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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Z Ewangelii wg św. Jana (J 20,19–23)
„Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed
Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich:
”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus
znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i
powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie,
są im zatrzymane”.
Papież Franciszek, mówiąc o Duchu
Świętym, odwołuje się do sytuacji z
życia rodzinnego: „Pomyślcie o mamie
w domu z dziećmi: kiedy jedno z nich
robi jedno, inne myśli o drugim, i biedna
matka biega z jednego krańca w drugi z
problemami dzieci. A kiedy mamy się
zmęczą i nakrzyczą na dzieci, czy jest to
mądrość? Czy nakrzyczenie na dzieci
jest mądrością? Co mówicie, jest to
mądrość, czy nie? Nie! Natomiast kiedy
matka bierze dziecko i delikatnie je
strofuje, mówiąc: „Ale tego się nie robi,
z tego, czy innego powodu...”, i
cierpliwie wyjaśnia - czy to jest Boża
mądrość? Tak! To jest to, co nam daje w
życiu daje Duch Święty”.
Ile razy w naszej codzienności, mimo
dobrych chęci, odczuwamy niesmak
związany z tym, że to i owo nie wyszło?

Wiemy, co jest dobre i do czego
powinniśmy dążyć, ale często nie wiem
jak. Okazuje się, że słowo, które
wypowiedzieliśmy w danej chwili nie
było najlepsze i może wprowadziło
niepotrzebny niepokój, albo było na tyle
mocne, że zadana przez nie rana
przysłoniła naszą dobrą intencję.
„Mamy w sobie, w naszym sercu
Ducha Świętego – wyjaśnia papież Możemy Go słuchać, albo nie. Jeśli
słuchamy Ducha Świętego, to uczy On
nas drogi mądrości, obdarowuje nas
mądrością, pozwalającą nam postrzegać
rzeczywistość oczyma Boga, słyszeć
uszami Boga, miłować sercem Boga,
osądzać rzeczy Bożym osądem. To
właśnie jest mądrość, jaką nas obdarza
Duch Święty, a my wszyscy możemy ją
posiadać”.
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PONIEDZIAŁEK – 25.05.2014 – Święto NMP, Matki Kościoła
7.00 - Za + Zdzisława Twardy z okazji urodzin (od kolegi Jana Graca)
9.00 - Za Parafian.
18.00 - Za + Mariana Krawczyk w 30 dzień po śmierci.
- Za + Elżbietę Skowronek.
WTOREK – 26.05.2015 – wsp. św. Filipa Nereusza – Dzień Matki
7.00 - Za + mamę Stanisławę Lehman, + mamę Stanisławę Wolską, ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. wszystkich Matek.
- Za ++ rodziców Walentego i Agnieszkę Wycisło, ++ rodziców Elżbietę i Grzegorza Ploch i ++ z
pokrew. i d. w c.
- Za + żonę i mamę Magdalenę w 5 rocz. śm.
ŚRODA – 27.05.2015
7.00 - Za ++ rodziców Stanisława i Danutę Szklarskich, ++ teściów Irenę i Stanisława Lipińskich, ++ z
rodziny obu stron i d. w c.
18.00 - Za + męża Jana Matuszczak w 5 rocz. śm i ++ z rodziny obu stron.
- Za + Genowefę Wojtaszek, ++ z rodziny Wojtaszków, Marczuków i Lisowskich.
CZWARTEK – 28.05.2015 – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
7.00 - Za + Henryka Buratowskiego w 30 dzień po śmierci.
17.00 - Msza szkolna:
- Za + syna Witolda Lokajewskiego z ok. ur. oraz za + ojca Jana Konik w kol. r. śm. i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 77 rocz. ur. Wandy Tatarowskiej oraz o błog. Boże dla rodz.
PIĄTEK – 29.05.2015 – wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej
7.00 - Za + Karola i Emanuela, + Mariana, ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
18.00 - Za + syna i brata Dariusza z ok. ur., ++ rodziców Anielę i Emila, ++ 2 szwagierki, 3 szwagrów, ++
sąsiadów Golec oraz za ++ z rodziny.
