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Refleksja 

Jezus odchodzi, wstępuje do nieba, to znaczy powraca do Ojca, przez którego 

został posłany na świat. Wykonał swoje zadanie, a teraz wraca do Ojca. Ale nie 

jest to rozłąka, ponieważ pozostaje On z nami na zawsze, w nowy sposób. 

Przez swoje wniebowstąpienie zmartwychwstały Pan przyciąga spojrzenie 

apostołów - a także nasze spojrzenie - ku wyżynom nieba, aby nam ukazać, że 

celem naszego pielgrzymowania jest Ojciec. On sam nam powiedział, że 

odjedzie, aby przygotować nam miejsce w niebie. Jednakże Jezus pozostaje 

obecny i interweniuje w ludzkie dzieje poprzez moc i dary swego Ducha; jest  

u boku każdego z nas — nawet jeśli nie widzimy Go oczyma, On jest obecny! 

Towarzyszy nam, prowadzi nas, bierze nas za rękę i podnosi, gdy upadamy. 

Jezus zmartwychwstały jest blisko chrześcijan prześladowanych  

i dyskryminowanych; jest blisko każdego cierpiącego mężczyzny i kobiety. 

Jest blisko nas wszystkich, także dzisiaj z nami. 

Jezus, wracając do nieba, niesie z sobą dar dla Ojca. Jaki to jest dar? Są nim 

Jego rany. Jego ciało jest przepiękne, bez sińców, bez śladów biczowania, ale 

zachowały się na nim rany. Kiedy wraca do Ojca, pokazuje Mu rany i mówi: 

„Spójrz, Ojcze, to jest cena przebaczenia, które dajesz”. A kiedy Ojciec widzi 

rany Jezusa, zawsze nam przebacza, nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale 

dlatego, że Jezus za nas zapłacił. Widząc rany Jezusa, Ojciec staje się bardziej 

miłosierny. To jest właśnie wielkie dzieło, jakiego dokonuje dziś Jezus  

w niebie: ukazuje Ojcu cenę przebaczenia - swoje rany.  

Ale Jezus jest obecny także poprzez Kościół, który On posłał, aby 

kontynuował Jego misję. Ostatnie słowo Jezusa do uczniów to polecenie 

wyjścia: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). Jest to 

konkretny nakaz, nie jest on nieobowiązujący! Wspólnota chrześcijańska jest 

wspólnotą „wychodzącą”, „wyruszającą”. Więcej, Kościół narodził się jako 

„wychodzący”. Powiecie: ale są przecież wspólnoty klauzurowe? Tak, także 

one, ponieważ nieustannie „wychodzą” modlitwą, sercem otwartym na świat, 

na Boże perspektywy. A osoby w podeszłym wieku i chorzy? Także oni — 

przez modlitwę i zjednoczenie z ranami Chrystusa.              Papież Franciszek 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 zbliżył 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, aż do skończenia świata". 

(Mt 28, 16-20) 

Pan Jezus jest obecny wśród swoich, choć już nie w sposób namacalny. 

Czasami zupełnie znika nam z oczu. Niełatwo nam wówczas odczuć Jego 

obecność, a jeszcze trudniej uwierzyć w Jego panowanie nad światem. 

Potrzebujemy owych "światłych oczu serca", byśmy nie ustępowali wobec 

przeciwności oraz byśmy odkrywając ponad pozorami zła Boże panowanie, 

stawali się świadkami stałej obecności Zmartwychwstałego pośród nas. 

Wniebowstąpienie jest dla nas wezwaniem do modlitwy o Ducha Świętego: 

tylko On może przezwyciężyć nasze poczucie osamotnienia i smutku. 

Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP  

i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.  
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 25.05 

7
00

 Za † Wioletę Blaut. 

18
00

 1) Za † Adama Ratajczyk w 5. rocznicę śmierci, † matkę Marię  

i †† z pokrewieństwa. 

2) Za † mamę Helenę Nikodem i †† teściów Irenę i Jacka Kobza.  

Wtorek – 26.05; Wspomnienie św. Filipa Neri, prezbitera. 

7
00 Za † Wioletę Blaut.   

