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Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i
trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkimnarodom, począwszy od Jeruzalem. Wy
jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś
pozostaocie w mieście, aż będziecie przyobleczeni
w moc z wysoka».
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił 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 Jeruzalem, gdzie stale
przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
_________________________________
Wniebowstąpienie nie jest odejściem Chrystusa z tego świata, ale w swej
istocie ukazuje, że Jezus zostaje z nami. Jest zawsze tam, gdzie jest głoszone
wezwanie do nawrócenia, gdzie obwieszczane jest odpuszczenie grzechów.
Każdy z nas jest zaproszony do uczestniczenia w tej misji. Ojcowie, matki,
świeccy, duchowni, wszystkim nam Bóg posyła Ducha Świętego, byśmy mogli
świadczyd o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie. A świadek to przede
wszystkim ten, który jest pewien tego, co mówi. Jezus potrzebuje każdego z nas
na świadka miłości Boga. Tego świadectwa potrzebuje współczesny
zmaterializowany świat.
Panie Jezu, wstępując do nieba, nie przestajesz byd obecny w naszym życiu. Daj
mi oczy widzące Cię, daj mi serce pełne miłości do Ciebie, daj mi Ducha, bym
całym moim życiem mógł głosid Dobrą Nowinę o zbawieniu.

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH ____________
PONIEDZIAŁEK – 03.06.2019 – św. Karola Lwangi i tow.
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00 - Za † Jerzego w 8 r. śm., †† rodzic. Różę i Józefa, Antoniego i Waleskę, szwagierkę
Jadwigę i †† z rodziny z obu str.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. córki Joanny i syna Krzysztofa o bł. B. i potrzebne łaski
WTOREK – 04.06.2019
7.00 - Za †† rodzic. Annę i Zygmunta, teściów, †† z rodziny z obu str. i d. w c.
18.00 - Za † Marcina Fedyczkowskiego i ofiary wypadków drogowych
- Za † żonę Ewę Gawlik w 2 r. śm. oraz za †† rodzic. z obu str.
ŚRODA – 05.06.2019 – św. Bonifacego
7.00 - Za †† dziadków Pietruszka, Joniec, Lenders, wujka Jerzego Joniec, ciocię Jadwigę Żurek
i d. w c.
18.00- Za † syna Macieja w kol. r. śm.
- Za †† rodzic. Michała i Brygidę, braci, bratową, siostrę oraz †† z rodziny Franczyk
CZWARTEK – 06.06.2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne
18.00- Za † męża Józefa Tausznik, †† rodzic. z obu str., braci, zięcia i d. w c.
- Za † tatę Józefa, mamę Rozalię, brata Andrzeja, †† z rodziny i d. w c.
PIĄTEK – 07.06.2019 – Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów parafii, fundatorów i budowniczych naszego kościoła
- Za † Władysława, †† z rodziny i d. w c.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † mamę Wandę, Joasię oraz za †† z rodziny
- Za †† rodzic. Marię i Bronisława Wróbel z ok. ur.
SOBOTA – 08.06.2019 – św. Jadwigi, królowej
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Henryka z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
18.00 - Za †† z rodziny Burczek
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Bogusławy i Grzegorza z ok. 25 r. śl. i o bł. B. w rodzinie
oraz za † mamę Stanisławę Kos w r. śm., ojca Andrzeja, braci i siostry i †† z rodziny
UROCZYSTOŚD ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 09.06.2019
7.00 - Za † matkę Hildegardę z ok. ur., †† z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jolanty i Piotra z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
8.30 - Za †† Małgorzatę i Wilibalda Kubik, †† z rodziny i d. w c.
- Za †† rodzic. Stefanię i Piotra Zaremba, siostrę Teresę, brata Janusza w kol. r. śm.
i †† z rodziny
10.00 -ROCZEK: Matylda Locher,
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Barbary z ok. 75 r. ur. i o bł. B. w rodz. oraz †† rodzic. Jana
i Aurelię Kociołek, syna Grzegorza, szwagra Mariana Ogórek, †† z rodz. Kociołek,
Kroczek
11.15 - Za †† Marię i Jan Goś z ok. ur. Marii
- Za †† rodzic. Franciszka i Franciszkę Warmuz, Stanisławę i Piotra Chrabąszcz, babcię
Annę, Marię, Ludwikę, siostrę Jolantę i d. w c.
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Bogumiły i Marka z ok. 25 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za †† rodzic. Teresę i Bronisława Borawski, dziadków Annę i Kazimierza Równiak w
rocz. śm.
16.00 - Nieszpory niedzielne

