V NIEDZIELA
WIELKANOCNA

Głos Parafii

P ODWYŻSZENIA K RZYŻA Ś WIĘTEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Nr 21/2020 (477) 24 maja 2020
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Z EWANGELII ŚW. MATEUSZA (MT 28,16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam
gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak
wątpili.
Wtedy
Jezus
podszedł
do
nich
i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie
je zachowywad wszystko, co wam przykazałem. A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skooczenia
świata».
__________________________

Wniebowstąpienie oznacza definitywne zakooczenie ziemskiej misji Jezusa.
Nie mamy już szans oglądad Go i słuchad tak jak Apostołowie. Obietnica „Jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skooczenia świata”, dotyczy obecności
osobowej. Obietnica ta towarzyszy nakazowi misyjnemu: „Idźcie i nauczajcie…
udzielając chrztu”. Jezus nakazuje też uczniom podtrzymywanie swojej
obecności w Kościele. To się dokonuje przez Słowo, przez sakramenty święte.
Jezus żegnał się ze swoimi w Galilei, tam gdzie żyli, gdzie spotkali Go po raz
pierwszy, gdzie ich powołał. Galilea to symbol codzienności. Jezus pragnie,
abyśmy odkrywali i rozpoznawali Jego obecnośd, działanie, błogosławieostwo
w naszych sprawach dnia codziennego. I my często jak apostołowie – oddajemy
Mu pokłon, adorujemy Go, a jednocześnie wątpimy, nie dowierzamy. I właśnie
takim dwoistym: wierzącym i wątpiącym, odważnym i zalęknionym, gotowym
i ociągającym się Jezus powierza głoszenie Ewangelii! Idźcie, a wasze życie niech
będzie nauką, czyli niech będzie żywym świadectwem! Bo świat współczesny
woła o autentycznych i odważnych świadków wiary.

____________

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

____________

PONIEDZIAŁEK – 25.05.2020
7.00 - Za † Barbarę Zaleską (int. od Aleksandry, Beaty i Elżbiety)
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. s. Grzegorza i synów. Agnieszki o Dary D. Św. dla nich i dla cał.
rodz.

- Za † m. Marię w 20 r. ś., cór. Magdalenę w 10 r. ś., †† z rodz. i d. w c.
WTOREK – 26.05.2020 – św. Filipa Nereusza
7.00 - Za † m. Walerię, c. Wandę, o. Jana, br. Bogumiła, †† z rodz. Białkowskich, Skórów i d. w c.
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. cór. Katarzyny z ok. ur. i o bł. B. w rodz.
- Za † matkę Benignę w k. r. ś. i †† z rodz.
ŚRODA – 27.05.2020
7.00 - W pewnej intencji
18.00- Za † żonę i matkę Magdalenę w rocz. śm.
- Za † s. Witolda Lokajewskiego z ok. ur., o. Jana Konik w k. r. ś., †† z rodz. i pokrew.
CZWARTEK – 28.05.2020
7.00 - W pewnej intencji
18.00- Za † s. Dariusza z ok. ur., rodz. Anielę i Emila, Helenę i Jana, †† z rodz. Pelc, Kęs, sąsiad. Golec
- Za †† rodz. Gerarda i Jadwigę Rulik, o bł. B. w rodz. Siniawski, Maj i Drozd
PIĄTEK – 29.05.2020 – św. Urszuli Ledóchowskiej
7.00 - W pewnej intencji
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † o. Edmunda Bogackiego w 30 r. ś., br. Janusza Bogackiego w 20 r. ś., †† z rodz. i pokr.
(int. od Grażyny i Janusza z rodzinami)
- Za † m., o. i br. Adolfa Sobko w 28 r. ś., teś. Marię i Józefa, szw. Edwarda, siostrz. Ireneusza i d. c.

