PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 29.05.2022 – 05.06.2022
Niedziela – 29.08.05.22, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Kiermasz parafialny – Rocznica poświęcenia kościoła.
Kolekta na potrzeby naszej Parafii
Po mszach św.: zaległa zbiórka na Katedrę Opolską
7.20 – Krótka historia naszej diecezji
7.30 – Za ++ ojców Antoniego Kuźnik, Jana Robota i ich rodziców.
10.30 – Suma kiermaszowa: Dziękczynna ku czci naszej Patronki, za
wszystkich budowniczych, dobrodziejów i naszych Parafian z okazji 62
rocznicy poświęcenia kościoła w Rogach.
15.00 – Nabożeństwo majowe przy kapliczce obok plebanii.
Spotkanie kiermaszowe przy kawie i herbacie.
Poniedziałek – 30.05.22,
6.30 – Za + siostrę Marię, szwagra Pawła, ++ rodziców Tworek – Tumulka,
braci, siostry i całe pokrewieństwo.
Po mszy św.: wyjazd na Pielgrzymkę parafialna do Świętego Krzyża.
18.00 – Nabożeństwo majowe (sami).
Wtorek – 31.05.22, święto Nawiedzenia NMP
18.00 – Nabożeństwo majowe (sami).
Środa – 01.06.22, Dzień Dziecka, Msza szkolna.
17.30 – Miesięczna spowiedź dzieci i młodzieży
18.00 – Za ++ rodz. Leona i Anielę Gote, ++ rodz. Annę i Bronisława
Marchewka, ++ dziadków Goly i Pierszkala i ++ z pokrew.
Czwartek – 02.06.22, I czwartek
6.30 – O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny, dzieci
i wnuków. (z koszyczka)
18.00 – Godzina święta.
Piątek – 03.06.22, I Piątek, św. m. Karola Lwangi i Towarzyszy
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie
6.30 – Do NSPJ za wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa oraz za
siostry zakonne i kapłanów z naszej Parafii oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne. Nabożeństwo do NSPJ.
8.00 – Odwiedziny chorych
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
17.45 – Nabożeństwo do NSPJ
18.00 – Za + męża Pawła Koptoń w 3 r. śm.

Sobota – 04.06.22, I sobota miesiąca
7.00 –
Po mszy św.: Nabożeństwo do NS NMP w duchu fatimskim
17.00 – w jęz. niem.: Za ++ rodz. Psik i Wolny, ++ szwagrów, siostrzenicę
Klaudię i dziadków z obu stron.
Niedziela – 05.06.22, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Kolekta na Kurię i utrzymanie obiektów diecezjalnych.
Po mszach św. zbiórka na Świątynię Opatrzności Bożej
7.30 – Za ++ rodz. Magdalenę i Józefa Dreszer, 3 braci, 2 bratowe,
++ Małgorzatę i Józefa Jaskółka, dziadków z obu stron i ++ pokrew.
10.30 – Suma: Do Ducha Świętego Uświęciciela za wszystkich żyjących i ++
Parafian.
Wolne intencje w czerwcu: 4, 6 (godz. 8.00), 9, 10, 21, 27, 29.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Święty Łukasz w
Dziejach Apostolskich zanotował, że Jezus w obecności Apostołów uniósł się
w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Modlimy się dzisiaj, aby Dobry Bóg
„wzbudził w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi,
przebywa z Bogiem” (modlitwa po Komunii).
2. Codziennie przygotowujemy się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego
przez nowennę, którą odmawiamy po Mszy Świętej.
3. W środę, 1 czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pamiętajmy
o modlitwie się za wszystkie dzieci, aby wzrastały w łasce Bożej, mądrości i
były otaczane miłością i troską przez swoich rodziców.
4. Rozpoczynamy miesiąc czerwiec, który poświęcony jest Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota:
- w czwartek Godzina Święta;
- w piątek odwiedziny chorych, adoracja, spowiedź i nabożeństwo do
Najświętszego Serca Pana Jezusa
- w sobotę nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej w duchu fatimskim.
6. W najbliższą niedzielę, 5 czerwca przypada uroczystość Zesłania Ducha
Świętego. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres Wielkanocy.
7. Będzie to jednocześnie pierwsza niedziela czerwca, która obchodzona jest
jako Dzień Dziękczynienia. Z racji pierwszej niedzieli wystawienie
Najświętszego Sakramentu z modlitwą dziękczynienia po Mszach św.
8. W niedzielę 5 czerwca odbędzie się na Górze św. Anny Pielgrzymka
Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Początek o 10.00, suma o godz. 11.00.

SENTENCJA TYGODNIA
Kapłani wyszli spomiędzy Was, Drodzy Bracia i Siostry, dlatego ich
kapłaństwo i od Was zależy – od Waszej modlitwy i wiary. Wspierajcie ich
swoimi modlitwami. abp Alfons Nossol
BOŻE CIAŁO 2022 „Posłani w pokoju Chrystusa”
Zapraszam wszystkich na tegoroczną uroczystość Bożego Ciała.
Termin: 16 czerwca. Trasa procesji ulicami: Baczyńskiego, Rajska, Ptasia.
Rozkład ołtarzy i prośba o ich wykonanie:
I – Baczyńskiego obok p. Filusz „To czyńcie na moja pamiątkę” (Kosynierów i
Łąkowa)
II – Rajska obok r. Drost „Wy dajcie im jeść” (Główna od r. Stobrawe do r. Pulst)
III – Ptasia obok r. Szmołka „Opowiadajcie, co was spotkało”(Główna od r. Studniorz
do r. Czerner)
IV – Balkon kościoła „Bądźcie jednym ciałem” (Główna od r. Pielot do r. Wołowski)

UŚMIECH TYGODNIA
- Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy – wołają dwaj mali chłopcy do
policjanta, ciągnąc go za rękaw.
- Co się stało?
- Tam… nasz nauczyciel od matematyki…
- Miał wypadek?
- Nie. On nieprawidłowo zaparkował samochód.

Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ
Mamy na nowo odkryć swoje powołanie i starać się je jak najlepiej wypełniać. Kapłan
– to przyjaciel Chrystusa, wpisany w sposób trwały w jego tajemnicę Odkupienia, w
Jego tajemnicę zbawczej miłości. Módlmy się, abyśmy na co dzień byli szczególnie
bliskimi świadkami tej miłości Chrystusa”. Prośmy ponadto o nowe powołania, aby
jak najwięcej młodych i szlachetnych ludzi odważnie i radośnie odpowiedziało na
Boże wezwanie. Oprócz modlitwy potrzeba także odpowiednich warunków i
chrześcijańskiego klimatu, aby ziarno powołania mogło zakiełkować i wydać owoc.
Potrzeba chrześcijańskiego życia w rodzinach i we wspólnotach parafialnych.
abp Alfons Nossol
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i opieki Matki Bożej
wszystkim parafianom i przybyłym gościom życzy
ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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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.
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.
Dziękujmy więc Bogu za Jezusa oczekującego na nas w niebie, a przy tym stale
obecnego pośród nas i prowadzącego nas do nieba! Jednocześnie prośmy o dar Ducha
i otwierajmy się Nań, abyśmy umieli żyć tajemnicą Emmanuela – Boga z nami.
bp Andrzej Czaja

