
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Uniósł się w ich obecności w górę  (Dz 1,1-11) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich  

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o 
wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od 
początku aż do dnia, w którym udzielił 
przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, 
których sobie wybrał, a potem został 
wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał 
wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im 
przez czterdzieści dni i mówił o królestwie 
Bożym. A podczas wspólnego posiłku 
kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale 
oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: 
«Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił 
wodą, ale wy wkrótce zostaniecie 
ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali 
Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie 
przywrócisz królestwo Izraela?» 
Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz 
znać czas i chwile, które Ojciec ustalił 
swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi 
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami w Jerozolimie i w całej 
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności 
w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. 
Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, 
jak wstępował do nieba, przystąpili do nich 
dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 
«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i 
wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty 
od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak 
widzieliście Go wstępującego do nieba». 

Oto Słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 

Pan wśród radości wstępuje do nieba 

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,  
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan najwyższy i straszliwy,  
jest wielkim Królem nad całą ziemią. 

Pan wśród radości wstępuje do nieba 

Bóg wstępuje wśród radosnych 
okrzyków,  
Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,  
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. 

Pan wśród radości wstępuje do nieba 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, 
hymn zaśpiewajcie! 
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Bóg króluje nad narodami, 
Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

Pan wśród radości wstępuje do nieba 
 

DRUGIE CZYTANIE 

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy 
 (Ef 1, 17-23) 

Czytanie z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Efezjan 
Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha 
mądrości i objawienia w głębszym 
poznawaniu Jego samego, to znaczy 
światłe oczy dla waszego serca, tak byście 
wiedzieli, czym jest nadzieja waszego 
powołania, czym bogactwo chwały Jego 
dziedzictwa wśród świętych i czym 
przemożny ogrom Jego mocy względem 
nas wierzących - na podstawie działania 
Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w 
Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i 
posadził po swojej prawicy na wyżynach 
niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością 
i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad 
wszelkim innym imieniem wzywanym nie 
tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I 
wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego 
samego ustanowił nade wszystko Głową 
dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią 
Tego, który napełnia wszystko na wszelki 
sposób. 

Oto Słowo Boże. 
 
 

ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do 
skończenia świata. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
  
EWANGELIA 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 

 (Mk 16, 15-20) 

Słowa Ewangelii według świętego 
Marka  
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział 
do nich: «Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto 
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te 
znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe 
duchy będą wyrzucać, nowymi językami 
mówić będą; węże brać będą do rąk i 
jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im 
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci 
odzyskają zdrowie». 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został 
wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię 
wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i 
potwierdzał naukę znakami, które jej 
towarzyszyły 

Oto Słowo Pańskie.

HOMILIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI
Bracia i Siostry, dziś na Błoniach krakowskich na nowo pada to pytanie z Dziejów 
Apostolskich. Tym razem jest ono skierowane do nas wszystkich: „Dlaczego stoicie i 
wpatrujecie się w niebo?” W odpowiedzi na to pytanie zawiera się podstawowa prawda o 
życiu i przeznaczeniu każdego człowieka. 

To pytanie odnosi się do dwóch postaw, związanych z dwiema rzeczywistościami, w 
jakie wpisane jest życie człowieka: ziemską i niebiańską. Najpierw rzeczywistość 
ziemska: „Dlaczego stoicie?” - Dlaczego stoicie na ziemi? Odpowiadamy: Stoimy na 



ziemi, bo tu postawił nas Stwórca jako uwieńczenie swojego dzieła stworzenia. Bóg 
wszechmogący, zgodnie ze swym niepojętym zamysłem miłości, stworzył wszechświat, 
wywiódł go z nicości. A gdy dokonał tego dzieła, powołał do istnienia człowieka – 
stworzył  go na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26-27). Obdarzył go godnością 
dziecka Bożego i nieśmiertelnością. Wiemy jednak, że człowiek zagubił się, nadużył 
daru wolności i powiedział Bogu „nie”, skazując się tym samym na egzystencję, w 
której pojawiło się zło, grzech, cierpienie i śmierć. Ale wiemy też, że sam Bóg nie 
pogodził się z tą sytuacją i wszedł bezpośrednio w dzieje człowieka, i stały się one 
dziejami zbawienia. „Stoimy na ziemi”, tkwimy w niej korzeniami, wyrastamy z niej. 
Tu tworzymy dobro na rozległych polach codziennego bytowania, w sferze materialnej, 
ale także duchowej: we wzajemnych relacjach, w budowaniu wspólnoty ludzkiej, w 
kulturze. Tu doznajemy trudu wędrowców, zmierzających do celu krętymi drogami, 
pośród wahań, napięć, niepewności, ale z głęboką świadomością, że wcześniej czy 
później ta wędrówka osiągnie kres. I wtedy rodzi się refleksja: Czy to już wszystko? 
Czy ziemia, na której „stoimy”, jest naszym ostatecznym przeznaczeniem? 