____________OGŁOSZENIA 02.06 – 09.06.2019___________
1.Przeżywamy dzisiaj uroczystośd Wniebowstąpienia. Wniebowstąpienie jest dopełnieniem
tajemnicy zmartwychwstania. Jezus powraca do domu Ojca i jednocześnie zapewnia nas
o swojej stałej obecności w Kościele.
2.Dzisiaj obchodzimy w Polsce Święto Dziękczynienia pod hasłem: „Dziękujemy za
wielkichpasterzy Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyoskiego”. Przed kościołem zbiórka do
puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
O godz. 16.00 nabożeostwo i modlitwy do Ducha św.
3.I Czwartek miesiąca, czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do Służby Bożej.
Od godz. 17.00 do 18.00 - miesięczna spowiedź św. dla dzieci i młodzieży.
O godz. 17.30 różaniec za kapłanów i o nowe powołania. Różaniec prowadzą osoby
z Apostolatu Margaretka, zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy.
4.W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna - szkolna.Po Mszy św. spotkanie
dlakandydatów na ministrantów i dla Dzieci Maryi.
5.I Piątek miesiąca – Dzieo 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 Godzina Miłosierdzia Bożego - Godzinki ku czci Męki Paoskiej i adoracja Najśw.
Sakramentu.
O godz. 17.30 nabożeostwo wynagradzające.
Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.
6.W sobotę 8 czerwca o godz. 10.00 w kościele katedralnym w Opolu święcenia kapłaoskie
absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu.
7.W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystośd Zesłania Ducha Świętego. W tym tygodniu
codziennie po Mszy św. nowenna do Ducha Świętego jako duchowe przygotowanie do
uroczystości.
8.Msza św. za roczne dzieci będzie w niedzielę 9 czerwca o godz. 10.00.
W niedzielę 9 czerwca o godz. 16.30 spotkanie uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej.
Biuro podróży informuje, że jest jeszcze jedno miejsce wolne, zapraszamy.
9.W sobotę 15 czerwca o godz. 20.00 w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie odbędzie
się Ogólnopolskie Nocne Czuwanie z Ojcem Pio pod hasłem „Ojciec Pio Mistrzem Modlitwy”.
Wyjazd autokarem z parafii o godz. 18.00, powrót około godz. 6.30.
Koszt przejazdu 50 złotych, zapisy w kancelarii parafialnej.
10.Zbliża się uroczystośd Bożego Ciała, którą obchodzid będziemy 20 czerwca.Prosimy
o przygotowanie ołtarzy w miejscach stałych, już wyznaczonych. Zwracamy się z prośbą do
okolicznych mieszkaoców a także do młodzieży o życzliwą pomoc w stawianiu ołtarzy. To jest
nasze wspólne świadectwo wiary w Chrystusa obecnego w Najśw. Sakramencie.
11.Wszystkim dobroczyocom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii składamy
serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe i materialne. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na
Seminarium Duchowne w Opolu.Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieostwa Bożego
w nowym tygodniu.

_________ Wniebowstąpienie Pana Jezusa___________
40 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa obchodzimy uroczystośd
Wniebowstąpienia Paoskiego. Tym samym wyznajemy wiarę, że Jezus Chrystus
po swojej męce, która przyniosła światu odkupienie, zasiada po prawicy Boga
Ojca, jednocześnie wynosząc naturę człowieka do godności nieba.
Przekazy ewangeliczne są zgodne co do tego, że Jezus Chrystus po czterdziestu
dniach od swojego Zmartwychwstania z ciałem i duszą wstąpił do nieba. Tradycja
Kościoła katolickiego we Wniebowstąpieniu Paoskim widzi nie tylko dopełnienie
dzieła krzyża, ale również wyniesienie natury ludzkiej ponad wszystkie stworzenia.
Chrześcijanie od najdawniejszych czasów otaczali czcią i kultem miejsce na
Górze Oliwnej, gdzie na kamieniu, wedle tradycji, Jezus pozostawił ślady swoich
stóp, zanim wzniósł się do nieba. Pod koniec IV wieku wzniesiono tu rotundę, obok
której później zbudowano klasztor. W XII wieku krzyżowcy zbudowali ośmioboczną
świątynię z kopułą otwartą ku niebu i ufortyfikowany klasztor.
W koocu XII wieku chrześcijaoska świątynia zastała zamieniona na meczet i do
dzisiaj pozostaje w rękach muzułmaoskich, jednak nie jako czynny meczet, ale jako
obiekt muzealny, który można zwiedzad. Nie uległ on zniszczeniu, zachowując
podstawowe rysy budowli krzyżowców, zapewne z tego powodu, że muzułmanie
utrzymują wiarę we Wniebowstąpienie Jezusa jako proroka, który poprzedził
Mahometa. Na mocy dekretu sułtana z XIX wieku Kościół rzymskokatolicki może
obchodzid uroczystośd Wniebowstąpienia Paoskiego w tym historycznym
sanktuarium.Pierwotnie Kościół świętował Wniebowstąpienie Pana Jezusa razem
z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego. Rozdzielenie tych świąt nastąpiło około 370
roku. Dziś Wniebowstąpienie z racji duszpasterskich w wielu krajach, w tym również
w Polsce, świętuje się kilka dni później. Uroczystośd została przeniesiona na
przedostatnią niedzielę wielkanocną, zamiast czwartku 40 dni po Wielkanocy,
ze względów czysto duszpasterskich.
Warto podkreślid, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale wziął ze sobą
wszystkie dusze świętych z otchłani. W czasie rozłąki z ciałem przed swoim
zmartwychwstaniem odwiedził je w otchłani i zapowiedział im rychłe wybawienie.
Dzisiaj spełnia obietnicę i triumfalnie wprowadza je do nieba. Ten dzieo jest więc
ważnym wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkiego. Miejsce zbuntowanych aniołów
zajmują w niebie dusze ludzkie, aby na koocu świata mogły wejśd także do chwały
ich uwielbione ciała.