18
00 1) Za † mamę Marię Orzeł z okazji dni Dnia Matki.    

2) Za †† mamę Łucję Dziura, teściową Stanisławę Ambrozik,  

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.   

Środa – 27.05  

7
00

 Za † Wioletę Blaut. 

17
00

 1) Za †† rodziców Waleskę i Floriana Krawiec, brata Józefa i jego żonę, siostry 

Hildegardę i Marię oraz ich mężów oraz Małgorzatę Krawiec.  

2) Za †† rodziców Hildegardę i Waltera Kuchta, oraz †† dziadków z obu stron.  

Czwartek – 28.05 

7
00

 Za † Wioletę Blaut. 

18
00

 1) Za †† Matyldę i Rafała Stiera, Bertę i Augusta Fait oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

2) Za † Stanisława Nowak – od sąsiadów.    

Piątek – 29.05; Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. 

7
00

 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz uświęcenie w powołaniu dla 

wszystkich kapłanów, misjonarzy i sióstr zakonnych pochodzących  

i pracujących w naszej parafii i na misjach – od Róż Różańcowych.     

18
00

 1) Za † Wioletę Blaut.   

2) Za † Krzysztofa Glombica – od sąsiadów i znajomych.    

Sobota – 30.05 

  7
00

 Za † Wioletę Blaut.   

18
00

 1) Za † Mariana Przybyłek w kolejną rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa  

z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Do Bożej Opatrzności (…), o dary Ducha Świętego i wstawiennictwo NMP 

dla Barbary z okazji urodzin – od babci i prababci.   

Niedziela – 31.05 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

7
00

 Za † Wioletę Blaut.   

8
15 Za †† Annę i Martę Mnich, rodziców, rodzeństwo z rodzinami, pokrewieństwo 

Kusch, Mnich, Thomanek i Glowatzki oraz dusze w czyśćcu cierpiące.    

9
45

 Do Miłosierdzia Bożego za † Henryka Gąszczak.     

11
15

 Za †† Stanisławę Żaba w 10. rocznicę śmierci i Danutę Żaba w 4. rocznicę 

śmierci.    

16
30 Nabożeństwo majowe. 

17
00

 Za † Kazimierza Rutkiewicz w kolejną rocznicę urodzin oraz †† z rodziny 

Rutkiewicz.       
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 Na Nabożeństwo majowe zapraszamy dziś o godz. 16
30

,
 
a w tygodniu po porannej 

Mszy św. i wieczorem o godz. 17
30

.  

 Nowennę do Ducha Świętego odmawiamy w ramach nabożeństw majowych. 

 W sobotę o godz. 10
00

 w kościele seminaryjno-akademickim odbędą się święcenia 

kapłańskie, o czym przypomni nam bicie dzwonów o godz. 11
00

.  

 Ks. Biskup przedłużył do odwołania dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa  

w Mszy św. dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji 

Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. 

 Przypominamy, że podczas sprawowania Mszy św. i nabożeństw w naszym 

kościele może przebywać 60 osób. Na placu kościelnym obowiązuje zasada 

dystansowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać  

w odległości minimum 2 m od siebie. Wierni mają obowiązek zakrywania ust  

i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu. 

 Kancelaria parafialna jest zamknięta. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać 

telefonicznie pod numerem - 77 44 66 300 - w dotychczasowych godzinach 

urzędowania (poniedziałki i piątki w godz.: 7
30 

- 9
00 

oraz wtorki i czwartki  

w godz.: 16
00 

- 17
30

) 

 W związku z zaistniałą sytuacją  zwracamy się z prośbą o wsparcie materialne na 

rzecz utrzymania i funkcjonowania naszej parafii. Ofiary na ten cel, jak  

i stypendia mszalne można wpłacać na parafialne konto:  

         Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001 

     Za zrozumienie i wszelkie ofiary już złożone składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej diecezji opolskiej:           

diecezja.opole.pl   

 Msze św. i nabożeństwa z naszego kościoła transmitowanie są poprzez adres  

znajdujący się na parafialnej stronie internetowej: http://parafiaotmet.pl/  

Prosimy o subskrybowanie tego kanału. 
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