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WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 28,16-20)
„Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A
gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się
do nich i przemówił tymi słowami: dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Jezus żegnał się ze swoimi w Galilei,
tam gdzie żyli, gdzie spotkali Go po raz
pierwszy, gdzie ich powołał. Galilea to
symbol codzienności. Jezus pragnie,
abyśmy odkrywali i rozpoznawali Jego
obecność, działanie, błogosławieństwo w
naszych sprawach dnia codziennego. I
my często jak apostołowie – oddajemy
Mu
pokłon, adorujemy
Go,
a
jednocześnie wątpimy, nie dowierzamy.
I właśnie takim dwoistym: wierzącym i
wątpiącym, odważnym i zalęknionym,
gotowym i ociągającym się Jezus
powierza głoszenie Ewangelii! Idźcie, a
wasze życie niech będzie nauką, czyli
świadectwem!
JAK MAM IŚĆ, JEZU? PÓJDĘ Z
PEWNOŚCIĄ, ŻE TY JESTEŚ PANEM, ŻE
MASZ WŁADZĘ I DZIAŁASZ. TY MASZ
WŁADZĘ MIŁOŚCI I SŁUŻBY, WŁADZĘ
POKORY I UFNOŚCI. DZIĘKUJĘ CI, ŻE
JESTEŚ ZE MNĄ PRZEZ WSZYSTKIE DNI.
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PONIEDZIAŁEK – 2.06.2014
7.00 - Za + Marię Ślepko (od sąsiadów).
18.00 - Za + matkę Teresę, ++ braci Tomasza i Zbigniewa oraz d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 30 rocz. ur. córki Agaty oraz o błog. Boże i zdrowie w
rodzinie.
WTOREK – 3.06.2014 – wsp. św. Karola Lwangi i Towarzyszy
7.00 - Za + syna Arnolda Kwiotek w 2 rocz. śm. i + męża Jerzego.
18.00 - Za + mamę Różę, + ojca Teodora, ++ ich rodz., rodzeństwo i ++ z rodziny i pokrew.
- Za + męża Mieczysława Walas w 2 rocz. śm., ++ z rodziny Gondek i Walas.
ŚRODA – 4.06.2014
7.00 - Za + brata Joachima w 5 rocz. , ++ rodz. Otylię i Alojzego, ciocię Paulinę, dziadków
z obu stron i ++ z rodz.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za + Józefa Tausznik, ++ rodziców i braci.
- Za ++ rodziców Franciszka i Rozalię Howaniec, + ciocię Martę Belas i d. w c.
I CZWARTEK miesiąca – 5.06.2014 – wsp. św. Bonifacego
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Za + syna Macieja w rocz. śm.
- Za + męża Marka z ok. ur., + jego ojca Bolesława, ++ teściów i ++ z rodziny.
I PIĄTEK miesiąca – 6.06.2014
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
- Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + tatę Józefa w rocz. śm., + mamę Rozalię i + brata Andrzeja Noga.
- Za + Józefa Gołaś, ++ z rodziny i d. w c.
I SOBOTA miesiąca – 7.06.2014
7.00 - Za czcicieli NMP i członków Żywego Różańca.
- Za + mamę Hildegardę z ok. ur., ++ z rodziny i d. w c.
11.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. ślubu Wilhelma i Marii Frank oraz 25 rocz.
ślubu Moniki i Jarosława oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za + Jana Stokowy, ++ rodzeństwo Roberta i Agnieszkę, ++ rodziców Apolonię i
Emila Burczek, syna Stefana, synową Pelagię i Krystynę oraz ++ rodziców.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 25 rocz. ślubu Krzysztofa i Ewy oraz o błog. Boże dla
całej rodziny.
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 8.06.2014
7.00 - Za + męża Kazimierza Grudzińskiego w 6 rocz. śm. i d. w c.
- Za ++ rodziców Jadwigę i Alfonsa Frank, dziadków Frank, Augustyn i Zimon.
8.30 - Za ++ rodz. Brygidę i Józefa Lebek, Matyldę i Nikodema Pollok, dziadków, brata, 2
siostry, ++ z rodziny d. w c.
10.00 - Msza św. za roczne dzieci: Wojciech Stręg
- Za + syna Przemysława Górka z ok. ur.,++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny i d.w c.
11.15 - Za + męża i ojca Antoniego Wiszniewskiego z ok. im., ++ rodz. z obu stron, 5 braci,3
bratowe, 2 siostry i ++ z rodziny i pokrewieństwa.
- Za + Józefa Ochockiego, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.
15.00 - Do B. Op i MB Nieust. Pomocy z ok. ur. Joanny i rocznicy ślubu Marty i Kazimierza
oraz za ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Małgorzatę i Wilibalda Kubik.
16.00 - Nabożeństwo czerwcowe.
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♦ Uroczystość Wniebowstąpienia. Wniebowstąpienie jest dopełnieniem tajemnicy

