
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 05.06.2022 – 12.06.2022 

Niedziela – 05.06.22, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
  Kolekta na Kurię i utrzymanie obiektów diecezjalnych. 
  Po mszach św. zbiórka na Świątynię Opatrzności Bożej 

  7.20 – Krótka historia naszej diecezji 
  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 Parafian.   

Poniedziałek – 06.05.22, NMP Matki Kościoła 
  8.00 – Za ++ z rodzin Skolik, Golly i Polaczek. 
18.00 – Za ++ rodz. Marię i Alfonsa Vogel.  

Wtorek – 07.06.22,  
  6.30 – Za + ojca Jerzego Kubocz w 10 r. śm., + matkę Małgorzatę oraz  
  dziadków Kubocz – Griner o dar życia wiecznego.  

Środa – 08.06.22, Msza szkolna 
17.30 – Okazja do spowiedzi św.  
18.00 – Za + ojca Pawła Kubus w II r. śmierci. 

Czwartek – 09.06.22, Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
  6.30 – Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana za wszystkich  
  żyjących i ++ kapłanów z naszej Parafii oraz o nowe powołania. 

Sobota – 11.06.22 
  7.00 – Za + Helenę Szweda, ++ rodz. Annę i Ryszarda Kuberczyk, siostrę  
  Gizelę, szwagra Erwina i dziadków.  
  9.00 – Nauka przedchrzcielna 
11.00 – NMP Królowej i św. Józefa z ok. 70 r. urodzin Bernarda Linek z  
  prośbą o dalsze zdrowie i blog. Boże. 

Niedziela – 12.06.22, Uroczystość Najświętszej Trójcy 
 Kolekta na cele remontowe w naszej Parafii 
  7.20 – Krótka historia naszej diecezji 
  7.30 – Za + żonę Elżbietę Dziubanek w kol. r. śm. ze wspom. ++ rodziców 

 z obu stron. 
10.30 – Suma: Za + Łukasza Janiak w kol. r. śmierci. 
  Chrzest dziecka: Adam Jan Rajski. 
15.00 – Nieszpory niedzielne. 

Wolne intencje: 21 i 28 (godz. 8.00) czerwca, 1 i 2 lipca. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego. Wspominamy dzień, kiedy na zgromadzonych w Wieczerniku 
Apostołów zstąpił Duch Święty pod postacią ognistych języków. Dzięki Jego 
mocy uczniowie wyszli z Wieczernika, aby głosić całemu światu orędzie 
zbawienia. Dziś prosimy, aby „Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć 
tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy” (modlitwa nad 
darami). Niech nas umacnia swoimi darami, abyśmy byli prawdziwymi 
świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie.  
2. Pierwsza niedziela czerwca corocznie obchodzona jest także jako Dzień 
Dziękczynienia. To szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność za wszelkie 
dary Bożej dobroci. Uczynimy to wspólnie na zakończenie mszy świętych 
przed Najświętszym Sakramentem. 
3. Jutro, 6 czerwca, przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. 
Pod krzyżem Maryja została dana za Matkę nie tylko Świętemu Janowi, ale 
także wszystkim ludziom. Towarzyszy wspólnocie Kościoła od samego 
początku. Będziemy wypraszać Jej orędownictwa w naszych codziennych 
potrzebach.  
4. W czwartek, 9 czerwca, przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i 
Wiecznego Kapłana. Naszą modlitewną pamięcią pragniemy objąć wszystkich 
kapłanów i wypraszać im Bożą pomoc oraz łaskę wierności na drodze 
powołania, jak również wszystkich przygotowujących się do kapłańskiej 
posługi. 
5. W najbliższą niedzielę, 12 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość 
Najświętszej Trójcy. Warto przypomnieć, że kończy ona czas wielkanocnej 
Komunii Świętej.  
6. Serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy pomogli zorganizować i 
wzięli udział w kiermaszowym nabożeństwie popołudniowym. Bóg zapłać za 
przyniesione ciasto oraz upominki dla gości z Ukrainy.  

W tym tygodniu patronują nam: 
- środa, 8 czerwca – Święta Jadwiga (1374-1399), królowa, orędowniczka pokoju, 
patronka życia małżeńskiego i rodzinnego; 
- sobota, 11 czerwca - Święty Barnaba (I/II w.), nazywany Apostołem, 
współpracownik Świętego Pawła, męczennik, orędownik w kłótniach i sporach. 

SENTENCJA TYGODNIA  
Kapłani powinni być także świadkami nadziei. Chrześcijańska nadzieja, która 
„widzi dalej” potrzebna nam jest w tych szczególnych czasach tak wielu 
przemian, o których nie zawsze wiemy dokąd prowadzą. abp Alfons Nossol 



UŚMIECH TYGODNIA 
Turysta zagaduje bacę: 
- Zupełnie nie rozumiem baco jak wy możecie tak szybko policzyć te wasze 
owce? 
- Ja owiec wcale nie liczę! 
- To skąd wiecie, czy wam jaka nie zginęła? 
- Ja im liczę nogi i dzielę przez cztery.  

