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NIEDZIELA ZESŁANIA 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”. siebie”.
Dar pokoju
Spotkanie wystraszonych uczniów
ze Zmartwychwstałym nie tylko dodało
im odwagi, ale dzięki obdarowaniu ich
Duchem Świętym uzdolniło ich do
podjęcia powierzonej im misji głoszenia
prawdy o Bogu. Wydarzenia związane z
męką Jezusa tak bardzo wstrząsnęły
uczniami, że nawet wieczorem w dniu
zmartwychwstania trwali oni w swoim
odizolowaniu od świata.
W tę rzeczywistość braku nadziei
wchodzi Jezus, który pomimo zadanej
Mu śmierci, okazał się zwycięzcą.
Przestraszonym uczniom przynosi dar
pokoju, który ma przemienić nie tylko ich
samych, ale ma stać się treścią
głoszonego przez nich orędzia. Jezusowy
pokój jest inny niż ten, który mógł im

zaoferować świat. Owego ziemskiego
pokoju jednak nie doświadczą.
Posłani przez swojego Mistrza
spotkają się wielokrotnie z odrzuceniem
które prawie wszystkich z nich
doprowadzi do śmierci męczeńskiej.
Pokój przyniesiony im przez Jezusa
związany jest z darem Ducha Świętego.
To On będzie ich prowadził, wspierał w
powierzonej misji oraz uzdalniał do
czynienia tego, co wielokrotnie czynił ich
Mistrz, gorsząc tych, którzy wołali: Kim
On jest, skoro mówi bluźnierstwa? Kto
może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam
Bóg? (Łk 5, 21). Tak więc od tej pory
uczniowie będą uczestniczyć w sposób
szczególny w misterium Boga, który
wyzwala człowieka z grzechu i śmierci,
obdarzając życiem.
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7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Joanny i jej męża Macieja oraz o Boże błog. w rodzinie.
9.00 - Za Parafian.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm i św. o. Pio…w int. Krystyny Równiak z ok. 65. rocz. ur. oraz o Boże błog. w
rodzinie.
- Za † syna Macieja w kol. rocz. śm.
WTOREK ±6.06.2017
7.00 - Za †† rodz. Annę i Zygmunta, †† teściów, dziadków i †† z rodz. z obu stron.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Ireny i Krzysztofa z ok. 30. rocz. ślubu.
- Za † męża Józefa Tausznik, †† braci, †† rodziców z obu stron, zięcia Jana i d. w c.
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±7. 06. 2017
7.00 - Za † matkę Hildegardę z ok. urodzin i †† z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Heleny Urbaś z ok. 94. rocz. ur.
18.00 - Za † ojca Władysława w kol. rocz. śmierci
- Za †† ojca Józefa, mamę Rozalię, brata Andrzeja, siostrzeńca Piotra i †† z rodziny.

CZWARTEK ±8.06.2017 ±ĝ:,ĉ72&+7<6786$1$
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7.00 - Za † mamę Wandę w kol. rocz. śm. i †† z rodziny z obu stron.
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za † mamę Annę z ok. 90. rocz. ur. oraz o Boże błog. dla ojca Bronisława z ok. 92. rocz. ur.
- Za †† Józefa Gołaś, Mariannę Gołaś i †† z rodz. Gołaś i Zawierucha.
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±9.06.2017
7.00 - Za †† rodz. Małgorzatę i Wilibalda Kubik, †† z rodz. i d. w c.
- Za † Różę Burzan w 10. rocz. śm., † męża i †† z rodz.
15.00 - *RG]LQD0LáRVLHUG]LD
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Marii z ok. 50. rocz. ur., oraz o Boże błog. i zdrowie dla całej
rodziny.
- Za †† Jana i Marię Goś z ok. ur. Marii.
SOBOTA ±10.06.2017 ±ZVS%áRJ%RJXPLáDESD
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Gerwy z ok. kol. rocz. ur. oraz o Boże błog. dla rodziny.
13.00 - Ślub rzymski: Prokow Anna i Kmiotek Andrzej.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Marianny i Henryka z ok. kol. rocz. ślubu.
- Za †† rodz. Pawła Sznapka, 2. żony, teściów Ryszarda i Łucję Strzelczyk, męża Józefa, syna
Jana.
NIEDZIELA ±11.06.2017 ±852&=<672ĝû1$-ĝ:,ĉ76=(-75Ï-&<
7.00 - Za †† rodz. Hildegardę i Pawła Giemza, teścia Mieczysława Rzeźnik i †† z pokrew.
- Za †† mamę Marię Kraik z ok. ur., ojca Henryka i ks. Helmuta Kraik.
8.30 - Za † męża Ryszarda Kuzia w rocz. śm., †† rodziców z obu stron i †† z pokrew.
- Za †† rodz. Monikę i Witolda, †† dziadków i †† z rodziny.
10.00 - Msza św. w intencji rocznych dzieci
- W intencji rodziny Patoła i Żyła
11.15 - Za †† rodz. Marcina i Rozalię, siostry Annę i Leokadię, szwagrów Stefana i Jana, teścia Jana i d.
w c.
- Za † syna Przemysława Górka z ok. ur., †† z rodz. z obu stron i dusze w czyśćcu.
12.00 - Chrzest: Dorota Garbas.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Bożeny z ok. kol. rocz. ur. oraz o Boże błog. dla dzieci, wnuków
i prawnuków.
- Za †† rodz. Antoninę i Mariana Nowakowskich, Edwarda i Jadwigę Gireń, † brata Jana i †† z
rodziny
- Za † Rolanda Gorol w 30. dzień po śm.
16.00 - Nieszpory
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W tradycji
 =H
ludowej tzw. Zielone Święta. Kończy się równocześnie okres Wielkanocny.
Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły w roku liturgicznym.

