od 29.05. do 05.06. 2022 r.
Niedziela 29.05. Wniebowstąpienie Pańskie
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ męża, ojca i dziadka Józefa w r. śmierci, synów Andrzeja i Huberta, rodziców Annę
i Wilhelma, Jadwigę i Herberta, braci Georga i Wilhelma pokr. i dusze op.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za ++ męża Helmuta w 3 r. śmierci, rodziców Agnieszkę i Konrada, siostrę Magdalenę, szwagra Ernesta
i Ericha, pokr. i dusze w czyśćcu
16:30 Majowe
17:00 Za ++ męża Jerzego, rodziców Marię i Jana Bonk, siostry i pokr.
Poniedziałek 30.05.
16:30 Bierzmowanie
18:00 Za ++ męża Andrzeja w r. śmierci, teściów, ojca Wincentego, dziadków, siostrę, braci, z rodzin Niemiec, Gomoła.
Majowe
Wtorek 31.05.
17:30 Majowe
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, łaski dla Anny
z ok. 93 r. urodzin oraz o Boże bł. i dary Ducha św. w rodzinie dzieci i wnuków
Środa 01.06. św. Justyna, męczennika
17:00 1. Za + Alicję Lebok - zam. od sąsiadów
2. Za ++ rodziców, rodziców chrzestnych, siostrę Elżbietę
I Czwartek 02.06.
17:00 Godzina św. i Koronka
18:00 1. Za + matkę Marię w r. śmierci i urodzin
2. Za ++ męża Gerharda, rodziców Annę, Alfreda, Piotra, teściów Annę i Jana, dziadków Gertrudę
i Piotra, szwagrów, szwagierki, ciocie, wujków, pokr. i dusze op.
I Piątek 03.06.
7:00 Za + Helenę Morawiec - zam. od Barbary i Krzysztofa (j. niemiecki)
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 1. O radość wieczną dla ++ rodziców, syna, teściową, brata Ernesta, siostrę Adelajdę, szwagra Józefa,
szwagierkę Teresę, swata Piotra
2. Za + Helenę Kowalską w miesiąc po śmierci
I Sobota 04.06.
8:00 1. W int. wynagradzającej NSM za grzechy i bluźnierstwa, brak zgody i miłości w świecie i rodzinach
2. Do Miłosierdzia Bożego za ++ teściów Karolinę i Ignacego Pawlik, rodziców Krystynę i Franciszka,
męża Karola, szwagierkę Elfrydę, ++ z rodzin Pawlik i Gawlik
15:00 Roczki: Mikołaj Antoni Klisz, Bianka Roksana Wydra
17:00 Różaniec wynagradzający i Nabożeństwo
18:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. MBNP o opiekę, zdrowie, łaski z ok. 70 r.
urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
Niedziela 05.06. Zesłanie Ducha św.
7:00 Różaniec
7:30 O radość wieczną dla matki Anny z ok. r. urodzin, ojca Teodora, teściów Elżbietę i Gerharda oraz
dziadków z obu stron
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. za wst. NSM o opiekę, zdrowie, łaski w rodzinie
Krystyny i Gerarda z ok. 40 r. ślubu
16:30 Nabożeństwo
17:00 Za ++ brata Piotra, rodziców Łucję i Teodora, teściów Ritę i Augustyna, szwagra Jana, dziadków i pokr.
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Refleksja
Obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W modlitwie dnia Kościół
obwieszcza znaczenie tego wydarzenia dla nas. Pobudza nas tego, abyśmy w tajemnicy
Wniebowstąpienia Jezusa widzieli wywyższenie ludzkiej natury, tzn. wielki, wspaniały
akt Bożej łaskawości, który oznacza otwarte niebo dla nas. Kościół prosi Boga, aby
w tej sytuacji pomógł nam wyrażać wdzięczność sercem pełnym świętej radości i równocześnie by utwierdził naszą nadzieję, że jako członkowie mistycznego Ciała Chrystusa połączymy się z Nim w chwale! Uczyńmy tę prośbę naszą! Niech serca nasze wypełni zachwyt, pełne radości dziękczynienie i nadzieja udziału w Chrystusowej chwale.