SOBOTA – 30.05.2020
7.00 - Za † Jana Mika w 30 d. p. ś.
18.00 - Za † Janusza Bogackiego w 20 r. ś., jego † żonę Teresę i †† z rodziny.
- Za †† rodz. Małgorzatę i Józefa Piechaczek, s. Marię i o bł. B. w rodz.
- Za † Zygmunta Miroo w 30 d. p. ś.
NIEDZIELA – 31.05.2020 – UROCZYSTOŚD ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
7.00 - Za † o. Stanisława Szulc, o. Leonarda Dutkiewicza w k. r. ś.
8.30 - Za † męż. Jana Matuszczak w 10 r. ś. i †† z rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. o zdr. i bł. B. w rodz.
10.00 - Za † o. Kazimierza z ok. ur.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Danuty i Lucjana z ok. 10 r. śl. i o bł. B. dla dz. Martyny
i Mikołaja
11.15 - Za † Barbarę Zaleską w 30 d. p. ś.
- Za † Barbarę Zaleską (int. od sąsiadów i przyjaciół)
15.00 - Za †† Antoninę i Mariana Nowakowskich, Jadwigę, Edwarda i Jana Gireniów
- Za † Przemysława Górka, rodzic. z o. s., †† z rodz. i d. w c.

_________

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

________

1. NIEDZIELA – UROCZYSTOŚD WNIEBOWSTAPIENIA PAOSKIEGO
Wniebowstąpienie jest dopełnieniem tajemnicy zmartwychwstania. Pan Jezus powraca do
domu Ojca i jednocześnie zapewnia nas o swojej stałej obecności w Kościele.
O godz. 16.00 nabożeostwo majowe.
2. W poniedziałek 25 maja wspomnienie św. Urbana.
3. We wtorek 26 maja obchodzimy wspomnienie św. Filipa Neri, prezbitera.
W tym dniu przypada także doroczny Dzieo Matki. W swoich modlitwach zawsze pamiętamy
o tych, którym tak wiele w życiu zawdzięczamy.
O godz. 18.00 Msza św. za wszystkie Matki w dniu ich święta.
4. W piątek wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
O godz. 7.00 Msza św i Koronka do Bożego Miłosierdzia
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja
O godz. 17.30 nabożeostwo majowe i modlitwy do Ducha Świętego.
5. W sobotę 30 maja o godz. 10.00 w katedrze opolskiej święcenia prezbiteratu przyjmie siedmiu
diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Od godz. 17.00 – 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
O godz. 17.30 nabożeostwo majowe.
6. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystośd Zesłania Ducha Świętego.
W tym tygodniu w ramach nabożeostwa majowego, codziennie nowenna do Ducha
Świętego jako duchowe przygotowania parafii do uroczystości.
O godz. 16.00 uroczyste zakooczenie nabożeostw majowych.
7. Rozpoczęły się prace renowacyjne tabernakulum, miejsca przechowywania Najśw. Sakramentu.
Usunięte zostały wszelkie uszkodzenia zewnętrzne i pęknięcia, a obecnie trwa złocenie faktury
ozdobnej całego otoczenia wokół tabernakulum. Wnętrze natomiast, wykonane z elementów
mosiężnych zostało wymontowane i przewiezione do pracowni specjalistycznej w celu oczyszczenia,
usunięcia wszelkich zarysowao i ponownego pozłocenia. Prace renowacyjne potrwają około dwóch
tygodni.
8. Biskup Opolski przypomina wiernym, że nadal w mocy pozostaje dyspensa od obowiązku
uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej, zachęca jednak wiernych do spowiedzi i Komunii
św. wielkanocnej, która trwa do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej tj. do 7 czerwca.
9. Okazja do spowiedzi w naszej parafii jest codziennie od godz. 17.00 do 18.00.
10. Informujemy parafian, że w naszym kościele parafialnym, uwzględniając obowiązujące
zalecenia, w Mszy św. może uczestniczyd 149 osób.
11. Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła. Życzymy parafianom
i gościom, by każde spotkanie z Chrystusem na Eucharystii było źródłem Bożej mocy i siły,
by po Bożemu rozwiązywad problemy, które niesie życie. Niech dobry Bóg błogosławi nam,
naszym rodzinom i całej parafii.