zmartwychwstania. Jezus powraca do domu Ojca i jednocześnie zapewnia nas o
swojej stałej obecności w Kościele.
♦ Dzisiaj obchodzimy w Polsce Święto Dziękczynienia pod hasłem: „Dziękujemy za

dar papieża Jana Pawła II i za jego kanonizację”. Przed kościołem zbiórka do
puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
♦ W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna.
♦ I Czwartek miesiąca, czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do Służby Bożej. Spowiedź
od godz. 17.00 do 18.00.
♦ I Piątek miesiąca –

Dzień Miłosierdzia Bożego. O godz. 7.00 Msza św. za
czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa oraz za dobrodziejów parafii i budowniczych
naszego kościoła. O godz. 15.00 wystawienie Najśw. Sakramentu - Godzina
Miłosierdzia Bożego i Godzinki ku czci Męki Pańskiej. O godz. 17.30 nabożeństwo
eucharystyczne. Spowiedź od godz. 17.00 do 18.00.
♦ I Sobota miesiąca, czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach I Sobót miesiąca o które prosiła Matka
Boża w Fatimie. O godz. 6.30 Różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. i
nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej.
♦ Odwiedziny chorych w domach w sobotę od godz. 8.30.
♦ W sobotę 7 czerwca o godz. 10.00 w kościele katedralnym w Opolu święcenia

kapłańskie absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu.
♦ W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tym

tygodniu codziennie po Mszy św. nowenna do Ducha Świętego.
♦ W przyszłą niedzielę (8 czerwca) o godz. 16.45 spotkanie popielgrzymkowe

uczestników tegorocznej pielgrzymki do Rzymu i San Giovanni Rotondo.
♦ Msza św. za roczne dzieci będzie w niedzielę 8 czerwca o godz. 10.00.
♦ W sobotę 14 czerwca o godz. 20.00 w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie

odbędzie się Ogólnopolskie Nocne Czuwanie z Ojcem Pio. Gościem specjalnym
będzie O. Carlo Maria Laborde Sekretarz Generalny Grup Modlitwy Ojca Pio.
Czcicieli św. Ojca Pio i członków Grupy Modlitwy zapraszamy do udziału. Koszt
przejazdu 50 złotych, zapisy w kancelarii parafialnej.
♦ Przeżywamy miesiąc czerwiec poświęcony Najśw. Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy
na nabożeństwa czerwcowe, które będą po Mszy św. wieczornej.
♦ Ks. Biskup Andrzej Czaja zwraca się z prośbą o pomoc dla poszkodowanych w
wyniku klęski powodzi na Bałkanach i w naszej ojczyźnie. W przyszłą niedzielę
przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla poszkodowanych.
♦ Wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii składamy
serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe i materialne.
♦ Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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CZERWIEC MIESIĄCEM SERCA
JEZUSOWEGO
„…PRZY SERCU JEZUSOWYM SERCE CZŁOWIEKA
UCZY SIĘ POZNAWAĆ, JAKI JEST PRAWDZIWY I JEDYNY
SENS JEGO ŻYCIA I JEGO PRZEZNACZENIE: PRZY SERCU
JEZUSOWYM SERCE CZŁOWIEKA NABIERA ZDOLNOŚCI
MIŁOWANIA”. (Jan Paweł II)
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza, początkowo miał
charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka średniowiecza
łączyła kult serca Jezusowego z bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku
Jezusa. Do najpierwszych, którzy w ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce
Boże należy nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że
właśnie w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim nie rozstanie.
Warto wymienić przynajmniej kilku świętych i błogosławionych, którzy wyróżniali się
w średniowieczu szczególnym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli dla
siebie źródło szczególnej radości i uświęcenia: Św. Mechtylda (1241-1298; św. Małgorzata z
Kortony (1252-1297).
Główną zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana
Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque(1647-1690).
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego
Serca:
1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu
moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą
komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji
wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani
bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie
życia.
Czasem stawiamy sobie pytanie: Co możemy uczynić dla Serca Jezusowego, jak
odpowiedzieć na Jego miłość?. Czciciele Serca Pana Jezusa odpowiadają na miłość boskiego
Serca swym oddaniem się, czyli poświęceniem oraz wynagrodzeniem. To oddanie i
wynagrodzenie przybiera w ich życiu wiele różnych form pobożności.

