
PAN JEZUS WSTĘPUJE DO NIEBA 

 

Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus jeszcze przez czterdzieści 

dni ukazywał się swoim uczniom. 

Po czterdziestu dniach Pan Jezus wyprowadził swoich uczniów na 

wysoką górę. Tu pożegnał się z nimi. Powiedział, że odtąd nie będą Go już 

oglądać, ale On mimo to pozostanie z nimi aż do skończenia świata. 

Uczniowie zasmucili się tym odejściem.  Pan Jezus pocieszał ich i mówił, że 

odejdzie do Ojca, aby przygotować dla nich mieszkania w niebie. A gdy już 

to zrobi, przyjdzie znowu, żeby zabrać ich do nieba, gdzie będą z Nim już 

na zawsze. Potem uniósł się w górę i zniknął im z oczu. Pan Jezus odszedł do 

swojego Ojca, do nieba, ale powróci na końcu świata. Dlatego mówimy w 

modlitwie, że „wstąpił do nieba i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić 

żywych i umarłych”. To odejście Pana Jezusa nazywamy wniebowstąpieniem. 

 

– Przez ile dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazywał się swoim 

uczniom? 

– Gdzie od nich odszedł? 

– Po co Pan Jezus odszedł do nieba? 

– O czym zapewnił swoich uczniów przed odejściem? 

– Jak nazywamy Jego odejście do nieba? 

 

Zachęcam do obejrzenia katechezy ks. biskupa Antoniego Długosza o 

Wniebowstąpieniu Pana Jezusa  

https://www.youtube.com/watch?v=mXRklrFquzI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXRklrFquzI


Pan Jezus przed wniebowstąpieniem złożył nam obietnicę, że pozostanie z 

nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tak jest rzeczywiście: 

chociaż Go nie widzimy, On pozostaje wśród nas. 

– Gdzie możemy się z Nim spotykać? 

(w kościele – na Mszy św., w tabernakulum pod postacią chleba, na 

modlitwie, podczas czytania Pisma św.) 

Czasami tęsknimy za Nim. Chcielibyśmy zobaczyć Pana Jezusa. A On mówi 

dziś do nas: „Nie smućcie się. Idę do nieba przygotować wam miejsce. A 

wtedy przyjdę po was i zabiorę was do siebie. Wtedy mnie zobaczycie i już 

na zawsze będziemy razem”. 

 

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Wniebowstąpienia 

Pana Jezusa. W tym dniu pamiętajmy, że Pan Jezus odszedł do Ojca 

przygotować nam miejsce- niebo i czeka na każdego z nas       

 