_______ UROCZYSTOŚC WNIEBOWSTĄPIENIA _______
Wniebowstąpienie Jezusa to nie tylko fakt historyczny, ale również wydarzenie
o kolosalnym znaczeniu dla każdego z nas. Przychodząc na świat, Jezus stał się
człowiekiem nie na chwilę, ale na zawsze. Wstępując do nieba, wprowadził tam
również naszą ludzką naturę. Po raz pierwszy na tronie niebieskim zasiadł nie tylko
Bóg, ale i człowiek. Przywołując obraz Kościoła jako Ciała Chrystusa, możemy mied
nadzieję, że skoro nasza Głowa znalazła się już w niebie, to wejście tam reszty Ciała
jest tylko kwestią czasu. Bramy nieba zostały otwarte naprawdę. Nie dziwmy się więc,
że św. Paweł w Liście do Efezjan modli się o to, byśmy zrozumieli, czym jest nadzieja
naszego powołania, czym bogactwo chwały Jezusa wśród świętych (por. Ef 1, 18).
Dzisiejsza uroczystośd ma rozbudzid w nas pragnienie nieba, ale także zachęcid do
tego, byśmy już teraz, dziś, dali się prowadzid Jezusowi. On mocą swojej ofiary
krzyżowej oczyszcza nas z grzechu i czyni godnymi życia wiecznego. Bez Niego nie
weszlibyśmy tam nigdy. Jednak nawet On nie wprowadzi nas do nieba na siłę, bez
naszej dobrej woli i współpracy. Przykładem dla nas jest Prymas Tysiąclecia.
Nie jest przypadkiem, że właśnie w uroczystośd Wniebowstąpienia Paoskiego 28
maja 1981 roku – o godz. 4.40 kard. Stefan Wyszyoski odszedł do Boga. Trzy dni
później niemal cała Polska stawiła się na jego pogrzeb do stolicy. Obecni byli wszyscy
polscy biskupi, delegacje większości episkopatów europejskich i Stanów
Zjednoczonych oraz najwyższe władze PRL. To było iście królewskie pożegnanie.
Wielka manifestacja wiary Polaków, ale i przywiązania do Prymasa, do Kościoła. Inny
wielki Polak – papież z Wadowic, którego 100. rocznicę urodzin obchodzimy w tym
roku – Jan Paweł II bardzo pragnął przyjechad na pogrzeb prymasa Wyszyoskiego, ale
to było absolutnie niemożliwe ze względu na jego stan zdrowia. Wysłał do Warszawy
jako swojego przedstawiciela sekretarza stanu kard. Agostino Casaroliego –
wspominał kard. Dziwisz. Kardynał Agostino Casaroli przewodniczył ostatniemu
pożegnaniu Prymasa w stolicy. Ojciec Święty, który wciąż jeszcze leżał w klinice w
Rzymie po zamachu, skierował do Polaków słowa, opłakując wielkiego rodaka i
pasterza Kościoła w Polsce. Dzisiaj z nieba obaj orędują za nami i naszą ojczyzną.
Przeżywając pełną nadziei uroczystośd Wniebowstąpienia Pana Jezusa, życzmy sobie
nawzajem, abyśmy kiedyś spotkali się w niebie. Niech ta myśl towarzyszy nam
w trudnych chwilach, które teraz przeżywamy w okresie pandemii koronawirusa.
W tych dniach jesteśmy zaproszeni do szczególnie intensywnej modlitwy do Ducha
Świętego, który prowadzi cały Kościół, a także działa w sercu każdego z nas. On – jeśli
Mu na to pozwalamy – leczy to, co w nas chore, umacnia to, co słabe, nagina to,
co harde, daje światło w ciemnościach i zagubieniu. Przyzywając Go, z ufnością
otwierajmy się na Jego działanie, abyśmy mogli wejśd do nieba.

