grozy nocy. Nie
rozumieliby�my, czym jest w rzeczy-
wisto�ci zdrowie cz³owieka, gdyby�my
nie do�wiadczyli choroby. Nie znaliby-
�my tajemnicy ¿ycia, gdyby�my nie
ogl¹dali spustoszenia, które przynosi
�mieræ. Id¹c tym tokiem rozumowania

BÓG JEST SÊDZI¥ SPRAWIEDLIWYM,
KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA,

A ZA Z£O KARZE

niektórzy próbuj¹ powiedzieæ: nie znali-
by�my tajemnicy szczê�cia, gdyby�my
nie mogli do�wiadczyæ nieszczê�cia.
Swoje stanowisko próbuj¹ udowodniæ
s³owami Pisma �wiêtego. Ludzie w raju
s¹ szczê�liwi, do�wiadczaj¹ tylko do-
bra i szczê�cia, a furtk¹ prowadz¹c¹ do
do�wiadczenia cierpienia jest spo¿ycie
owocu z drzewa dobra i z³a, czyli po-
znanie dobra i z³a. Cz³owiek, zrywaj¹c
owoc z tego drzewa, poznaje, czym jest

z³o i wtedy dopiero od-
krywa, co straci³. Od-
powied� taka jest jed-
nak z prostego powo-
du niewystarczaj¹ca -
za wielka jest cena,
jak¹ siê p³aci za to
odkrycie. Morze cier-
pienia na ziemi jest
tak olbrzymie, ¿e
¿adne szczê�cie nie
mo¿e go zrównowa-
¿yæ. Nikogo my�l¹ce-
go nie zadowoli owo
rozumowanie: aby�
do�wiadczy³ szczê-
�cia, musisz byæ naj-
pierw nieszczê�liwy.
Taka odpowied� jest

absolutnie niewystarczaj¹ca i Ko�ció³
siê pod ni¹ nie podpisuje.

Druga odpowied� traktuje cierpie-
nie jako drogê wiod¹c¹ do postêpu ludz-
ko�ci. ¯o³nierz cierpi po to, aby ocaliæ
naród; cierpi¹ tak¿e naukowcy, po�wiê-
caj¹c swoje ¿ycie dla dobra postêpu.
Cierpienie jednego cz³owieka jest stop-
niem, dziêki któremu inni zbli¿aj¹ siê do
szczê�cia. Kosztem jednostki mo¿na
budowaæ szczê�cie innych. Tak rozu-
mowali Stalin i Hitler. To podej�cie do-
chodzi do g³osu w obrazie ¿o³nierza,
który bêdzie prawdziwie szczê�liwy,
mimo swojego cierpienia, gdy bêdzie
ogl¹da³ zwyciêstwo swojej armii. Trze-
ba jednak wyra�nie zaznaczyæ, ¿e i ta
odpowied� nie ma nic wspólnego z
Ewangeli¹. Nigdy nie wolno bowiem bu-
dowaæ dobra wspólnego na krzywdzie,
wyrz¹dzonej jednostce. I te wszystkie
systemy, które w ten sposób podchodz¹
do cierpienia, uwa¿aj¹c, ¿e mo¿na
skrzywdziæ jednostkê, aby budowaæ
dobro wspólne, wcze�niej czy pó�niej
ponosz¹ klêskê. Nieszczê�cie jednost-
ki nie mo¿e byæ �ród³em szczê�cia in-
nych ludzi; cel bowiem nigdy nie mo¿e
u�wiêcaæ �rodków. c.d.n.

ks. Edward Staniek, Sze�æ Prawd Wiary,
Wyd. �w. Stanis³awa, Kraków
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13 maja �wiat katolicki obchodzi³ 100-lecie jednych z
najwiêkszych objawieñ w historii chrze�cijañstwa. Zawsze
wydawa³o mi siê, ¿e o tych wydarzeniach wielu s³ysza³o, jed-
nak¿e od jakiego� czasu przekonuje siê, ¿e m³odzi to nie
wiedz¹ nic, albo prawie nic, a wielu doros³ych tylko bardzo
ogólnie. Wydaje siê, i¿ przy takiej rocznicy wypada co� po-
wiedzieæ.

