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Wniebowstąpienie Pańskie 
Ewangelia według św. Mateusza (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 zbliŜył się 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 zachowywać wszystko, co wam 
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aŜ do skoń-
czenia świata. ” 
 

Zadanie i obietnica. Tak w dwóch słowach moŜnaby 
streścić dzisiejszą Ewangelię. Zadanie ewangelizacji 
całego świata, wszystkich narodów. PoniewaŜ to 
zadanie w oczywisty sposób przerasta moŜliwości 
uczniów. Póki co czują się oni opuszczeni, bezradni, 
zastraszeni. To sprawia, Ŝe zamknięty Wieczernik 
staje się miejscem schronienia. Ale równocześnie 

jest to miejsce ich modlitwy, a więc duchowego 
wzrostu. Wieczernik naznaczony Eucharystią staje 
się miejscem, w którym dojrzewa obietnica. Odej-
ście do Ojca nie jest opuszczeniem uczniów, zmienia 
się sposób obecności Pana. Obietnica się wypełnia. 
Pan jest z nami rzeczywiście po wszystkie dni. 

 
Odezwa Biskupa Opolskiego w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi 
 

Drodzy Diecezjanie 
W najbliŜszą sobotę, 7 czerwca br., poprzez modli-

twę i nałoŜenie rąk, wyświęcę ośmiu nowych prezbi-
terów dla naszego lokalnego Kościoła. 

A oto nazwiska i parafie pochodzenia naszych neo-
prezbiterów: 1. ks. Paweł Czernichowski z parafii w 
Wójcicach, 2. ks. Mateusz Dąbrowski z parafii św. 
Piotra i Pawła w Opolu, 3. ks. Dariusz Domerecki z 
parafii w Suchej, 4. ks. Tomasz Gajda z par. pw. 
Matki BoŜej w Raciborzu, 5. ks. Dawid Górniak  z 
par. pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu, 6. ks. 
Michał Kaczówka z par. Wniebowzięcia NMP w 
Raciborzu, 7. ks. Artur Kasprzycki z par. w Ozimku, 
8. ks. Arnold Klita  z par. w Rudzińcu. 

Na uroczystość święceń kapłańskich serdecznie za-
praszam do katedry opolskiej najbliŜsze rodziny na-
szych tegorocznych neoprezbiterów, jak równieŜ 
wiernych z ich rodzinnych parafii. Wszystkich Was, 
drogich Diecezjan, proszę natomiast o szczególną 
modlitwę w ich intencji. Prośmy Boga, który ich 
powołał zwłaszcza o to, by zawsze byli wdzięczni za 

obdarowanie ich łaską kapłaństwa, ale teŜ świadomi 
wynikającego z tego daru zobowiązania do słuŜby 
Bogu i ludziom. 

Choć powołanie kapłańskie i zakonne zawsze jest 
darem samego Boga, to jednak, aby mogło ono zostać 
przez młodego człowieka rozpoznane, a potem wła-
ściwie się rozwinąć, potrzebuje odpowiedniego śro-
dowiska dla jego wzrastania. Bez wątpienia waŜną 
rolę w tym względzie odgrywają duszpasterze, kate-
checi oraz ruchy i wspólnoty religijne, którzy mogą 
pomóc w weryfikacji powołania i podjęciu decyzji 
pójścia za Jezusem. Powołanie bowiem jest owocem, 
który dojrzewa na dobrze uprawianym gruncie miło-
ści wzajemnej, wyraŜającej się poprzez słuŜenie sobie 
nawzajem w kontekście autentycznego Ŝycia kościel-
nego. śadne powołanie nie rodzi się samo z siebie ani 
nie Ŝyje dla siebie. Powołanie rodzi się z serca Boga i 
kiełkuje na dobrym gruncie wiernego ludu, w do-
świadczeniu miłości braterskiej (Por. Orędzie na 
Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2014).  