2. :QDV]HMSDUDILLXURF]\VWRĞFLSU\PL
O godz. 11.00 uroczysta Msza św. Prymicyjna.
Popołudniu, o godz. 16.30 ks. Prymicjant odprawi nabożeństwo podczas którego
będzie udzielał prymicyjnego błogosławieństwa.

3. ']LVLDM Z FDáHM 3ROVFH REFKRG]LP\
Przed kościołem
zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

4. :SRQLHG]LDáHN
SU]\SDGDĝZLĊWR1DMĞZLĊWV]HM
.
W tradycji Kościoła to II Dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Msze ĞZ]ND]DQLHPEĊGąRJRG]
18.00.
5. W poniedziałek przypada Diecezjalny Dzień Modlitw Rolników o dobre
urodzaje. Rejon Opolski modli się w Kamieniu Śląskim. Msza św. o godz. 10.00.
6. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.

7. :F]ZDUWHNĞZLĊWR-H]XVD&KU\VWXVD
1DMZ\ĪV]HJRL:LHF]
Jest to dzień patronalny Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w Intencji Kapłanów.
2JRG]0V]DĞZV]NROQD
zapraszamy dzieci i rodziców.

8. :SLąWHNRJRG]
- *RG]LQD0LáRVLHUG]LD%RĪH
O godz. 19.00 spotkanie modlitewne dla młodzieży, serdecznie zapraszamy.

9. :QLHG]LHOĊREFKRG]LP\8URF]\VWRĞü
O godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błogosławieństwem dzieci i rodziców.

10. :QLHG]LHOĊNV3U\PLFMDQW
'DPLDQ&KROHZDZ\JáRVL
i po każdej
Mszy św. będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego.

11. : QLHG]LHOĊ  F]HUZFD R JRG] 
jubileuszowej pielgrzymki do Fatimy z przedstawicielem biura podróży.

12. Zbliża się uroczystość Bożego Ciała, którą będziemy obchodzić 15 czerwca.
Zwracamy się z serdeczną prośbą do mieszkańców bloków w pobliżu których
będą stawiane ołtarze o braterską i życzliwą pomoc przy stawianiu ołtarzy,
dekorowaniu i upiększaniu trasy procesji.
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o godz. 9.00. 1LHEĊG]LH0V]\ĞZRJRG]
Następna Msza św. będzie o
godz. 11.30 (bez kazania) i popołudniowa o godz. 15.00.
13. 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.

Z Odezwy Biskupa Opolskiego
Andrzeja Czai
Dzieje Kościoła pokazują nam, jak realizacja misji,
którą Jezus zleca swoim uczniom, urzeczywistnia
rozwój Królestwa Bożego w świecie. Jej istotą jest
zwiastowanie z entuzjazmem Radosnej Nowiny
o zbawieniu. Ta Dobra Nowina jest także bardzo
potrzebna ludziom współczesnego świata, którym
często brakuje nadziei, którzy wątpią w to, że życie jest dobrem, i nie widzą światła
na swej drodze.(…) Przekonywującym świadkiem może być jednak tylko ten, kto
sam spotkał Chrystusa, ponieważ ten, kto zbliżył się do Niego i doświadczył Jego
miłości, natychmiast chce dzielić się z innymi pięknem tego spotkania i radością
rodzącą się z tej przyjaźni. Im lepiej znamy Chrystusa, tym bardziej pragniemy Go
głosić.
Tegoroczni neoprezbiterzy:
1. Damian Cholewa z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich
2. Tomasz Daniła z parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich
3. Wojciech Kuzyszyn z parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku
4. Paweł Lisoń z parafii Nawiedzenia NMP w Dobrodzieniu
5. Dawid Sichma z parafii św. Augustyna w Borucinie
6. Damian Sładek z parafii Wniebowzięcia NMP w Jaryszowie
7. Patryk Wramba z parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu
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