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WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 16,15-20)
„Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W
imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić
będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie
będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają
zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i
zasiadł po prawicy Boga.”
Idziemy duchowo na górę Oliwną razem z
Apostołami, by tam usłyszeć ostatnie słowa
Jezusa przed Jego odejściem do Ojca.
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu
stworzeniu!
Ten
nakaz
Apostołowie wypełnili. Głosili Ewangelię o
Jezusie, Synu Bożym i za tę Ewangelię oddali
swoje życie. Wiara przez nich ogłoszona dotarła
do nas poprzez wieki i my ją poznaliśmy. Czy
dzięki nam również przyszłe pokolenia
dowiedzą się o Jezusie? Czy modlimy się o
rozszerzenie Ewangelii i czy staramy się
świadczyć o jej prawdziwości poprzez nasze
chrześcijańskie życie?
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony. Niepokoi nas stanowczość tych
słów. Wynika z nich, że nie może być zbawiony
ten, komu została ogłoszona Ewangelia, kto
dobrze poznał prawdy chrześcijańskiej wiary, a
jednak dobrowolnie nie zechciał ich przyjąć i
uwierzyć. Czy prosimy Boga o umocnienie
naszej wiary? Czy sami troszczymy się o jej
pogłębienie, o jej wzrost w nas?

Tym zaś, którzy
uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię
moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi
językami mówić będą; węże brać będą do
rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie
im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci
odzyskają zdrowie. Wiara (silna i pokorna)
czyni cuda! Także i te, o których mówi Jezus.
Uwolnienie od szatana, uzdrawianie chorych,
dar mówienia obcymi językami są opisane w
Nowym Testamencie i dzieją się również i w
naszych czasach. Gdy zagrażają nam pokusy,
zło, grzech, gdzie, u kogo szukamy pomocy?
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został
wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Zwięzłe, krótkie zdanie opisujące powrót Jezusa
do wspólnoty z Bogiem Ojcem. To właśnie jest
niebo – przebywanie z Bogiem w najwyższym i
ostatecznym szczęściu. Bez końca. Nie jest ono
natomiast jakimś określonym geograficznie
miejscem, gdzieś w górze, wśród gwiazd. Czy
myślimy czasem o niebie, o tym, co po śmierci?
Czy prosimy Boga, by dał nam głębsze
pragnienie nieba? Czy myśl o niebie wpływa na
nasze codzienne decyzje, wybory?