Pocz¹tek XX w. to czas kiedy Europê zalewa³ agresyw-
ny ateizm, g³osz¹c, ¿e Boga nie ma, a Jego rolê przej¹³ cz³o-
wiek. Podczas ulicznych masoñskich demonstracji w Rzy-
mie, g³oszono, ¿e szatan zasi¹dzie w Watykanie, a papie¿
bêdzie jego s³ug¹. Gdy ca³a Europa by³a terenem krwawych
walk I wojny �wiatowej, a w³adzê w Rosji przejmowali komu-
ni�ci, Pan Bóg w nadzwyczajny sposób zaapelowa³ do ludz-
kich sumieñ, by siê opamiêtali poprzez objawienia w Fati-
mie. Maryja ukazywa³a siê tam trojgu ma³ym dzieciom: 10-
letniej £ucji, 9-letniemu Franciszkowi i 7-letniej Hiacyncie,
przekazuj¹c im trzy tajemnice.

Nie da siê powiedzieæ wszystkiego, wiêc mam nadzie-
jê, ¿e moje s³owo kogo� zaintryguje i kto� co� sobie doczy-
ta. Skupiê siê tylko na dwóch elementach zawartych w tzw.
Tajemnicach fatimskich � a dzi� zapomnianych � na pokucie
i piekle.

Maryja w fatimskim orêdziu przypomina, ¿e najwiêkszym
zagro¿eniem dla ludzko�ci jest utrata wiary, odrzucenie Boga
i Jego praw, a co za tym idzie demoralizacja. I tak siê sta³o:
odrzucono przykazania i wojna, cierpienie, �mieræ dotknê³y
�wiat, Europê i nasz kraj, bo ludzie nie uwierzyli recepcie
Maryi, a prosi³a o nawrócenie, pokutê i modlitwê. 100 lat mi-
nê³o, a my podobnie jak wtedy ¿yjemy w czasach mocno
niepewnych, gdzie niebezpieczeñstwo wojny wisi na w³osku
� wielkie mocarstwa knuj¹ polityczne intrygi, gdzie jednost-
ka jest tylko pionkiem w politycznej grze, a V przykazanie
zupe³nie siê nie liczy. Boga znów zast¹pi³ cz³owiek, który z
poziomu stwórcy decyduje czy pozwoliæ komu� ¿yæ, czy je
odebraæ. I dzieje siê to w gabinetach rz¹dowych, w wielkich
laboratoriach, nowoczesnych szpitalach, czy w aptece ku-
puj¹c bia³¹ tabletkê. Cz³owiek znów uzurpowa³ sobie rolê
Boga. Maryja ostrzega³a ludzi, ¿e to zawsze siê �le koñczy.

W I tajemnicy pokaza³a dzieciom straszliw¹ wizjê pie-
k³a i dramat ludzi tam id¹cych, którzy przez swój wybór po-
stanowili ¿yæ w grzechu z dala od Boga. Bo albo s³u¿y siê
Bogu, albo diab³u. Dzieci by³y przera¿one t¹ wizj¹. Nam wspó³-
czesnym trzeba przypomnieæ, ¿e szatan i jego królestwo ist-
nieje - zw³aszcza m³odym, którym wt³acza siê ¿e Bóg to fik-
cja, hulaj duszo piek³a nie ma, ¿e to ty jeste� Bogiem, to Ty
decydujesz i to od ciebie wszystko zale¿y, a grzech i g³upota
nie ma konsekwencji. K³amstwo szatana. Piek³o istnieje i
wci¹¿ trwa walka o dusze naiwnych pogubionych m³odych i o
serca ludzi, które sta³y siê przewrotne na staro�æ.

Hiacynta zapyta³a Maryi: kto trafia do piek³a? Grzecha-
mi prowadz¹cymi najwiêcej dusz do piek³a s¹ grzechy nie-
czyste. Ks. Piotr Glas egzorcysta, który w pa�dzierniku pro-
wadzi³ egzorcyzm nad Polsk¹ w ramach Wielkiej Pokuty w
Czêstochowie � nagra³ bardzo mocny dokument �Demony
seksu� � on znajduje siê na You Tube, w którym wykorzystu-
je nagrania z egzorcyzmów jakie sam prowadzi³, ukazuj¹cy
skalê zniewolenia, jaka dzieje siê u ludzi, którzy dali siê uwie�æ
grzechom nieczystym. Warto siêgn¹æ do tego nagrania.