Radość i wdzięczność winno w nas też obudzić oznajmienie św. Pawła zawarte w liście
do Efezjan. Apostoł jeszcze inaczej interpretuje znaczenie Wniebowstąpienia Pańskiego. Bóg – stwierdza – „wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade
wszystko Głową dla Kościoła”. Mowa jest o zasiadaniu Chrystusa po prawicy Ojca,
a równocześnie o Jego trwałej obecności w Kościele, o Jego znaczeniu jako Głowy
Kościoła. W tekstach Łukaszowych zawarty jest opis wydarzenia Wniebowstąpienia
Pańskiego. Opisy te nie sprzeciwiają się sobie, jak może się wydawać na pierwszy rzut
oka. Co więcej ma tu miejsce nie tylko dopełnienie. Zestawienie obydwu tekstów prowadzi do ważkich spostrzeżeń. Najpierw nie trzeba pytać, czy Jezus uniósł się, czy
został uniesiony? Jego Wniebowstąpienie, podobnie jak Jego Zmartwychwstanie jest
dziełem Boga. Jezus równocześnie został wskrzeszony przez Boga Ojca i sam zmartwychwstał mocą swego bóstwa. Teraz na Górze Oliwnej został uniesiony przez Ojca
i równocześnie uniósł się mocą swego bóstwa. Bardzo ważne jest też nieco inne określenie tego, co wówczas spotkało Apostołów. W Ewangelii Łukasz pisze, że Jezus rozstał się z nimi. W Dziejach Apostolskich nieco koryguje swoją wypowiedź, czy raczej –
wyraża się bardziej precyzyjnie, pisze: „obłok zabrał Go im sprzed oczu”. Obłok oznacza chwałę Bożą, to znaczy że chwała Boża sprawiła, iż Jezus zniknął im sprzed oczu.
Tak Łukasz sugeruje, że wstąpienie Jezusa do nieba nie wyklucza Jego obecności pośród Apostołów, tyle tylko, że chwała Jego nie pozwala Go nam po ludzku doświadczać. Można zapytać: no, ale jak to jest możliwe, by Ten, który zasiada po prawicy
Ojca był równocześnie z nami? Nic trudnego! Może być stale z nami, mimo swego bycia z Ojcem, analogicznie jak był z Ojcem stale, w sytuacji wyraźnie doświadczanej
przez ludzi obecności na Ziemi Palestyńskiej. Wstąpienie Jezusa do Nieba nie wyklucza
więc Jego obecności z nami – nie oznacza rozstania, lecz niedostępność naszemu ludzkiemu postrzeganiu.
SENTENCJA ks. P. Górski - Ludzie robią co chcą, a potem mówią „To jest wina Boga”.
PAPIESKA INTENCJA Aby dzięki konkretnym gestom, rodziny chrześcijańskie na
całym świecie przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w życiu.
PARAFIALNA INTENCJA O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
W intencji parafianina diakona Kamila Brożyny, który przyjmie święcenia kapłańskie.

PLANY REMONTOWE trwają prace przy produkcji drzwi zewnętrznych kościoła. Po wymianie drzwi w zakrystii, czeka nas w najbliższym czasie wymiana drzwi
głównych i dwóch bocznych. Wkrótce rozpocznie się wymiana wszystkich okien
w klasztorze sióstr. Rozpoczęto prace, razem z sąsiadami, przy wymianie ogrodzenia na cmentarzu (przy kaplicy). Ruszą prace przy zagospodarowaniu upiększeniu
trawnika znajdującego się przy murze kościoła.
WYJAZDY W lipcu do Grecji (jest komplet). Ten wyjazd jest drogi (na skutek
nieporozumienia wzrósł przez ceny wstępów - przepraszam!). W przyszłym roku
nie jest planowany żaden duży wyjazd zagraniczny. W miesiącach letnich i jesiennych będą propozycje wyjazdu busem na Apel oraz wyjazdy busem do Nysy, Głębinowa, Prudnika. Od 7 do 9 października (od piątku rano do niedzieli wieczór)
planowany jest wyjazd autokarem do Zakopanego (program podobny do tego, który był ostatnio, lecz inne trasy). Koszt 300 zł. Można zapisywać się (wpłacać
zaliczkę 50 zł.).
Z książki W. Szaranowicza „ ŻYCIE Z PASJĄ”
Korporacje niszczą człowieka. Chociażby, nie wiem jaką filozofię dorabiać. Nie
ma czegoś takiego jak zespół i tylko zespól. W zespole są indywidualności. Korporacje zabijają indywidualność. Im więcej korporacji w życiu, tym mniej wolności.
Człowiek staje się niewolnikiem, nawet tego nie zauważając. To niewolnictwo
w korporacji, przenosi na swoje zachowania, myślenie, religię, rodzinę, życie.
A wolność uważam za rzecz istotną w życiu. W korporacji panuje przekonanie, że
każdy ma być dobrze funkcjonującym trybikiem w zespole. A dla mnie kluczem
w relacjach jest przyjaźń, empatia i zrozumienie, że ktoś może mieć kryzys
i potrzebować pomocy. A nie, że kogoś należy wyrzucać bo jest słabszym elementem. Myślę, że człowiek który cały czas się sroży, wszystko krytykuje, nie uśmiecha to człowiek, który nie jest pewny swego życia, swych wyborów, a co za tym
idzie jest nieszczęśliwy. Niestety często tą niepewnością zaraża innych, słabych
ludzi i prowadzi do nieszczęścia. Nie ma nic gorszego, niż ludzie bez charakteru
i kręgosłupa. Poznają kogoś innego, znajdują się w innym miejscu i od razu zmieniają swój system wartości, wyrzekają się wszystkiego co wynieśli z domu, szkoły,
środowiska w którym dorastali.
