Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia
na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie "Wniebowstąpienie
Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich
(Dz 1, 9-11). Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o
wniebowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie: "Po rozmowie z nimi Pan Jezus
został wzięty do nieba" (Mk 16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepowiedni.
Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna. Z tej góry, gdzie rozpoczęła
się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała. Jezus polecił Apostołom, aby
nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania Ducha
Świętego (por. Dz 1, 4-5). Po powrocie do Jerozolimy Apostołowie "trwali
jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi
Jego" (Dz 1, 14).
Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem
się. Przy Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca.
Motywuje nawet konieczność swego odejścia:
Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: "Dokąd idziesz?".
Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię
wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę,
Pocieszyciel nie przyjdzie do was... A jeżeli odejdę, poślę Go do was... Wyszedłem
od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca (J 16, 5-7. 28)
Uroczystość Wniebowstąpienia pierwotny Kościół łączył z tajemnicą Zesłania Ducha
Świętego na Apostołów. Historia liturgii zna tę uroczystość dopiero od IV w. O tym
święcie pisze Æteria w swoim pamiętniku z podróży do Ziemi Świętej w latach 381384. Potwierdza je św. Augustyn (+ 430), gdy pisze: "Dzień dzisiejszy świętują na
całym świecie". Św. Leon I Wielki (+ 461) poświęca tej tajemnicy dwa kazania. Dni
następujące po Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na przyjęcie
Ducha Świętego.
Wiele o tajemnicy Wniebowstąpienia mówią następujące słowa św. Leona I
Wielkiego: "Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa,
którego wskrzesiła moc Boża dnia trzeciego jako świątynię rozwaloną, dzisiaj
najmilsi, upływa dzień czterdziesty, przeznaczony najświętszym wyrokiem dla
naszego pouczenia, aby widokiem zmartwychwstałego ciała umocniła się wiara
nasza... Zaiste wielka i nieopisana była przyczyna szczęścia Apostołów, kiedy
widzieli, jak na oczach tłumu wstępowała natura rodzaju ludzkiego ponad wszystkie
stworzenia niebieskie, bijące godnością chóry aniołów, a nawet ponad zastępy
archaniołów się wznosząc i dochodząc do granic Bóstwa - bowiem Syn Boży ją sobie
poślubił. Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równocześnie i naszym także
wyniesieniem: co bowiem pochodzi z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie
tylko zostaliśmy umocnieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki
łasce Chrystusa, niż utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty
nieprzyjaciel zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci swoich syn Boży
społem po prawicy Ojca umieszcza".

Na świętowane dziś wydarzenie używamy określenia "wniebowstąpienie",
gdyż Chrystus własną mocą wstąpił na niebiosa. Swoją Matkę natomiast, a
kiedyś także nas wszystkich, Chrystus zabierze do nieba. Stąd mówimy o
"wniebowzięciu".
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Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
St. Marguerita d'Youville,
85 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044
Pierwsza i Druga niedziela
miesiąca o godz. 19:00
"Mary Our Queen"
6260 The Corners Parkway,
Norcross, GA 30092
Spowiedź święta: 30 minut
przed każdą Mszą świętą.

Biuletyn: 17 maja 2015

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

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

4. 23 maja 2015 zapraszamy serdecznie wszystkich do udziału w majówce w
parku.
Polski Apostolat im. Świętego Jana Pawła II
dla wszystkich wolontariuszy organizuje
piknik
MAJÓWKA w "Oak Pavilion",
Tribble Mill Park,
2125 Tribble Mill Parkway,
Lawrenceville, GA 30045
zapiszcie datę!!
23 maja 2015, w sobotę od 1pm do 6pm
5. Boże Ciało w tym roku przypada na dzień 7 czerwca 2015. Mamy już

******************************************************************************************************************

Intencje Mszalne
Niedziela, 17 maja 2015
Md'Y - 2:00pm - +Marianna Szymonik - 7 rocznica śmierci.
Niedziela, 24 maja 2015
Md'Y - 2:00pm ++ Za zmarłych z rodziny Lipskich Galińskich.
+ Wiesław Torla - rocznica śmierci.
Niedziela, 31 maja 2015
Md'Y - 2:00pm
Niedziela, 7 czerwca 2015 - BOŻE CIAŁO
Md'Y - 2:00pm MoQ-7:00pm Niedziela, 14 czerwca 2015
Md'Y - 2:00pm MoQ-7:00pm Niedziela, 21 czerwca 2015
Md'Y - 2:00pm - + Irena Janina Żabińska
Niedziela, 28 czerwca 2015
Md'Y - 2:00pm OGŁOSZENIA
1. Trwamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę powstania naszej

wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego Apostolatu. Zachęcam wszystkich do
znalezienia czasu na prywatną adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy
wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św. Jana Pawła II, patrona
naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa ukrytego w Najświętszym
Sakramencie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o modlitwę w intencji
naszej wspólnoty, naszego Apostolatu.

2. Nabożeństwa majowe w piątki o 8:00pm przy figurze Matki Bożej
odśpiewana Litania Loretańska. Następnie Msza Święta.

dwie osoby do zorganizowania dwóch ołtarzy, potrzebne jeszcze dwie.
Organizacją ołtarzy zajmuje się Lidka Błach.
6. 20-go czerwca ognisko świętojańskie przy kościele organizowane
wpólnie z Polskim Klubem.
7. Zmiana tajemnic różańcowych - p. Teresa Wór.
8. Spotkanie z młodzieżą po Mszy Świętej. Temat: Trzynasty dzień maja.

Komentarz do Ewangelii
Niedziela, 17 maja 2015

„Tym zaś, którzy uwierzą, te
znaki towarzyszyć będą: W imię
moje złe duchy będą wyrzucać,
nowymi językami mówić będą:
(…) Na chorych ręce kłaść będą
i ci odzyskają zdrowie.” (Mk 16,
17-18)
Uwierzyć Jezusowi znaczy przyznać
pierwszeństwo Bogu, dojść do
jednomyślności i liczyć na Niego we
wszystkim. Bezinteresowność i
hojność w czynieniu miłosierdzia modlitwą i czynem, czyli
znaki żywej wiary, budują niebo na ziemi. W wypełnianiu tej
podstawowej misji Kościoła służą pomocą dary i charyzmaty
Ducha Świętego. Posługa modlitwy o uzdrowienie i
uwolnienie, której towarzyszą znaki, jest dowodem na to, że
tu i teraz jest obecny Zmartwychwstały.
Czy otwieram się na dary i charyzmaty Ducha? W jaki sposób
służę charyzmatami?