ZARYS DZIEJÓW KOŚCIOŁA NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 
Już od 1989 r. pojawiły się możliwości prowadzenia duszpasterstwa dla wiernych 
mniejszości niemieckiej, z czym wiąże się też trudne dzieło duszpasterskiej integracji 
wiernych całej diecezji. W 1990 r. reaktywowana została charytatywna organizacja 
"Caritas", która do tej chwili tworzy na terenie diecezji znane powszechnie stacje 
socjalne. Natężeniu uległa działalność budownicza - po 1977 r. wybudowano 80 
kościołów, powstało wiele obiektów kościelnych w postaci plebanii, domów 
katechetycznych i innych. 
 W 1994 r. powstał w Opolu - przy żywym osobistym zaangażowaniu Biskupa 
Opolskiego - państwowy uniwersytet, jako 12 w kraju, z Wydziałem Teologicznym, w 
którego struktury weszło również Wyższe Seminarium Duchowne, które z dniem 15 
VIII 1997 r. przeniesione zostało z Nysy do Opola. Odbudowany zamek w Kamieniu 
ŚI. związany z miejscem narodzin św. Jacka stał się Jego Sanktuarium oraz siedzibą 
Ośrodka Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Zostało 
też uruchomione diecezjalne radio. W latach 1995-1997 diecezja przeżywała II 
Nawiedzenie Kopii Obrazu Jasnogórskiego pod hasłem: Czyńcie wszystko, cokolwiek 
Syn mój wam powie" (por. J 2,5). W sierpniu 1996 r. diecezję nawiedziła figura 
fatimska. Bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach młodej struktury diecezjalnej było 
zwołanie Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej, który został uroczyście otwarty w 
Poniedziałek Wielkanocny 2 kwietnia 2002 r. i pracował przez trzy lata, do 
zamknięcia 29 marca 2005 r. Efektem znaczącego wysiłku biskupów, kapłanów, osób 
konsekrowanych i wiernych świeckich, zaangażowanych w prace synodalne są 
uchwalony statuty, uszeregowane w 411 statutach w 11 rozdziałach. Drugi biskup 
opolski, abp Alfons Nossol w sierpniu 2009 r. przeszedł na emeryturę po 32 latach 
sprawowania pasterskiego urzędu w diecezji opolskiej. 
 (Powyższy tekst opracowano na podstawie publikacji bpa prof. dra hab. Jana Kopca) 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkim 
parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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W liturgii Zesłania Ducha Świętego wyraźnie dominuje wołanie o Ducha Świętego. 
Najdobitniej wybrzmiewa refren psalmu responsoryjnego „Niech zstąpi Duch Twój i 
odnowi ziemię”. Warto też wołać do Boga słowami modlitwy dnia: „ześlij dary Ducha 
Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w 
początkach głoszenia Ewangelii”. O cudach tych mówi św. Łukasz w 2 r. Dziejów Ap. 
i św. Paweł w 12 r. 1 listu do Koryntian. Ci, którzy znajdowali się razem na tym 
samym miejscu, wskutek napełnienia Duchem stali się jednym Ciałem – to znaczy z 
poziomu bycia razem przeszli na poziom urzeczywistniania wspólnoty wiary, czyli 
Kościoła. Napojeni Duchem stali się też zdolni wyznać, że Jezus jest Panem, jest 
Bogiem. Łukasz przekazuje, że wskutek napełnienia Duchem „zaczęli mówić obcymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” – dosłownie jak im pozwalał wyjaśniać.  

Z dalszego opisu wydarzenia Pięćdziesiątnicy wynika, że Żydzi ze wszystkich 
krajów oraz cudzoziemcy rozumieli słowa wypowiedziane przez apostołów. Fakt ten 
napełnił ich zdziwieniem. Dziwili się dlatego, że każdy z uczestników wydarzenia 
słyszał apostołów w swoim własnym języku ojczystym. W ten sposób Łukasz wydaje 
się sugerować, że dar Pięćdziesiątnicy był również darem słyszenia. Dlatego oznacza 
podwójny cud: cud mówienia obcymi językami i cud słyszenia tych języków. Jedni w 
Duchu mówią, drudzy ogarnięci Duchem słyszą, a treścią mówienia są „wielkie dzieła 
Boże”. 

I tego wszystkiego nam dziś bardzo potrzeba, zwłaszcza przekazywania światu 
z zachwytem i entuzjazmem tego wszystkiego, co Duch Święty pozwala mówić i tak, 
jak pozwala wyjaśniać. Sekwencja wskazuje też na inne cuda, które Boży Duch zdolny 
jest zdziałać zwłaszcza w ludzkim sercu. Potrafi obmyć, co nieświęte, oschłym wlać 
zachętę, leczyć serca ranę, nagiąć, co jest harde, rozgrzać serca twarde, poprowadzić 
zabłąkane. Wierzącym, Bogu ufającym nie skąpi siedmiorakich darów. Nie wystarczy 
jednak zawołać: Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask mnogich, przyjdź 
światłości sumień. Nie wystarczy też poprosić: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca 
swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Trzeba nam bardzo przejąć się 
słowami Zmartwychwstałego z wielkanocnego poranka i na nie pozytywnie 
odpowiedzieć. Mam na myśli proste wezwanie, czy wręcz prośbę Jezusa skierowaną 
do Apostołów „Weźmijcie Ducha Świętego”. Jezus nie skąpi swego Ducha nikomu.  

Najważniejsze jest to, by o Ducha świętego stale prosić i na Jego 
przychodzenie być stale otwartym! bp Andrzej Czaja 


