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WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 24,46-53)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w
imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście
świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca.
Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z
wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce
pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i
został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką
radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w
świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.”.
Nadszedł czas, kiedy Jezus miał być
zabrany z tego świata (Łk 9, 51). Owo
„zabranie”
(użyty
tutaj
grecki
rzeczownik
analempsis
oznacza
„wniebowstąpienie”!) oznaczało mękę i
śmierć na krzyżu. Teraz także nadszedł
czas, aby Jezus został wzięty z tego
świata, ale już w pełni Boskiej chwały i
ludzkiego podziwu. On został uniesiony
do nieba, gdzie „zasiada po prawicy
Ojca”. Ten ludzki wymiar rozstania
Jezusa z uczniami rozpoczyna inną
formę Jego obecności i relacji z nimi.
Wkrótce po Wniebowstąpieniu zostaną

oni napełnieni mocą z wysoka, czyli
Duchem Świętym. Przez Niego Chrystus
będzie prawdziwie obecny pośród
wierzących aż do skończenia świata,
czyli do czasu, kiedy to my zostaniemy
wzięci do nieba.
CHRYSTE, WSTĘPUJESZ DO NIEBA,
GDZIE JEST PRZYGOTOWANE MIEJSCE
RÓWNIEŻ DLA MNIE. Z RADOŚCIĄ
WPATRUJĘ SIĘ W GÓRĘ, MAJĄC
ŚWIADOMOŚĆ, ŻE TAM ZASIADASZ W
CHWALE OJCA I MNIE OCZEKUJESZ.

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 – 9.05. 2016 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA
7.00 - Za + męża Stanisława w kol. rocz. śm.
18.00 - Za + Henryka Skóra z ok. ur. i ++ z rodziny.
- Za + męża Stanisława Śledź w dniu im., oraz za + brata Stanisława Grygiel.
WTOREK – 10.05. 2016
7.00 - Za ++ Antoniego i Marię, ++ rodziców, dziadków i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ wnuka Marcina, córkę Krystynę, zięcia Marka, męża Mieczysława i Czesława, ++ rodziców,
teściów, + Stanisława Stykę i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Alicji z ok. 18. rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
ŚRODA – 11.05. 2016
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog Boże i zdrowie dla Teresy i Krystyny.
18.00 - Za ++ rodz. Katarzynę i Jana Wróbel, ++ braci, ++ z rodziny Wróbel i Polański.
CZWARTEK – 12.05.2016
7.00 - Za + Krzysztofa, ++ rodziców, dziadków, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
16.30 - Msza szkolna: Za Parafian.
18.00 - Za ++ ciocię Różę Rubel, Alfreda Rubel i syna Emila Dziuroń oraz ++ z pokrew.
- Za + męża, ojca i dziadka Horsta Miiler w 3 r. śm. ++ z rodziny Miiler, Maxelon, Zmuda i d. w c.
PIĄTEK – 13.05.2016
7.00 - Za ++ rodziców, siostrę Annę z ok. ur., oraz za ++ z rodziny i d. w c.
9.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w intencji chorych i osób starszych (z błog. lurdzkim).
19.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int wszystkich czcicieli MB Fatimskiej.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int Ks. Proboszcz z ok. kolejnej rocznicy święceń kapłańskich.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Zofii z ok. im.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Wiktorii i Józefa z ok. 52. rocz. ślubu.
- Za ++ żonę Stefanię, brata Eugeniusza, Genowefę, teścia Stefana, ojca Jana, ++ dziadków i babcie,
++ z rodz. z obu stron.
- Za ++ rodziców Helenę i Michała, ++ bratową Marię i szwagra Mieczysława.
- Za + ojca Jana Gruca w 1. rocz. śm.
- Za + córkę Magdalenę, ++ rodziców i teściów oraz ++ z rodziny.
SOBOTA – 14.05. 2016 – Święto św. Macieja, Apostoła
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Zofii z ok. kol. rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodz.
18.00 - Za + męża Henryka w kol. rocz. śm. i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Miguela z ok. 3. rocz. ur. oraz o błog Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.05. 2016 – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
7.00 - Za ++ Marię, Andrzeja i Piotra Działa w rocz. śm., oraz za ++ z rodziny i d. w c.
8.30 - Za ++ matkę Zofię Kowolik z ok. im. i ur., męża Grzegorza, ++ z rodz. Burdzy, Kowolik,
Kowalczyk, Szczygieł i d. w c.
- Za + Ryszarda Koprek w kol. rocz. ++ z rodzin Wachholz, Koprek oraz o błog. Boże i zdrowie w
rodzinie.
10.00 - Za + wnuczkę Martynę.
- Za ++ dziadków Wiktorię i Leona, Genowefę i Stefana i ++ z rodz. Szymański.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Krystyny z ok. 70. r. ur. oraz o błog. Boże dla córek z rodz.
- Za + mamę Paulinę Szerszeń, jej rodziców Jana i Marię oraz ++ z rodziny.
15.00 - Za ++ rodziców Jana i Helenę Szutenbach, ++ z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. córki Ewy z ok. kol. rocz. ur. oraz o błog. Boże, dary Ducha
Świętego dla synów i synowej.
16.00 - Nabożeństwo majowe.
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♦ Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wniebowstąpienie jest

dopełnieniem tajemnicy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powraca do domu Ojca i
jednocześnie zapewnia nas o swojej stałej obecności w Kościele. Dzisiaj o godz. 16.00
nabożeństwo majowe.
♦ W poniedziałek Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski.
Po Mszy św. wieczornej modlitwy do Św. Ojca Pio.
♦ W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
♦ W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy serdecznie dzieci wraz z rodzicami.
♦ W czwartek po Mszy św. wieczornej w kaplicy Miłosierdzia Bożego spotkanie Apostolatu