Mnie bardziej w życiu, niż porażki, uczyły sukcesy. Chciałem z nich jak najwięcej
wyciągnąć wniosków do dalszego życia i doświadczeń, których nie znałem a miały
nadejść.
Moją chorobę traktuję jak faceta, który przysiadł się do mnie i do mojego życia
nieproszony. I widocznie ze mną czuje się dobrze jako mój towarzysz. Ale ja go
tylko próbuję uładzić, bo nie chcę z nim się zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźnienie byłoby
poddaniem się. Cały czas szukam pomysłu na to, żeby się nie dać chorobie. Miałem kawał dobrego, szczęśliwego życia.
Przyjaciół przyjmuje się takimi, jakimi są, bez prób zmieniania. Przyjaźń polega na
tym, że można spotkać się po wielu latach i rozmawiać szczerze o sobie, jakbyśmy
ostatni raz widzieli się wczoraj.
Jeśli częścią twojej pracy jest oddawanie siebie innym, to w którymś momencie
może ci zabraknąć paliwa. Dbaj o siebie tak jak o innych, a nawet bardziej.

Dziś Msze św. o 7:30, 10:00, 17:00, Nabożeństwo Majowe o 16:30. Kolekta na cele
parafii. Na 50 lecie Diecezji opolskiej do katedry pielgrzymują poszczególne dekanaty. Nasz dekanat Zawadzkie uczestniczy w Mszy św. w katedrze św. Krzyża w Opolu. Msza św. o godzinie 14:30. Po uroczystościach w kościele księża biskupi zapraszają przybyłych pielgrzymów do wspólnego świętowania w ogrodzie Domu Biskupiego. Dojazd indywidualnie.
——–—–—–———–—–—–—————–——–—–——–—–——–——–—
W poniedziałek o 16:30 podczas Mszy św. ks. biskup Rudolf Pierskała udzieli młodym z 4 parafii dekanatu Sakramentu Bierzmowania. Msza św. wieczorna o 18:00,
po Nabożeństwo majowe.
——–—–—–———–—–—–—————–——–—–——–—–——–——–—
W środę o 17:00 Msza św. szkolna i ostatnie Majowe. Sprawy kancelaryjne oraz zapisywanie Intencji mszalnych w godzinach 16:30 -17:00 i 18:00 -18:30.
——–—–—–———–—–—–—————–——–—–——–—–——–——–—
I czwartek miesiąca o 17:00 Godzina św. Koronka
——–—–—–———–—–—–—————–——–—–——–—–——–——–—
I piątek miesiąca, Msze św. o 7:00 (j. niemiecki) po wystawienie Najśw. Sakramentu,
o 18:00. Od 8:00 odwiedziny chorych z Komunią św. w domach. O 18:45 spotkanie
PRD (bardzo prosimy o podanie swoich wniosków, pomysłów, wskazówek, radości
i trosk poszczególnym przedstawicielom Rady).
——–—–—–———–—–—–—————–——–—–——–—–——–——–—
I sobota miesiąca, o 15:00 Msza chrzcielna i roczków. O 17:00 Różaniec wynagradzający i Nabożeństwo
——–—–—–———–—–—–—————–——–—–——–—–——–——–—
W przyszłą niedzielę kolekta na cele seminarium i diecezji. Odpust w parafii Staniszcze Małe.
——–—–—–———–—–—–—————–——–—–——–—–——–——–—
Dziękujemy za sprzątanie naszej świątyni w mijającym tygodniu. Bóg zapłać.
W tym tygodniu prośba do pań z ul. Haraszowskie: Jessica Steinert, Izabela Stasz,
Barbara Ibrom, Agnieszka Morawiec.
——–—–—–———–—–—–—————–——–—–——–—–——–——–—
Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość
——–—–—–———–—–—–—————–——–—–——–—–——–——–—
Bóg zapłać za wszelkie ofiary, modlitwy, wykonane prace. Za udział i modlitwę
w Dni Krzyżowe, za złożone ofiary. Za czuwania przy figurze MB Uśmiechu.
——–—–—–———–—–—–—————–——–—–——–—–——–——–—
Zapowiedzi przedślubne: 3. Monika Stróżyk Krasiejów i Dawid Dreja Kolonowskie.
——–—–—–———–—–—–—————–——–—–——–—–——–——–—
W czerwcu następujące Róże Różańcowe przewodniczą modlitwie różańcowej:
05.06. Róża 4 p. Irena Czupała
12.06. Róża 5 p. Elżbieta Ullmann
19.06. Róża 6 p. Maria Baron
26.06. Róża 7 p. Maria Drzyzga

