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WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 16,15-20)
„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”.
Ci, którzy z odwagą i zaufaniem idą i
głoszą Ewangelię, otrzymują Boże
błogosławieństwo. Pan współdziała z
nimi i wspomaga ich swoją łaską.
Czasem w obliczu naszych osobistych
słabości i grzechów możemy poczuć się
niegodni,
by
być
głosicielami
Chrystusowego orędzia. Jest to jednak
pokusa. Bóg chce posłużyć się właśnie
nami. Kto uwierzy i przyjmie chrzest,
otrzyma Jego moc i tym samym
zdolność
do
wypełnienia
misji
wynikającej
z
chrześcijańskiego

powołania.
Chrystus
wybrał
na
apostołów ludzi słabych i grzesznych.
Wybiera także nas, abyśmy w Jego imię,
poprzez świadectwo chrześcijańskiej
miłości, wyrzucali „demony i uzdrawiali
chorych”.
PANIE, ODDAJĘ TOBIE MOJE ŻYCIE.
CHCĘ Z WIARĄ I ODDANIEM SŁUŻYĆ CI
NAJLEPIEJ, JAK POTRAFIĘ. PRAGNĘ
WYPEŁNIĆ TUTAJ, NA ZIEMI, MOJE
CHRZEŚCIJAŃSKIE POWOŁANIE DO
BYCIA ŚWIADKIEM TWOJEJ MIŁOŚCI..

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem
ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie
i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa,
połączymy się z Nim w chwale.
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PONIEDZIAŁEK – 18.05.2014
7.00 - Za + Elżbietę Skowronek (od mieszkańców z ul. Osiedle)
18.00 - Za + męża Bronisława w kol. rocz. śm., oraz za ++ z rodziny.
- Za + Celinę Turek w 1 rocz. śm., ++ jej rodziców, ++ z pokrew i d. w c.
WTOREK – 19.05.2015
7.00 - Za + Zytę Mzyk w 1 rocz. śm.
18.00 - Za + syna Macieja w dniu ur.
- Do B. Op. i św. O. Pio… z ok. 94 rocz. ur. Marianny oraz o błog Boże dla rodziny.
ŚRODA – 20.05.2015
7.00 - Za + siostrę Reginę w 18 rocz. śm., ++ rodziców Jerzego i Annę i ++ z pokrew.
18.00 - Za ++ rodziców z obu stron, 4 braci, siostrzenicę Ewę oraz ++ z pokrewieństwa Lasak,
Makselon, Nowak, Miler i d. w c.
- Za + Marię i Andrzeja Ślazyk, ++ Marię i Bolesława Żołna i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 21.05.2015 – wsp. św. Jana Nepomucena
7.00 - Za ++ Brunona i Helenę Kubosz i d. w c.
17.00 - Msza szkolna:
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. urodzin męża Jana oraz o błog. Boże dla syna i córki z
rodzinami.
- Za + mamę Marię w 15 rocz. śm. i + córkę Magdalenę w 5 rocz. śm.
PIĄTEK – 22.05.2015
7.00 - Za + syna Mariana, + męża Jana, wnuczkę Izabelę, ojca Mariana, mamę Zofię, brata
Romana i bratową, Witolda i Hansa, Stanisława i Marię Janik, ++ z pokrew i d. w c.
18.00 - Za+ Halinę Noga w 3 rocz. śm., ++ z rodzi i pokrewieństwa z obu stron.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. rocz. ur. córki Katarzyny oraz o błog. Bożę dla
rodziny.
SOBOTA – 23.05.2015
7.00 - Za + Dariusza Siwek, + Stanisława Siwek, za ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za + mamę Otylię Rolik i ++ z rodziny Rolik i Szczeponek.
- Za + Hankę i Herberta Lieber, siostrę Ingę, szwagra Jana, ++ z rodziców Helenę i Teofila
Pawełek.
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 24.05.2015 – I KOMUNIA ŚWIĘTA

7.00 - Za + Annę Polaczek, ++ jej rodziców, rodzeństwo, kuzynkę Jadwigę i d. w c.
8.30 - Za ++ rodziców Martę i Bernarda Prus, męża Rudolfa Kania, teścia Pawła, żony Gertrudę i
Katarzynę, ++ dziadków, ++ z rodziny i pokrew oraz d. w c.
- Za ++ rodziców Franciszkę i Michała Sochor,. brata Władysława, bratową Zofię, szwagra
Franciszka, ++ rodziców Annę i Stanisława Domeredzkich, siostrę Józefę Fiałkowską i
dziadków z obu stron.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Teresy z ok. kol. rocz. ur. oraz o błog. Boże dla dzieci z
rodzinami.
- Za + mamę Katarzynę, ojca Stanisława Grędusz w kol. rocz. śm., + Siostrę Lidię, ++ z rodz.
Grędusz i Hajda.
11.15 - Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
15.00 - Za + Zbigniewa Baranowskiego w 1 rocz. śm.
- Za ++ rodziców Stefanię i Jana Domeredzkich, ++ rodziców Elżbietę i Józefa Bryś, ++
braci Krzysztofa i Henryka, szwagierkę Elżbietę i ++ z pokrew z obu stron.
16.30 - Nabożeństwo majowe z udziałem Dzieci I Komunijnych.
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♦ Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wniebowstąpienie jest dopełnieniem