Margaretek. Zapraszamy na to spotkanie osoby, które codziennie modlą się za kapłanów.
♦ W piątek 13 maja obchodzimy święto Matki Bożej Fatimskiej. W naszej parafii uroczyste

obchody 99. rocznicy objawień fatimskich połączone z dniem modlitwy o beatyfikację Siostry
Łucji. Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00; i wieczorna o godz. 19.00. Różaniec o godz.: 6.30;
12.00 i o godz. 20.00 uroczysta procesja fatimska z figurą Matki Bożej. Na wieczorne
nabożeństwo przynosimy świece. Zapraszamy wszystkie poczty sztandarowe, ministrantów,
Dzieci Maryi. Prosimy także panów do feretronu. W piątek ze względu na Dzień Fatimski nie
będzie nabożeństwa majowego.
♦ W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnego odmawiania

Koronki do Miłosierdzia Bożego w Godzinie Męki Jezusa Chrystusa na Krzyżu.
♦ W sobotę 14 maja obchodzimy Święto św. Macieja Apostoła. W tym dniu przypada 13.

rocznica konsekracji biskupa Pawła Stobrawy, biskupa pomocniczego diecezji opolskiej.
♦ W sobotę o godz. 10.00 w kościele katedralnym w Opolu święcenia kapłańskie absolwentów
Wyższego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
♦ W niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Święta. Przez

cały najbliższy tydzień zapraszamy na nowennę do Ducha Świętego.
♦ W tym tygodniu dzieci komunijne mają swoje spotkania i próby w poniedziałek i w środę o

godz. 16.00 oraz w czwartek na Mszy św. szkolnej o godz. 16.30.
♦ Rozpoczął się miesiąc maj, który od wieków poświęcony jest Matce Syna Bożego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych, które odprawiane są w dni
powszednie o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 16.00.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla wszystkich ministrantów, marianek i

kandydatów w związku z zbliżającymi się uroczystościami I Komunii i Bożego Ciała.
O godz. 10.30 spotkanie i próba scholii dziecięcej.
♦ Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na renowację kościoła katedralnego w Opolu.
♦ Wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii składamy

serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary, życzliwą pomoc i dar modlitwy.
♦ Pogrzeb – wtorek o godz. 11.00, śp. Józef Zwiór, lat 72, zam. Os. Piastów Śl. 1/75.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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ZOSTALI SŁUŻĄCYMI W KOŚCIELE
Bp Rudolf Pierskała udzielił święceń
diakonatu 6 alumnom V roku Wyższego
Międzydiecezjalnego
Seminarium
Duchownego w Opolu. Uroczystość odbyła się
przed południem w sobotę (7 maja) w
kościele św. Jadwigi Śląskiej.
W homilii bp Pierskała, zwracając się
do kandydatów, przypominał, że diakon jest
służącym w Kościele. – Pan Jezus powołał was, abyście szli za Nim, i abyście byli Jego
sługami. Decydujecie się na to, aby być służącymi w Kościele – podkreślał. – Zapytacie: ja
mam być służącym? Na to się decydujecie, na to godzicie się dobrowolnie – przypominał
biskup, podkreślając, że przyjmując święcenia diakonatu, przyrzekając cześć i posłuszeństwo
biskupowi, kandydaci oddają Kościołowi swoją własną wolność.
Są trzy szczególne miejsca waszej posługi: ambona, ołtarz i Caritas – tłumaczył bp
Rudolf, mówiąc, że diakoni będą głosicielami słowa Bożego, będą przygotowywać ofiarę
Eucharystyczną, a także troszczyć się o potrzebujących. – Musicie mieć oczy otwarte na innych,
nie tylko widzieć siebie, ale i sprawy drugich. Do tego zostaniecie uzdolnieni – wyjaśniał
biskup, który na zakończenie homilii podziękował rodzinom diakonów za wychowanie synów
w wierze, wychowawcom seminaryjnym za trud formacji kandydatów i duszpasterzom z
rodzinnych parafii za troskę o ich powołanie. Poprosił też wszystkich o modlitwę za
święconych diakonów, aby byli dobrymi ludźmi, dobrymi chrześcijanami i bardzo dobrymi
diakonami.
Święcenia diakonatu wiążą się z kilkoma zasadniczymi obowiązkami, które każdy z
nowo święconych przyrzeka biskupowi i które będzie wypełniał do końca życia. Należą do nich
posłuszeństwo wobec biskupa ordynariusza, celibat (bezżeństwo) oraz sprawowanie liturgii
godzin, czyli modlitwa brewiarzowa.
Zadaniem diakonów, umocnionych darem Ducha Świętego, jest pomaganie
kapłanom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, dlatego będą głosić Ewangelię i kazania,
przygotowywać Ofiarę eucharystyczną, rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską,
przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich
i je błogosławić, nosić wiatyk do ciężko chorych, a także przewodniczyć obrzędom pogrzebu.
Nowo wyświęceni diakoni to:
dk. Damian Cholewa z par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Op.,
dk. Tomasz Daniła z par. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich,
dk. Wojciech Kuzyszyn z par. św. Jana Chrzciciela w Ozimku,
dk. Paweł Lisoń z par. Nawiedzenia NMP w Dobrodzieniu,
dk. Damian Sładek z par. WNMP w Jaryszowie,
dk. Patryk Wramba z par. WNMP w Raciborzu.