Nieczysto�æ, rozwi¹z³o�æ sta³a siê kolejnym k³am-
stwem szatana. Przyjemno�æ staje siê bo¿kiem, za który
cz³owiek oddaje duszê. Szczególnie m³odym ludziom mówi
siê, i to nawet rodzice i dziadkowie, ¿e dzi� nie da siê ¿yæ w
wierno�ci S³owu Boga, ¿e to wymogi nie na te czasy. ¯e
s³owa przysiêgi ma³¿eñskiej tak niewiele znacz¹ i w pogoni
za szczê�ciem mo¿na zostawiæ ma³¿onka, dzieci i oddaæ
siê kolejnej namiêtnej mi³o�ci, a ch³opak dziewczyna id¹c w
grzeszn¹ relacjê woli zaryzykowaæ swoje ¿ycie wieczne, swoj¹
duszê i wybiera  przyjemno�æ - w takim �wiecie ¿yjemy.

Czy mamy bezczynie patrzeæ na to, jak wiele dusz
idzie na zatracenie? Maryja b³aga w przes³aniu fatimskim, by
ludzie przestali obra¿aæ Boga i podjêli drogê wynagrodzenia i
pokuty. Matka Bo¿a w drugiej tajemnicy fatimskiej wskazuje
na pokutê jako ratunek przed piek³em. Cz³owiek, który doko-
nuje refleksji nad swoim ¿yciem, ma �wiadomo�æ konsekwen-
cji swoich wyborów. O ile te dobre poci¹gaj¹ dobre owoce, to
te z³e wymagaj¹ naprawy, a je�li siê nie da naprawiæ to trze-
ba odpokutowaæ.

Ka¿dy grzech wymaga pokuty wzglêdem Boga, bo
zadaje on ranê Temu, który nas powo³a³ do szczê�cia i grzech
choæ wygl¹da nieraz s³odko, to on szczê�cie odbiera. Pro-
blem jawi siê w tym, ¿e dzi� grzech sta³ siê tylko intelektu-
aln¹ �wiadomo�ci¹ przekroczenia przepisu, a nie ran¹ za-
dan¹ Bogu, st¹d poczucie zado�æuczynienia, pokuty za z³o
grzechu zanika i Maryja w Fatimie to przypomina, bo z po-
kut¹ mamy problem. I widaæ to na prostym przyk³adzie. Dla
nas katolików pi¹tek jest dniem pokutnym, a dzie³em umar-
twienia jest rezygnacja z pokarmów miêsnych. I z bólem na-
le¿y stwierdziæ, ¿e w bardzo wielu katolickich rodzinach za-
niechano ju¿ dawno tego podstawowego obowi¹zku i nie zwra-
ca siê zupe³nie na to uwagi.

100-lecie objawieñ fatimskich
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PONIEDZIA£EK 29.05.2017
  8.00 O darowanie win i kar przez

Chrystusa - Mi³osiernego Króla - dla
Marii

18.00  1) ++ Zofia, Adam Urbanowicz -7 r.�m.
2) W intencji kap³anów rocznika
b³. Jana Balickiego

WTOREK  30.05.2017
  8.00 + Jan Koziar (20 r.�m.)
 18.00  1) + Stanis³aw Krynicki (greg.)

2) O darowanie win i kar przez
Chrystusa - Mi³osiernego Króla - dla Marii

�RODA 31.05.2017
  8.00 1) ++ Aniela, Tadeusz Batko

2) + Stanis³aw Krynicki (greg.)
 18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 01.06.2017
PIERWSZY CZWARTEK MIESI¥CA

   8.00 + Lucyna Sieciñska � int. od mê¿a
18.00 1) O darowanie win i kar przez

Chrystusa - Mi³osiernego Króla -
dla Marii
2) W intencji kap³anów
pracuj¹cych w naszej Parafii

PI¥TEK 02.06.2017
PIERWSZY PI¥TEK MIESI¥CA

  8.00 ++ z rodzin Jachimowskich
i Weryñskich

15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
17.00 + Robert Korzeniowski (21 r.�m.)

i ++ z rodziny
18.00 + Stanis³aw Krynicki (greg.)