- Za + ojca Stefana Sowińskiego, mamę Janinę, ++ teściów Annę i Franciszka Dubaj i ++ z rodziny.
SOBOTA – 30.05.2015
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Zofii i Joachima z ok. 60 rocz. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + Henryka Wydmuch oraz do B. Op. i MB Fatm z prośbą o błog. Boże i zdrowie w rodzinie
Siwek.
18.00 - Za + męża i ojca Adolfa Sobko w 23 rocz. śm. i d. w c.
- Za + męża Henryka, syna Grzegorza oraz ++ z rodziny.
IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.05.2015 - Uroczystość Trójcy Świętej – I Rocznica Komunii Świętej
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Anny z ok. 50 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
8.30 - Za ++ Stanisława Szulc i Leona Dudkiewicz oraz ++ z rodziny obu stron.
- Za + syna Przemysława Górka z ok. ur., ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny oraz d. w c.
10.00 - Za + Teresę i Mieczysława Borawskich w kol. rocz. śm, ++ dziadków Annę i Kazimierza Równiak.
- Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o dary Ducha Świętego i Boże błog. dla Filipa z ok. 8 rocz. ur.
11.15 - Msza św. w int. dzieci obchodzących I rocz. Komunii świętej.
12.15 - Chrzest: Natan Ślepko, Filip Ślepko.
15.00 - Za + mamę Janinę w rocz. śm., + ojca Dominika, brata Zygmunta, teścia Jana Partykę, ++
dziadków z obu stron i d. w c.
- Za + mamę Paulinę Szerszeń w 5 rocz. śm., ++ jej rodziców Jana i Marię i ++ z rodziny.
16.00 - Nabożeństwo majowe.
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Zesłania Ducha Świętego. W tradycji ludowej tzw. Zielone Święta, kończy się
równocześnie okres Wielkanocny.
W naszej parafii uroczystość I Komunii św. Nabożeństwo majowe dla dzieci
komunijnych i dla parafian będzie o godz. 16.30. W Białym Tygodniu dzieci
komunijne i rodzice uczestniczą codziennie we Mszy św., która jest wspólnym
dziękczynieniem za dar Bożego życia i jego błogosławione owoce.
W poniedziałek pielgrzymka dzieci komunijnych na Górę św. Anny, zbiórka o godz.
10.00.
W poniedziałek przypada Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W
tradycji Kościoła to II Dzień Uroczystości Zesłania Ducha Św.
Msze św. z kazaniem będą o godz.: 7.00; 9.00 i 18.00.
W poniedziałek przypada Diecezjalny Dzień Modlitw Rolników o dobre urodzaje.
Rejon Opolski modli się w Kamieniu Śląskim. Msza św. o godz. 10.00.
We wtorek obchodzimy Dzień Matki, w swoich modlitwach pamiętamy o tych którym
tak wiele zawdzięczamy. W tym dniu wszystkie matki pragniemy otoczyć serdeczną
modlitwą. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00.
W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O godz.
17.00 Msza św. szkolna, zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Po Mszy św.
nabożeństwo majowe.
W piątek o godz. 16.00 spotkanie i próba dla dzieci rocznicowych (klasy IV).
W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów.
W sobotę spowiedź św. dla dzieci rocznicowych, 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 obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. W naszej parafii o godz.
11.15 Msza św. w int. dzieci z ok. I Rocznicy Komunii Świętej.
Zbliża się uroczystość Bożego Ciała, którą obchodzić będziemy 4 czerwca. Trasa
procesji będzie taka sama jak w roku ubiegłym. Prosimy o przygotowanie ołtarzy w
miejscach stałych, już wyznaczonych. Mieszkańców z okolicznych bloków prosimy o
braterską pomoc przy stawianiu ołtarzy, dekorowaniu i upiększaniu trasy procesji.
W Uroczystość Bożego Ciała o godz. 19.30 na placu przy kościele Przemienienia
Pańskiego w Opolu odbędzie się Koncert Uwielbienia.