Ciąg dalszy na str 4. 
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Poniedziałek – 2 czerwca 2014        J 16,29-33 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Haliny i Jana z okazji 51. rocznicy ślubu, z prośbą o BoŜe 

błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
   700   Za † ciocię Janinę Kumpiak w 25. rocznicę śmierci, jej †† rodzeństwo: Antoninę, Marię, Ste-

fana i Józefa i Leokadię i Jana Lipińskich 
 1730   Modlitwa Rycerstwa Niepokalanej 
 1800 1. W intencji Danuty i Romana z okazji 35. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Stanisława Kudzia w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców 

Anielę i Władysława, Katarzynę i Franciszka oraz za †† Władysława i Mirosława Rudnickich, 
pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące         NaboŜeństwo czerwcowe; Nowenna 

Wtorek – 3 czerwca 2014 – św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy  J 17,1-11 
   630   Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Rudolfa Drobny i za †† rodziców z obu stron 
   800   W języku niemieckim: Zu Gottes Barmherzigkeit für † Pfarrer Alois Jurczyk, für † Pfarrer Jo-

hannes Post, sowie für alle †† Priester der Stadt und Land Ratibor 
   900   Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę Marię, ojca Zygmunta, rodziców i pokrewieństwo z obu 

stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Za †† ojców Alojzego Kadzimierza i Karola Kozę  
   2. Za † Józefa Komendera oraz † Ŝonę (od sąsiadów) NaboŜeństwo czerwcowe; Nowenna  
Środa – 4 czerwca 2014         J 17,11-19 
   630   Za †† rodziców Jadwigę i Ottona, brata Gerharda, †† z rodziny Schattke, Brachaczek, pokre-

wieństwo z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
   700   Za †† rodziców Józefę i Tadeusza, †† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności z okazji 55. rocznicy urodzin Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za †† rodziców Zofię i Rudolfa, dziadków z obu stron NaboŜeństwo czerwcowe; Nowenna  
I Czwartek miesiąca – 5 czerwca 2014 – św. Bonifacego, biskupa i męcz.  J 17,20-26 
   630   Za †† rodziców Janinę i Stanisława Magiera, za wszystkich †† z rodziny 
   700   Za †† Antoniego Ściborskiego w 8. rocznicę śmierci, ojca Kazimierza, brata Mariana, bratową 

Marię Ściborską 
 1630   Szkolna: Za †† męŜa Ryszarda, córkę Edytę, zięcia Norberta, rodziców z obu stron i całe †† 

pokrewieństwo 
 1730   Godzina Święta; Nowenna do Ducha Świętego 
 1800   O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz o zachowanie powołań (od wspólnoty modlą-

cej się za kapłanów „Margaretka”) oraz w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza 
I Piątek miesiąca – 6 czerwca 2014       J 21,15-19 
   630   Za †† rodziców Magdalenę i Alojzego Rychel, †† brata Romana, Bronisławę, Annę, †† dziad-

ków i pokrewieństwo 
   900   Za †† rodziców Marię i Józefa Kwiatkowskich, Helenę i Mieczysława Ciemiera, wnuczkę 

Patrycję, brata Zbigniewa, szwagrów Jerzego i Wojciecha, †† z rodziny Bałdyga i Majewicz, 
†† dziadków z obu stron 

 1200   Ślub: Justyna Wnuk zd. Grosman – Wojciech Wnuk 
 1700   NaboŜeństwo czerwcowe ku czci NSPJ; Nowenna do Ducha Świętego 
 1800 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   2. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Julii z okazji 100. r. urodzin 
 1900   Msza Święta młodzieŜowa 
I Sobota miesiąca – 7 czerwca 2014       J 21,20-25 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji wnuków Justyny, Klaudii i Daniela o zdrowie, BoŜe błogo-

sławieństwo i światło Ducha Świętego 
   700   Za wstawiennictwem Matki BoŜej RóŜańcowej w intencji członków śywego RóŜańca 
 1600   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
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 1730   NaboŜeństwo czerwcowe ku czci NSPJ; Nowenna do Ducha Świętego 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za †† rodziców Józefa i Anielę Durlak, brata Andrzeja i wszystkich †† z 

rodziny 
   2. Za † Teodora Gazdę w 1. rocznicę śmierci 
   3. W intencji GraŜyny Czerwoniak z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo na dalsze lata Ŝycia 
 1930   Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego pod przewodnictwem księdza Biskupa: modli-

twa Liturgią Godzin; Msza Święta w intencji Joanny o błogosławieństwo w pracy misyjnej z 
modlitwą o dary Ducha Świętego; Akatyst ku czci Ducha Świętego; Misyjne posłanie do pra-
cy w Peru.  

Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 8 czerwca 2014  
Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23 

   700    Dziękczynna z okazji 55. rocznicy ślubu Heleny i Huberta oraz 80. rocznicy urodzin Huberta o 
BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Otylię i Oskara Slanina oraz wszystkich †† z pokre-

wieństwa Slanina i Gocman i † Ŝonę Urszulę 
 1030    Za † męŜa Zdzisława w 60. rocznicę urodzin, †† jego rodziców, siostry, brata i całe pokre-

wieństwo 
 1200 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji BłaŜeja z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na czas nauki i 
w całym Ŝyciu 

   2. W intencji BoŜeny w 70. rocznicę urodzin z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz za 
† męŜa Franciszka w rocznicę urodzin 

 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   NaboŜeństwo czerwcowe ku czci NSPJ z modlitwą do Ducha Świętego 
 1800    Za † męŜa Piotra Porydzaj oraz za †† z rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji diakonów przygotowujących się do święceń kapłańskich 
 

• Dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W najbliŜszych dniach w ramach Nowenny bę-
dziemy przygotowywać się do Zesłania Ducha Świętego, a ponadto w miesiącu czerwcu będziemy 
oddawać cześć Najświętszemu Sercu Jezusa. Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za 
młode pokolenie, oraz na godz. 1730 na nieszpory niedzielne. 

• Przez cały tydzień (z wyjątkiem pierwszego czwartku i piątku) po Mszy wieczornej naboŜeństwo 
czerwcowe i Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. 

• Ponadto dzisiaj o 1400 w kościele Farnym Msza Święta na rozpoczęcie Marszu dla śycia i Rodziny. 
Sam Marsz rozpocznie się o 1500. Zachęcamy do licznego udziału wraz z całymi rodzinami. Niech bę-
dzie to okazją do poparcia dla tradycyjnego modelu rodziny i małŜeństwa. Marsz będzie takŜe okazją 
do poparcia inicjatywy „Szkoła wolna od deprawacji”. Podobne Marsze odbywają się w 120 miastach. 

• W poniedziałek o o 1800 próba chóru, 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• W poniedziałek, 2 czerwca o 1730 spotkanie modlitewne Rycerstwa Niepokalanej. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Msza szkolna w czwartek o 1630.  
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.  
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o 1900; ministranci i 

kandydaci w piątek o 1600. 
• W tym tygodniu przypada 

pierwszy czwartek, piątek i 
sobota miesiąca. Okazja do 
spowiedzi w czwartek od 1730, 
w piątek od 1700, w sobotę od 
1600. 

• W czwartek od 1730 Godzina 
Święta, w piątek od 1700 nabo-
Ŝeństwo ku czci Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. 
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• W sobotę msza św. o godz. 700 w intencji Członków śywego RóŜańca. Po Mszy Świętej zmiana 

tajemnic oraz RóŜaniec. 
• Z powodu święceń kapłańskich, które odbędą się w najbliŜszą sobotę, najbliŜsze odwiedziny chorych 

będą w sobotę 14 czerwca. 
• W tym tygodniu kandydaci do święceń przeŜywają swoje rekolekcje. Pamiętajmy o nich w modlitwie. 

W sobotę od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
• W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Od kilku lat, dla podkreślenia 

rangi tej uroczystości zapraszamy w sobotę na 1930 na uroczystą Wigili ę Zesłania Ducha Świętego. 
W tym roku przewodniczył jej będzie ks. Biskup, gdyŜ będzie połączona z błogosławieństwem i mi-
syjnym posłaniem świeckiej misjonarki z naszej parafii, która będzie pracować w Peru. Zapraszamy 
do uczestnictwa w Liturgii Wigilii, wzorowanej na Wigilii Paschalnej. 

• Przypominamy, Ŝe od jutra rozpoczyna się zapowiadany remont organów, który potrwa przez co 
najmniej dwa miesiące. Oznacza to między innymi zamknięcie chóru dla wiernych. 

• Dla omówienia bieŜących spraw duszpasterskich i gospodarczych zapraszamy Radę Parafialną na 
spotkanie w przyszłą niedzielę na godz. 1600. 

• Na G. św. Anny odbędą się pielgrzymki: 7 czerwca entuzjastów Nordic Walking, 12 czerwca chorych 
i niepełnosprawnych. Ponadto na plakatach wakacyjne propozycje dla rodzin (rekolekcje Ruchu Ro-
dzin Nazaretańskich), dla młodzieŜy (rekolekcje Oazowe, spływ kajakowy, rajd rowerowy). 