W tym kontekście trzeba rozważyć drugą część pytania zacytowanego w Dziejach 
Apostolskich: „Dlaczego wpatrujecie się w niebo?” Czytamy, że gdy Apostołowie 
usiłowali zwrócić uwagę Zmartwychwstałego na kwestię przywrócenia królestwa 
Izraela, On „uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu”. A oni 
„uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba” (Dz 1, 9-10). A więc 
wpatrywali się w niebo, bo odprowadzali wzrokiem unoszącego się w górę Jezusa 
Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie wiadomo, czy wówczas zdawali 
sobie sprawę z tego, że właśnie otwierał się przed nimi najwspanialszy, nieskończony 
horyzont, ostateczny cel ziemskiego pielgrzymowania człowieka. Być może zrozumieli 
to dopiero wtedy, gdy zostali oświeceni przez Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Dla nas jednak to wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat jest czytelne. Jesteśmy wezwani, 
by stojąc na ziemi, wpatrywać się w niebo – kierować uwagę, myśl i serce w stronę 
niepojętej tajemnicy Boga. By patrzeć w kierunku rzeczywistości Bożej, do której od 
stworzenia powołany jest człowiek. W niej kryje się ostateczny sens naszego życia. 

Drodzy Bracia i Siostry, z głębokim wzruszeniem sprawuję dziś Eucharystię na 
krakowskich Błoniach, w miejscu, w którym wielokrotnie sprawował ją Ojciec Święty 
Jan Paweł II podczas swych niezapomnianych podróży apostolskich do ojczystego 
kraju. Spotykał się z ludem Bożym podczas liturgii w każdym niemal zakątku świata, 
ale nie ma wątpliwości, że odprawianie Mszy świętej na krakowskich Błoniach było dla 
niego za każdym razem wyjątkowym przeżyciem. (…) 

Na początku drugiego roku mojego Pontyfikatu przybyłem do Polski i do Krakowa z 
potrzeby serca, w pielgrzymce po śladach mojego Poprzednika. Pragnąłem oddychać 
powietrzem jego Ojczyzny. Pragnąłem patrzeć na ziemię, na której się urodził i na 
której dorastał do podjęcia niestrudzonej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi 
powszechnemu. Pragnąłem przede wszystkim spotkać żywych ludzi, jego Rodaków, 
zakosztować waszej wiary, z której wyrósł i upewnić się, czy w niej trwacie. Chciałem 
też z tego miejsca prosić Boga, by zachował w was dziedzictwo wiary, nadziei i 
miłości, jakie pozostawił światu, a wam szczególnie, Jan Paweł II. (…) 



Św. Paweł mówi nam o tym w odczytanym dzisiaj fragmencie jego Listu do Efezjan. Bóg 
dał nam ducha mądrości i „światłe oczy dla naszego serca, tak byśmy wiedzieli, czym jest 
nadzieja naszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i 
czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego 
potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie” (por. Ef 1, 17-21). Wierzyć – to znaczy 
zawierzyć Bogu, powierzyć Mu nasz los. Wierzyć – to znaczy nawiązać głęboko osobistą 
więź z naszym Stwórcą i Odkupicielem w mocy Ducha Świętego, i uczynić tę więź 
fundamentem całego życia. 

Słyszeliśmy dzisiaj słowa Jezusa: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i 
będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce 
ziemi”. Te słowa dotarły również przed wiekami na polską ziemię i wciąż stanowią 
wyzwanie dla wszystkich, którzy się przyznają do Jezusa Chrystusa i dla których Jego 
sprawa jest najważniejsza. Mamy być świadkami Jezusa żyjącego w Kościele i w 
ludzkich sercach. To On nas posyła. W dniu swego wniebowstąpienia powiedział 
apostołom: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. (… ) Oni 
zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę 
znakami, które jej towarzyszyły”. Drodzy Bracia i Siostry! (…) Wy sami zostaliście 
powołani, by to świadectwo składać wobec całego świata. (…) Niech nie zabraknie 
światu waszego świadectwa!  

 Błonia krakowskie , niedziela, 28 maja 2006 r.   
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. We wtorek wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego, kapłana; we czwartek – 
św. Bernardyna ze Sieny, kapłana; w piątek św. Jana Nepomucena, kapłana i 
męczennika; w sobotę św. Rity z Cassia, zakonnicy. W przyszłą niedzielę 
zakończenie okresu wielkanocnego – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

2. We wtorek wieczorna Msza św. będzie ofiarowana za Zmarłych Wypominanych 
w naszym kościele w wypominkach rocznych. Przed Mszą św. różaniec w ich 
intencji. Domowy Kościół zaprasza wszystkich małżonków na Adorację 
Najświętszego Sakramentu – w najbliższy wtorek po Mszy św. wieczornej i 
nabożeństwie, ok. godz. 19.00 w kaplicy Adoracji.  

3. W sobotę po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Rity z poświęceniem róż. 
Prośby i podziękowania do tej świętej można składać przed Mszą św. do skrzynki 
intencji.  

4. W sobotę o godz. 19.30 czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego 
zakończone o 20.30 Mszą św.  

5. W Niedziele Zesłania Ducha Świętego zapraszamy uczniów klas 8 wraz z 
rodzicami na Mszę Świętą o godz. 19.00 oraz modlitwę o światło Ducha 
Świętego i pokój serca na czas egzaminów ósmoklasisty. 

6. Nabożeństwa majowe w naszym kościele w niedziele o godz. 18:30, a w dni 
powszednie po Mszy św. wieczornej.   
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