W niedzielę 7 czerwca 2015 r. na Górze św. Anny, pod hasłem: „Wdzięczność i
nadzieja”, odbędzie się doroczna Pielgrzymka Mniejszości Narodowych. Msza św. w
Grocie Lourdzkiej o godz. 11.00.
W niedzielę, 7 czerwca 2015 r., w całej Polsce obchodzony będzie kolejny Dzień
Dziękczynienia ze zbiórką na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie –
Wilanowie.
Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe i
materialne.
Życzymy błogosławionej niedzieli, światła o mocy Ducha Św. oraz błogosławieństwa
Bożego w nowym tygodniu.
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DUCH ŚWIĘTY W MOIM ŻYCIU
Jak często zastanawiamy się, nad rolą Ducha Świętego w
naszym życiu? Na ile jesteśmy świadomi Jego obecności w
naszym codziennym działaniu, w tak licznych codziennych
wyborach? Duch Święty towarzyszy nam sakramentalnie od
momentu chrztu, a w sposób szczególny wylewa na nas swoje
dary w sakramencie bierzmowania. Od tej chwili, współpracując z
łaską, mocą Ducha Świętego możemy życiem głosić Chrystusa.
Po raz pierwszy z żywą wiarą w działanie Ducha Świętego
spotkałam się, mając kilkanaście lat. Widziałam, jak starsze koleżanki modliły się,
prosząc Ducha Świętego o potrzebne dary przed ważnym dla nich spotkaniem.
Potem poznałam szczególny rodzaj modlitwy - kiedy to Duch Święty jakby modlił
się za mnie - modlitwę równoczesną. Staliśmy w grupie osób i każdy z nas, na głos
i w tym samym czasie, modlił się do Boga. Na pierwszy rzut oka mogło się to
wydać przekrzykiwaniem się. Dla mnie było to jak muzyka. Szczególnego
dotknięcia Jego mocy doznałam w Rzymie, będąc na rekolekcjach oazowych.
Widziałam ludzi, którzy - prawdziwie przeniknięci mocą Ducha - zmieniają swoje
życie, otrzymują łaskę dostrzeżenia swoich grzechów. Czas ten był dla mnie
szczególny.
Wtedy to usłyszałam, że Duch Święty jest jak fontanna. Jego świeża,
orzeźwiająca, gasząca pragnienie woda jest dostępna dla każdego chrześcijanina na
wyciągnięcie ręki. Właśnie od momentu bierzmowania mamy łaskę czerpania tej
wody, jedynej wody, która gasi pragnienie duszy. Często jednak człowiek sam
rezygnuje z darów, które ma tak blisko! Zasłaniamy się fałszywym pojęciem
własnej grzeszności, nieumiejętnością, lękiem czy niewiedzą. Przypominamy
człowieka, który na pustyni umiera z pragnienia, choć oazę ma kilka metrów przed
sobą. Nie ma siły pokonać ostatnich metrów, myśląc, że to, co widzi, jest
fatamorganą.
Nie śmiem twierdzić, że życie darami Ducha Świętego jest łatwe. Pragnę, by
moje życie było prawdziwie odblaskiem Jego mocy. Wiem jednak i gorąco wierzę,
że każdy z nas ma możność pielęgnowania w sobie przynajmniej jednego z siedmiu
darów Ducha Świętego. Sama nieraz lękam się Jego działania, szczególnie gdy
posyła mnie do ludzi. Wtedy zawsze powraca mi obraz z pewnej bajki. Widzę
balkon i małe dziecko stojące w płomieniach. Poniżej tabunów ognia stoi ojciec
dziecka i krzyczy z dołu: Nie bój się! Skacz, ja cię złapię! Dziecko, choć nie widzi
ojca, ufa mu bezgranicznie, dlatego skacze i ratuje życie. Chyba podobnie jest z
wiarą i współdziałaniem z Duchem Świętym. Nie widzimy Go, nie możemy Go
dotknąć. Możemy jedynie, opierając się na wierze, codziennie Mu się powierzać.
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