
  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

(Mk 16,15-20) 

I rzekł 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 potwierdził naukę znakami, które jej 

towarzyszyły. 
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„Jezus został wzięty do 
nieba i zasiadł po 
prawicy Boga”. 

 

   

Kościół oczekuje na powtórne 

przyjście Pana. Nie jest to jednak 

bierne czekanie. Wstępując do nieba, 

Jezus zostawił uczniom nakaz: „Idźcie 

na cały świat i głoście Ewangelię 

wszelkiemu stworzeniu”. Oczekiwaniu 

towarzyszy głoszenie Dobrej Nowiny. 

Im bardziej pragniemy powtórnego 

przyjścia Pana, tym gorliwiej 

powinniśmy apostołować. Pan, gdy 

przyjdzie, nie może zastać nas na 

próżnowaniu. Jan Paweł II 

przypominał nam: „W służbie 

Królestwu nie ma czasu, aby oddawać 

się bezczynności”. Uroczystość 

Wniebowstąpienia Pana wzywa 

każdego z nas do większej gorliwości 

w głoszeniu Ewangelii. 

 

 
 

W dniu sądu 
ostatecznego 
największą 

radością jest 
posiadanie 

czystego sumienia. 
Św. Jan Bosko 
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Wycieczka przyrodnicza 

 
2.05.09 odbyła się wycieczka przyrodnicza 

klasy IV. Celem wyprawy było poznanie 

topografii okolicy Polany oraz licznych 

walorów przyrodniczo-historycznych. 

 
 

Wyruszyliśmy z centrum wsi, poprzez 

Zastawy, następnie drogą z płyt doszliśmy 

do Rosolina. Podczas dłuższego przystanku 

nad potokiem Czarnym, w jaskini , 

rozpaliliśmy ognisko i piekliśmy kiełbaski. 

 
 

Następnie przeszliśmy przez rozległe 

pastwiska i zdobyliśmy górną łąkę Moklika. 

Stąd zachwycaliśmy się przepiękna 

panoramą wyższych Bieszczadów z 

widokiem na Smerek i Połoninę Wetlińska. 

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się 

dłużej w miejscu nieistniejącej wsi, Rosolin. 

Przy ostałych, nielicznych grobach, 

odmówiliśmy modlitwy za zmarłych. Na 

podstawie widocznych, bardzo już 

zwietrzałych i porośniętych mchem 

fundamentów odtwarzaliśmy w naszej 

wyobraźni wygląd wsi. Widocznym śladem 

nieistniejącego Rosolina są piękne, stare 

drzewa owocowe upiększające niegdyś 

otoczenia domów. 

W drodze powrotnej duża atrakcją była 

ambona na samotnym jaworze, na której 

każdy chciał wypróbować swoich 

umiejętności wspinaczkowych. 

Po przejściu monotonna droga płytową 

dotarliśmy do Polany, gdzie już bardzo 

utrudzeni zasiedliśmy na ławeczce pod sklepem. 

 

 

 
                                  artykuł i foto: Hanna Myślińska 

 

 

 

 

 

 

Niezwykły gość w naszej szkole 
14.05.09 w naszej szkole gościliśmy naczelnika 

Biesczadzkiej Grupy GOPR, pana Grzegorza 

Chudzika. Zaprezentował on film o historii, 

działalności i znaczeniu tej organizacji niosącej 

pomoc i często ratującej życie ludziom w 

górach. 

Przed projekcją filmu omówił zasady 

bezpiecznego uprawiania turystyki pieszej w 

terenie górskim. Na zakończenie miły gość 

przeprowadził szybki konkurs a zwycięzców 

obdarował przyniesionymi prezentami. 

Spotkanie z Goprowcem na długo pozostanie w 

pamięci naszych uczniów a przede wszystkim 

uświadomi, ze chodząc po górach, trzeba mieć 

przed nimi respekt 

 

 

 
artykuł i foto:  Hanna Myślińska 
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Wniebowstąpienie Pańskie – 

wstąpienie do nieba zmartwychwstałego 

Jezusa Chrystusa. Jako święto 

chrześcijańskie obchodzone corocznie 

tradycyjnie 40 dni po Niedzieli 

Wielkanocnej. Wniebowstąpienie jest 

ukoronowaniem i zakończeniem życia 

ziemskiego Jezusa i Jego triumfem. Jezus 

przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu 

przebywał wśród uczniów. Po upływie tego 

czasu Apostołowie udali się razem na Górę 

Oliwną (tego miejsca nie podają ewangelie, 

tylko tradycja). W obecności uczniów Jezus 

uniósł się w górę i zniknął. 

Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa opisują: 

Ewangelia Marka 16:19, Ewangelia Łukasza 

24:50-51 oraz w Dzieje Apostolskie 1:9-11. 

Kościół Katolicki dla upamiętnienia 

wniebowstąpienia Jezusa ustanowił święto 

Wniebowstąpienia Pańskiego, obchodzone 

40 dni po święcie Wielkanocy. Schizma z 

Kościołem Prawosławnym oraz zmiany w 

kalendarzu spowodowały, że data 

obchodzenia tego święta jest różna dla tych 

dwóch wyznań. Daty różnią się w zależności 

od konkretnego kraju i roku. W 

szczególności dekretem Kongregacji ds. 

Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 

dnia 4 marca 2003 r. katolicy w Polsce od 

roku 2004 obchodzą święto 

Wniebowstąpienia w siódmą niedzielę po 

Wielkanocy. Święto wniebowstąpienia 

obchodzone jest również (w sposób mniej 

lub bardziej uroczysty) przez Kościoły i 

Wspólnoty Protestanckie odwołujące się do 

nauczania Pisma Świętego. W Kościołach 

tych w dniu tym odbywają się specjalne 

nabożeństwa lub spotkania modlitewne, 

czytane są fragmenty Nowego Testamentu 

mówiące o wniebowstąpieniu i śpiewane są 

przez wiernych pieśni upamiętniające ten 

fakt. W niektórych Kościołach 

wyrastających ze wspólnego nurtu którym 

była reformacja dzień ten nie jest uroczyście 

obchodzony jako święto kościelne, jednakże 

jest to data ważna dla wszystkich 

chrześcijan, ponieważ upamiętnia ona 

wstąpienie do nieba i Boga Ojca samego 

Pana Jezusa Chrystusa. 

Używana na zachodzie łacińska nazwa 

ascensio kładzie nacisk na to, że 

wniebowstąpienie Jezusa dokonało się 

własną mocą. Święty Augustyn podkreśla 

ten fakt stwierdzając, że "Nikt nie wstąpił do 

nieba poza Tym, który z nieba zstąpił, Synem 

Człowieczym, który jest w niebie" (Sermo de 

Ascensione Domini), prawosławni używają 

biblijnej, greckiej formy analepsis (wzięcie do 

góry, ros. Вознесение).  
często wcale nie zdajemy sobie z tego sprawy, ma 

wymiar nie tylko „tu i teraz” – jego niszczące 

konsekwencje rozciągają się nie tylko na 

społeczeństwo „wokół” ale również „w czasie”. 

Widać to doskonale na przykładzie naszej 

moralności – wystarczy prześledzić ostatnie 

dziesięciolecia, w których bardzo wiele w tym 

względzie uległo zmianie. To, co jeszcze 30-40 lat 

temu wydawało się być nieprzyzwoitym, 

niestosownym, czasem nawet wulgarnym, dziś 

jest na porządku dziennym i przechodzimy obok 

tego zupełnie obojętnie. A minęło dopiero 30-40  

lat! Prawda o grzechu jest również taka, że 

powtarzany, zaczyna tworzyć wokół siebie 

otoczkę normalności (poczynając często od takich 

terminów jak: tolerancja, równouprawnienie, 

progres ludzkości…). Noe przeklina syna Chama i 

ma to znaczenie niezwykle wymowne – oto 

grzech ojca rozciąga się na kolejne pokolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aposto%C5%82owie
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Oliwna
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Oliwna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Marka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_%C5%81ukasza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzieje_Apostolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Schizma
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie
http://pl.wikipedia.org/wiki/4_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/2003
http://pl.wikipedia.org/wiki/2004
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reformacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Augustyn_z_Hippony
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Greka
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski
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Wstęp do liturgii:   Bardzo często jesteśmy podobni do mężczyzn z Galilei, 

którzy stoją i wpatrują się w niebo. Wołamy razem z nimi: Gdzie jesteś o Chryste? 

Czemu nie troszczysz się o nas, czemu nas nie wysłuchujesz? Czemu milczysz? 

Wstąpiłeś Chryste do nieba i jakby o nas zapomniałeś… 

Jesteśmy dziś przy ołtarzu Pana Jezusa Chrystusa z sercami przepełnionymi 

mieszanymi uczuciami, z powodu uwielbienia Chrystusa, i smutku, z powodu 

rozstania się z Nim. 

Jednak Chrystus pozostawia w naszych sercach nadzieję powtórnego przyjścia, 

jednak za nim przyjdzie powtórnie na ziemię, jest z nami wciąż podczas Eucharystii. 

To sakramentalne spotkanie z Chrystusem jest spotkaniem człowieka z Miłością, która 

kocha do końca. 

Stańmy u progu tej Eucharystii z głęboką świadomością spotkania z Chrystusem 

obecnym w sakramentalnych znakach, które mają moc nas uzdrowić z grzechu i 

zbawić. 
 

1. Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Nabożeństwo majowe,  

o godz. 18.00.  

2. We wtorek (26 maja) wspomnienie św. Filipa Nereusza prezbitera. W tym dniu jest 

również Dzień Matki. Nie zapominajmy o swoich Mamach i okażmy im naszą wdzięczność 

i życzliwość. 

3. W piątek (29.05.) wspomnienie św. Urszuli Leduchowskiej dziewicy. 

4. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Składka będzie 

przeznaczona na Seminarium Duchowne w Przemyślu..  

5. Przez cały miesiąc maj odprawiamy w naszym kościele nabożeństwa majowe – w dni 

powszednie po Mszy świętej , a w niedzielę o godz. 18.00. Wszystkich Parafian 

zachęcamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach w kościele a także przy kapliczkach. 

Postarajmy się o to, aby na nabożeństwa majowe gromadzić się całymi rodzinami, 

zwłaszcza zachęcamy dzieci szczególnie te, które niedługo przystąpią do I Komunii świętej 

a także dzieci rocznicowe. 

 

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Annie Faran i Iwonie 

Wytyczak. Na przyszły tydzień do sprzątania prosimy Panie: Anielę Zatwarnicką i Teresę 

Zatwarnicką.  

 

7. Intencje mszalne: 

      Niedziela (24.05)           - godz. 8
00   

+ Bronisława i Stanisław Łysyganicz w r. śm. 

           Poniedziałek (25.05)     - godz.11
00

  O szczęśliwą operację dla Kazimiery 
      Niedziela  (24.05)             - godz. 11

00 
  + Stanisław Sidorski. 

 

 

 

 

 
              

 

Redaguje zespół: ks. Stanisław Lasak, Karolina i Witold Smoleńscy 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO   24.05. 2009 

W tym tygodniu imieniny obchodzą: Magdalena Łysyganicz, Aniela Cofalik, Aniela 

Zatwarnicka. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w piątek na godz. 18.00   podczas której 

modlić się będziemy w ich  intencji. 

 

 

 