• Trwają zapisy na Wydział Teologiczny UO na kierunki; nauki o rodzinie, muzykologia. RównieŜ 
studium organistowskie (zarówno w Opolu, jak i w Gliwicach) zaprasza osoby zainteresowane do 
zapoznania się z ofertą. Szczegóły na plakacie. 

• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; po-
nadto dziś przed kościołem zbiórka na budowę świątyni Opatrzności BoŜej. Za tydzień, na apel bisku-
pów odbędzie się zbiórka na rzecz ofiar powodzi na Bałkanach. 

 

Odezwa Biskupa Opolskiego w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi 
 

Jednak najbardziej właściwym miejscem jego 
budzenia się zawsze były i pozostaną rodziny Ŝyją-
ce autentycznymi chrześcijańskimi wartościami. 
Trzeba o tym przypomnieć, szczególnie w kontek-
ście przeŜywanego w naszej Metropolii Górnoślą-
skiej Roku Rodziny. Nikt ani nic nie moŜe zastąpić 
rodziny w tym zadaniu budzenia powołań. 

Przykładem jest kanonizowany niedawno św. Jan 
Paweł II, który mógł usłyszeć Chrystusowe wezwanie 
do kapłaństwa, poniewaŜ wzrastał w atmosferze wiary 
i modlitwy, która panowała w domu rodzinnym. Na-
pisał o tym w swojej ksiąŜce Dar i Tajemnica: „W 
jakimś sensie przyczynili się do tego moi rodzice w 
domu rodzinnym, a zwłaszcza mój ojciec, który wcze-
śnie owdowiał. (…) Mogłem, na co dzień obserwo-
wać jego Ŝycie, które było Ŝyciem surowym. Z zawo-
du był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono 
jeszcze bardziej Ŝyciem ciągłej modlitwy. Nieraz 
zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem 
mojego ojca na kolanach, tak jak widywałem go zaw-
sze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z 
sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład moje-
go ojca był jakimś pierwszym domowym semina-
rium”. KaŜdy człowiek, zwłaszcza młody, potrzebuje 
w swojej wierze autorytetu i wiarygodnych świadków 
prawdy i słuszności postawy wiary. Jest oczywiste, Ŝe 
w formacji dojrzałej wiary pierwszorzędną rolę od-
grywa rodzina. Fundamenty naszej wiary i jej toŜsa-
mość otrzymujemy w dziedzictwie od rodziców i 
innych członków rodziny. Rodzina, która jest Kościo-

łem domowym, zaszczepia w sercu dziecka wiarę, a 
następnie – poprzez relacje z rodzicami, rodzeństwem 
i róŜnymi pokoleniami – czyni ją mocną i dojrzałą. 
Rodzina przekazuje sposób przeŜywania radości i 
cierpień, podejmowania trudów, wysiłków i zadań; 
uczy podejmowania wyborów i rozwiązywania kon-
fliktów. Wszystko to formuje człowieka i jego posta-
wę religijną. Takie wychowanie jest równieŜ punktem 
wyjścia i sprzyjającą okolicznością dla pozytywnej 
odpowiedzi młodego człowieka na powołanie kapłań-
skie czy zakonne. Zdecydowaną większość młodych 
ludzi Bóg powołuje jednak do załoŜenia trwałego 
małŜeństwa i świętej, czyli szczęśliwej rodziny. Rów-
nieŜ w budzeniu i odkrywaniu tego powołania zasad-
niczą i niezastąpioną rolę odgrywa rodzina. To rodzi-
ce, którzy są wierni własnemu małŜeńskiemu powo-
łaniu i złoŜonym przed Bogiem przyrzeczeniom, 
przyprowadzają swoje dzieci do Boga i uczą je, Ŝe 
równieŜ małŜeństwo jest takŜe pójściem drogą szcze-
gólnego Chrystusowego wezwania. W ten sposób 
pomagają swoim dzieciom w przypatrywaniu się 
własnemu powołaniu do załoŜenia rodziny oraz w 
radosnym jego wypełnieniu. Zadaniem rodziców jest 
dawanie dzieciom i młodzieŜy fundamentów miłości i 
mądrości. Nie jest natomiast ich zadaniem sugerowa-
nie synom i córkom ich niepowtarzalnego powołania, 
bo powołanie to ukryte jest w Bogu. Mądrzy rodzice 
pomagają swym dzieciom w dorastaniu do kaŜdego 
powołania, jakie Bóg podpowie ich synom czy cór-
kom i wspierają ich w tym takŜe swoją modlitwą. 

 