2

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

PONIEDZIAŁEK – 21.05.2012 – wsp. św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
7.00 - Za + siostrę Reginę w 15 rocz. śm., ++ rodziców Jerzego i Annę i ++ z rodziny i pokrew.
- Za ++ z rodziny Kubosz oraz za dusze w czyśćcu.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. rodziny.
- Za + mamę Marię w rocz. śm., + ojca Ferdynanda i ++ z rodziny i pokrew.
WTOREK – 22.05.2012
7.00 - Za + matkę Anielę, ojca Józefa, ciocie Marię i Władysławę i wujka Wilhelma.
18.00 - Za ++ rodz. z obu stron, 3 braci, siostrzenicę Ewę oraz ++ z pokrew. Lasak, Makselon,
Nowak, Miler i d. w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. męża Jana z ok. rocz. ur.
ŚRODA – 23.05.2012
7.00 - Za + teściową Teklę w rocz. śm., teścia Stefana, wujka Stefana, męża Wiesława i
wszystkich ++ z rodziny Patajewicz i Maksymiuk.
8.15 - Msza św. szkolna
18.00 - Za + siostrę Hannę Lieber, męża Herberta, siostrę Ingę, szwagra Jana i ++ rodziców
Helenę i Teofila Pawełek.
- Za + syna Mariana w 17 rocz. śm., męża Jana, wnuczkę Izabellę, za ojca i mamę, brata
Romana i bratowe, za ++ z rodz. Janików, ++ z pokrew. i d. w cz.
CZWARTEK – 24.05.2012 – wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych
7.00 - Do B. Op. o łaskę zdrowia dla Jolanty.
18.00 - Za ++ rodz. Annę i Mariana, ++ teściów Annę i Kazimierza, ++ braci i ++ dziadków.
- Za + męża Stefana w 8 r. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ z rodz. i d. w c.
PIĄTEK – 25.05.2012
7.00 - Za + Różę Szpachowską w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Do Miłosierdzia Bożego o wynagrodzenie za grzechy w rodzinie i parafii.
- Za ++ rodziców Annę i Szczepana Biel, brata Mieczysława i teścia Stanisława.
SOBOTA – 26.05.2012 – wsp. św. Filipa Nereusza, prezbitera
7.00 - Msza św. za wszystkie Matki
- Za + mamę Walerię Białkowską, ojca Jana i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ z rodziny Stokowy: Jana, Roberta, rodziców, teściów i dziadków.
- Za żonę i mamę Magdę w 2 r. śm. i ++ z rodz. i pokrew.
- Do B. Op. i MB Fat... o zdrowie dla Jolanty.
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 27.05.2012
7.00 - Za + Jana Matuszczak w 2 r. śm, za ++ z rodz. Matuszczak i Dudka oraz d. w cz.
8.30 - Za ++ rodziców Franciszkę i Michała Sochor, brata Władysława, dziadków z obu stron,
++ rodz. Annę i Stanisława Domereckich i siostrę Józefę Fiałkowską i dziadków z obu
stron.
10.00 - Do B. Op. .. z prośbą o dary Ducha Świętego dla Tomasza z ok. 18 r. ur., oraz o błog.
Boże dla rodziców, siostry i braci.
- Za + matkę Janinę Sobczak w r. śm, ojca Dominika, brata Zygmunta, dziadków z obu
stron i d. w c.
11.15 - I ROCZNICA KOMUNII ŚWIETEJ.
12.30 - Chrzest: Iwanowska Helena.
15.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 40 rocz. ur. Bernardy.
- Za + Edmunda Bogackiego, ++ syna Janusza, synową Teresę ++ z rodziny i pokrew.
16.00 - Nabożeństwo do Ducha Świętego.
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NIEDZIELA – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia jest dopełnieniem tajemnicy Zmartwychwstania.
Pan Jezus powraca do domu Ojca w niebie, jednocześnie ukazuje nam cel naszych dążeń.
Zapewnia nas także o swojej obecności w Kościele.
Dzisiaj w naszej parafii Uroczystość I Komunii św.
Nabożeństwo majowe dla dzieci komunijnych i dla parafian o godz. 16.30.
Dzieci komunijne przeżywają swój piękny, Biały Tydzień. Biały Tydzień jest
dziękczynieniem Panu Bogu za dar Bożego życia i jego owoce. Prosimy o modlitwę w
intencji dzieci aby to Boże życie w ich sercach nigdy nie zgasło.
W Białym Tygodniu dzieci razem z rodzicami codziennie uczestniczą we Mszy św.
W poniedziałek dzieci komunijne udają się z pielgrzymką na Górę św. Anny.
W poniedziałek wspomnienie św. Jana Nepomucena kapłana i męczennika.
Po Mszy św. Nowenna do św. Ojca Pio.
W środę o godz. 8.15. Msza św. szkolna - zapraszamy wszystkie dzieci.
W środę o godz. 16.00 spotkanie i próba dla dzieci z klas IV, które obchodzą w tym
roku I Rocznicę Komunii św.
W czwartek obchodzimy wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych.
W sobotę obchodzimy wspomnienie św. Filipa Nereusza. Kapłana.
W sobotę (26 maja) przypada tradycyjny Dzień Matki. W swoich modlitwach
pamiętamy o tych którym tak wiele zawdzięczamy. W tym dniu wszystkie Matki otaczamy
serdeczną modlitwą.
Msza św. za nasze Mamy będzie o godz. 7.00.
W sobotę o godz. 10.00 w kościele katedralnym w Opolu święcenia kapłańskie
absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego.
W sobotę o godz. 16.30 spowiedź św. dla dzieci rocznicowych i ich rodziców.
W niedziele o godz. 11.15 uroczysta Msza św. z okazji I Rocznicy Komunii św.
W niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tradycji ludowej tzw.
Zielone Święta.
Przez cały najbliższy tydzień zapraszamy na nowennę do Ducha św.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne oraz za życzliwą pomoc i dar modlitwy.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w
nowym tygodniu.
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„Już gościsz Jezu w sercu mym…”
Dzień Pierwszej Komunii Św. naszej córki zaczął się nerwowym
zamieszaniem. Kubuś gorączkował całą noc. Planowałam - według rad
bp. Antoniego Długosza - zgromadzić wszystkich na uroczystą
modlitwę przy stole, na którym stałaby świeca pamiętająca chrzest
Zuzi, krzyż i wodą święcona, ale czasu starczyło tylko na pospieszne
błogosławieństwo i podróż do kościoła w strugach deszczu. Kiedy
przyjechaliśmy pod kościół Zuzia zobaczyła, że nie ma jej kolegów i
koleżanek – płakała myśląc że spóźniła się na rozpoczęcie. Na
szczęście okazało się, że nic nas nie ominęło, a dzieci są w środku z
powodu deszczu. Chwilę później Zuzia przypomniała sobie, że
zostawiła w domu kartkę z psalmem i kolejny raz z jej oczu popłynęły
łzy. „To miał być taki radosny dzień, a ona wciąż płacze...” - westchnęłam.
Dobrze, że stałam tuż obok niej - przynajmniej mogłam ją przytulić.
A tuż przed Komunią Świętą, gdy dzieci szykowały się właśnie do wyjścia na środek
kościoła, z przerażeniem spostrzegłam, że Zuzia znów płacze... - Co się stało? - spytałam
zaniepokojona, a moja córka uśmiechnęła się przez łzy i odpowiedziała: - Ja płaczę ze
szczęścia! Tak się cieszę, że to już! Jestem taka szczęśliwa... - szepnęła, otarła oczy białą
pelerynką i ruszyła na spotkanie z Jezusem. Nie było tak, jak to zaplanowałam. Było
piękniej... Dziękuję Ci, Panie, za taką córkę. Co za szczęście, że to Ty kierujesz jej życiem.
Według swojego planu.
Cała Wspólnota Parafialna dziękuje Panu Jezusowi za dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy
przyjęły Go do swojego serca i zapewniamy o modlitwie aby zawsze wiernie wraz z swoimi
najbliższymi trwali przez całe życie przy Jezusie. Niech radość pierwszego dnia przyjęcia Jezusa
udziela się jak najczęściej w życiu tych dzieci. W tym roku do I Komunii Św. przystąpiło 59 dzieci:

1. Arszyńska Daria
2. B rodziak Anna
3. Biernat Ewa
4. Budzanowski Wojciech
5. Cedro Maksymilian
6. Chłodek Nikola
7. Czarnocka Julia
8. Gransort Dominik
9. Drzyzga Mateusz
10. FijałkowskaMarcelina
11. Filipczyk Mateusz
12. Fudala Szymon
13. Gaik Daria
14. Gałas Aleksander
15. Goliszewska Agata
16. Gwardiak Magdalena
17. Janecka Paulina
18. Janiczuk Martyna
19. Jarzyna Ewa
20. Jendrosek Magdalena

21. Kaczmarek Jakub
22. Kalla Maria
23. Kamińska Julia
24. Klama Paulina
25. Kolibaba Marek
26. Kozołup Adam
27. Król Weronika
28. Lentas Dominik
29. Maciejkewska Kinga
30. Majkowska Karolina
31. Muszala Olga
32. Neznal Szymon
33. Nieboj Dawid
34. Ochwat Natalia
35. Olbrych Aleksandra
36. Padula Michał
37. Pietrzak Maciej
38. Poźniak Julia
39. Radzka Wiktoria
40. Rogowski Tomasz

41. Skrobała Martyna
42. Sokoup Marcin
43. Sołtan Marcel
44. Sosnowicz Dawid
45. Stasińska Katarzyna
46. Staszyńska Agnieszka
47. Szalecki Bartłomiej
48. Szeliga Piotr
49. Świerk Anita
50. Tiel Łukasz
51. Wieczorek Emilia
52. Wojdyła Karol
53. Wypich Aneta
54. Zaguła Natalia
55. Zalejska Julia
56. Zauściński Jakub
57. Zych Patryk
58. Żak Dawid
59. Żurawicki Patryk