tajemnicy zmartwychwstania. Jezus powraca do domu Ojca i jednocześnie zapewnia
nas o swojej stałej obecności w Kościele.
O godz. 16.00 nabożeństwo majowe i nowenna do Ducha Świętego.
♦ W poniedziałek przypada rocznica urodzin Św. Jana Pawła II (18 .05 1920).
W tym dniu pragniemy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za dar Papieża Polaka i przez
wstawiennictwo naszego świętego Patrona chcemy na nowo zawierzyć Panu Bogu
sprawy Kościoła, parafii i naszych rodzin.
♦ W czwartek wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika.
O godz. 17.00 Msza św. szkolna – zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami.
O godz. 17.30 nabożeństwo majowe.
♦ W czwartek o godz. 18.00 spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych przed
uroczystością I Komunii św.
♦ W piątek o godz. 19.00 w parafii Rozmierz spotkanie młodzieży dekanatu Strzelce
Opolskie w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w
Polsce w lipcu 2016 roku.
♦ W tym tygodniu spotkania i próby dla dzieci komunijnych będą w poniedziałek
i piątek o godz. 16.00.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne i organizacyjne dla ministrantów
i Dzieci Maryi przed uroczystością I Komunii św.
♦ W sobotę o godz. 10.00 w kościele katedralnym w Opolu święcenia kapłańskie
absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego i Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.
♦ W sobotę spowiedź św. dla dzieci komunijnych, dla ich rodziców i chrzestnych.
godz. 16.00 – chłopcy z rodzicami
godz. 16.30 – dziewczynki z rodzicami
godz. 17.00 – spowiedź św. dla parafian i gości.
♦ W niedzielę w naszej parafii Uroczystość I Komunii św. Zbiórka dzieci na placu

kościelnym o godz. 11.00. Nabożeństwo majowe dla dzieci komunijnych będzie o godz.
16.30.
♦ W najbliższą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Z tej okazji, przez cały tydzień trwa nowenna do Ducha Świętego jako duchowe
przygotowanie do uroczystości.
♦ W sobotę 30 maja 2015 r. odbędzie się 6. Diecezjalna Pielgrzymka Entuzjastów
Nordic Walking, tym razem z Kamienia Śląskiego na Górę św. Anny. Zbiórka
wszystkich uczestników o godz. 9.00 przy wejściu głównym do Zespołu
Rehabilitacyjnego w Kamieniu Śląskim.
♦ Wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii składamy
serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary, życzliwą pomoc i dar modlitwy.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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CZYM JEST NIEBO?
Odpowiedź na pytanie o niebo jest ważna nie
tylko dla dzieci, które często stawiają rodzicom
kłopotliwe pytania, ale dla każdego z nas. I to
co najmniej z dwóch powodów.
Po pierwsze ze względu na właściwe
zrozumienie
tajemnicy
Chrystusowego
Wniebowstąpienia, którą właśnie świętujemy.
Żeby nas nie ogarnęła niepotrzebna żałoba. A po
drugie, żebyśmy nie popełnili błędu uczniów Chrystusa, o którym wspomina
początek Dziejów Apostolskich. Chodzi o to, że jako chrześcijanie powinniśmy
niebem żyć, a nie tylko się w nie gapić.
Czym zatem jest niebo? Z pewnością nie miejscem w przestworzach. Ani
efektem świetlnym na warstwie ozonu. Znany niemiecki teolog Ferdinand Krenzer
napisał trochę poetycko, że to Bóg osiągnięty jest niebem, upragniony jest
czyśćcem, a utracony – piekłem. Niebo jest więc tam, gdzie jest Bóg i gdzie
człowiek cieszy się pełnią Jego obecności. Niebo to „Ktoś”, a nie „gdzieś”.
Kiedy więc mówimy o Wniebowstąpieniu Chrystusa, to bynajmniej nie
mamy na myśli żadnego rozstania z Nim. Bo od Boga może nas oddzielić tylko
grzech. Chrystusowe Wniebowstąpienie zaś nie jest odejściem, gdyż On sam
zapewniał, że pozostaje z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Jest
przeto Wniebowstąpienie jedynie odejściem Jezusa od takiej obecności wśród nas,
która łączyła się z ograniczeniami ludzkiego bytowania. To dzięki
Wniebowstąpieniu Chrystus jest bliżej nas, niż gdyby pozostał do dzisiaj w Izraelu
albo nawet i w Rzymie. Wtedy, aby się z nim spotkać, trzeba by organizować
specjalne pielgrzymki i czekać na audiencję. To dzięki Wniebowstąpieniu Pan
Jezus nie ma wyznaczonych godzin na pracę i na odpoczynek, może wysłuchiwać
jednocześnie modlitw milionów ludzi i może być obecny równocześnie w tysiącach
kościołów na świecie, gdzie akurat ludzie gromadzą się w Jego Imię. Dzięki temu
możemy żegnać wychodzącego z domu słowami: „Idź z Bogiem” i usłyszeć w
odpowiedzi: „Zostańcie z Bogiem”, i nie ma w tym żadnej sprzeczności.
Niebem trzeba żyć już tu na ziemi, bo trzeba żyć bliskością Syna Bożego
na co dzień, jak żyła Najświętsza Maryja Panna. Żyć niebem to mieć
Chrystusa za domownika, a nawet więcej: nosić Go w swoim sercu, słuchać Go
w sumieniu i szukać okazji do pełnienia Jego woli. Takie życie niebem, jako
bliskością Boga, kończy się wniebowzięciem człowieka. Może mniej cudownym
niż w przypadku Maryi, ale przecież nie mniej uszczęśliwiającym.
ks. Henryk Zieliński
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