SOBOTA 03.06.2017
PIERWSZA SOBOTA MIESI¥CA

  8.00 1) ++ Leszek, Stanis³awa, Zofia,
Edward, Stanis³aw Morawa
2) O opiekê �w. Jana Paw³a II nad
nasz¹ Parafi¹

18.00 ++ Irena, W³odzimierz Zemanek,
++ z ich rodzin

NIEDZIELA 04.06.2017
  8.00 1) ++ Bronis³awa, Walenty,

Stefania, Stanis³aw
2) + Stanis³aw Krynicki (greg.)

  9.30 + Andrzej Zaj¹c (11 r.�m.)
11.00 + Feliks Soból (10.r.�m.)
12.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski

z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Jerzego i Teresy Knapczyk
w 40. t¹ rocznicê �lubu

13.00 Dla uwielbienia Ducha �wiêtego,
naszego U�wiêciciela,
Pocieszyciela, Dawcê darów
i owoców Ducha �wiêtego

18.00 W intencji Rodziny Ró¿añcowej  -
o b³og. dla ¿ywych i rado�æ nieba
dla zmar³ych

INTENCJE MSZY �W.
29.05.2016 - 04.06.2017

W naszej Parafii
s¹ one

odprawiane
codziennie

o godz. 17.30.

A drugim takim znakiem pokuty jest uszanowanie dnia �mierci Jezusa
i unikanie zabaw, imprez w tym dniu. Dzi� jest to �wiadome dzie³o pokutne, bo
wiele atrakcji w³a�nie organizuje siê w ten dzieñ - wystarczy przej�æ siê rynkiem,
by zobaczyæ jak wielu oddaje siê szaleñczej pijackiej zabawie. Jak trudno dzi�
jest nam zrezygnowaæ z czegokolwiek.

Bogu dziêki s¹ tacy, którzy us³yszeli to maryjne wezwanie i nie tylko siê
modl¹ na ró¿añcu, nie tylko radykalnie poszcz¹, ale podejmuj¹ bardzo powa¿ne
dzie³a pokutne, by ratowaæ ten �wiat. Maryja jako nadziejê �wiatu pozostawi³a
pro�bê o nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹ca. Prosi³a, aby przez 5 sobót
przyst¹piæ do spowiedzi, a nastêpnie przyj¹æ w duchu wynagrodzenia komuniê za
grzechy, które obra¿aj¹ Boga i Maryjê. Tylko tyle i a¿ tyle.

W naszej parafii te¿ to nabo¿eñstwo istnieje � dlatego zachêcam i m³odych
i starszych do udzia³u - tak niewiele, by ratowaæ �wiat. Szczególnie je�li w wa-
szych rodzinach, jest kto�, kto da³ siê szatanowi oszukaæ i uwik³a³ siê w z³o, ¿yje
niemoralnie  i jego dusza jest zagro¿ona. Wiele razy w historii Maryja przychodzi³a
i b³aga³a, wylewa³a ³zy, ostrzega³a i dawa³a receptê na choroby zagra¿aj¹ce �wia-
tu. I dzi� s¹ takie miejsca na �wiecie, gdzie Maryja znów przychodzi i p³acze i
ostrzega i prosi. Tylko czy ludzie Jej uwierz¹? Czy do�wiadczeni histori¹ wreszcie
Jej zaufamy?

Homilia ks. Tomasza Karpety
z niedzieli 14 maja 2017 r.

Matka to dar od Boga, który kocha i kochaæ nas bêdzie.
Matka to bezcenny skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie.
Matka to na ranê plaster, kiedy jest nam smutno i �le.
Matka to te¿ czasem ster, który pilnuje by� nie zatopi³ siê.
Matka to wiara w nas, kiedy zw¹tpienia mam dni.
Matka nam nadziejê da, kiedy straszne mamy sny.
Matkê tylko jedn¹ masz, wiec broñ jej i kochaj co si³,
Bo kiedy przyjd¹ gorsze dni, tylko Ona pomo¿e Ci.
Drogie Mamusie, z okazji Waszego �wiêta od wszystkich Parafian,

Duszpasterzy i Redakcji sk³adamy Wam serdeczne ¿yczenia zdrowia i wszel-
kich ³ask od Pana Jezusa i Matki Bo¿ej za trud, jaki wk³adacie w wychowa-
nie swoich dzieci. Szczê�æ Bo¿e!
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