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                                                           Refleksja 

Zapowiedź odejścia do Ojca i bliskich zdarzeń związanych ze zdradą Judasza, 

zaparciem Piotra i poczuciem osamotnienia była przyczyną wyjaśnienia roli Ducha 

Świętego, Pocieszyciela, który podobnie jak Syn Boży ułatwi uczniom zrozumienie 

nauki i czynów Jezusa. W kulturze judaistycznej istniało przekonanie, że Bóg objawił 

się tylko ludowi Izraelskiemu. Nauczyciele judaistyczni mówili o Bogu obecnym w 

szczególny sposób pośród studiujących Jego Prawo. Jezus mówi o Bogu, który 

zamieszka na stałe w każdym wierzącym i uczyni go indywidualną świątynią Jego 

obecności. "Stary Testament nauczał, że Bóg mieszkał w swojej świątyni i pośród 

swojego ludu, Jego prawa zostały zapisane w sercach wiernych Mu ludzi oraz Jego 

Duch działał przez Jego proroków." Duch Święty będzie działał nie tylko przez 

proroków, ale przez każdego, kto uwierzy w Syna Bożego. To oni, uczniowie i 

apostołowie, objawią Syna Bożego światu. Jezus objawi się im na nowo jako Duch 

Chrystusowy. Uczniowie będą uczyć się życia w Duchu Świętym, bo tylko takie życie 

poznają ci, którzy uwierzą w Jezusa, chociaż nigdy Go nie widzieli. Obecność 

miłującego Ojca i Syna Boga przez Ducha w każdym człowieku, który ufnie spoczął 

w Bogu objawi się przez pouczenie i przypomnienie całego ziemskiego życia Jezusa, 

tego, czego nauczał i co czynił. Nauczanie polega na wyjaśnianiu i dalszym 

rozwijaniu słów i zdarzeń. Ważnym sposobem starożytnego nauczania było 

pamięciowe przyswajanie wypowiedzi i tekstów. Przypominanie odnosi się do 

zrozumienia nauki i czynów Jezusa. Duch Pocieszyciel nie przyniesie nauki 

niezależnej od objawienia udzielonego w Jezusie. Duch Boży będzie mówił do 

uczniów wpatrzonych w Syna Bożego i naśladujących Go. Pokój Jezusa pomniejsza i 

usuwa lęk oraz trwogę. Pokój Boży opisywany w Nowym Testamencie potwierdza 

usprawiedliwienie przez wiarę. Pokój Boży, staje nawet ponad sumieniem: "O nic się 

nie martwcie, lecz w każdej modlitwie i prośbie niech wasze potrzeby będą z 

wdzięcznością przedstawiane Bogu. A pokój Boży, ogarniający każdą myśl, będzie 

strzegł waszych serc i waszych dążeń w Chrystusie Jezusie". Pokój Boga, pokój Syna 

odnosi się do zbawienia wiecznego oraz rozwoju, wzrostu wiary uczniów. Pokój Boży 

wraz ze sprawiedliwością i radością w Duchu Świętym mówi o przemieniającym 

człowieka spotkaniu z Jezusem, rozpoczynającym jego drogę z Nim. Na tej drodze: 

"Bóg pokoju uświęcił was." Pokój świata jest opisany w Nowym Testamencie tak: 

"Mówią: Spokojnie i bezpiecznie lub mówią: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy spada na 

nich nagła zguba jak bóle na brzemienną. I nie wymkną się" Świat to ludzie, którzy 

poddali się deprawacji i trwają we wrogości lub obojętności w stosunku do Boga. 

Uczniowie są przygotowani do wypełnienia jego misji w świecie. Teraz mogą 

pozostać w Jego pokoju i ufać Jemu. Nie stanie się nic, czego nie mogliby przetrwać. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jezus powiedział do swoich 

uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, 

będzie zachowywał moją naukę,  

a Ojciec mój umiłuje go  

i przyjdziemy do niego, i mieszkanie 

u niego uczynimy. Kto nie miłuje 

Mnie, ten nie zachowuje słów 

moich. A nauka, którą słyszycie, nie 

jest moja, ale Tego, który Mnie 

posłał, Ojca. To wam powiedziałem, 

przebywając wśród was. A Paraklet, 

Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 

nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój 

zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 

Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam 

powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, 

rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.  

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się 

to stanie". (J 14, 23-29) 
 

Zmartwychwstały Jezus wstępuje do Ojca i posyła Kościołowi Ducha 

Świętego. To misterium jest treścią całego Okresu Wielkanocnego. Duch 

Święty nieustannie aktualizuje tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa, czyli Jego 

odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania. Kościół prowadzony przez Ducha 

Świętego oczekuje na powrót Chrystusa i objawienie się niebieskiego 

Jeruzalem, w którym każdy z nas ma przygotowane dla siebie miejsce. 
 

Kancelaria parafialna czynna w:  Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

, 

Wtorek i Czwartek: 16
00 

– 17
30

. 
 

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

www. parafiaotmet.pl 

e-mail: kancelaria@parafiaotmet.pl 

                           Intencja  ewangelizacyjna – Czerwiec 2019 
 

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się 

w czynną służbę wobec najbiedniejszych. 

mailto:kancelaria@parafiaotmet.pl


LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 27.05 

7
00

 Za †† rodziców Waleskę i Floriana Krawiec, siostry Marię, Hildegardę i jej 

męża, Józefa Krawiec i jego żonę Dorotę.  

18
00

 1) Za † mamę Barbarę Kauf. 

2) Za † męża Joachima Gruchot, †† rodziców i teściów.  

Wtorek – 28.05 

7
00 Za † siostrę Marię Demedzienko w 30. dzień po śmierci, † szwagra Władysława 

i †† rodziców z obu stron.  

18
00 1) Za † Marię Orzeł. 

2) Za †† męża Huberta Mokry, rodziców z obu stron, braci Helmuta i Rudolfa, 

bratanka Stefana i zięcia Eugena Klysch.  

Środa – 29.05; wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. 

7
00

 Za † Bronisława Szpitalak – od Anny i Jana Siedlarczyk z rodziną. 

 17
00

 1) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz uświęcenie w powołaniu dla 

wszystkich kapłanów, misjonarzy i sióstr zakonnych pochodzących  

i pracujących w naszej Parafii – od Róż Różańcowych. 

2) Za †† rodziców Hildegardę i Franciszka Chowaniec, teściów Leona Kimmel, 

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Czwartek – 30.05  

7
00

 Za † męża i ojca Alfreda Matysek, Ignacego i Jadwigę Matysek, rodziców Jana i 

Gertrudę Gabor, szwagra Helmuta i dusze w czyśćcu cierpiące. 

13
00 Ślub rzymski: Remigiusz Bielecki i Nikola Sledz. 

18
00

 1) Za †† Elżbietę i Ludwika Kauf, Janinę Karaś, †† z pokrewieństwa Kauf, 

Lepich, Karaś.  

2) Za †† męża Gerharda Sowada, rodziców Sowada, Fait, Matyldę i Rafała 

Stiera oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek – 31.05; święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Franciszka Smykały 

oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.   

18
00

 1) Za † Zofię Puszkarewicz w 30. dzień po śmierci.  

2) Za † Gerharda Sowada, Bertę i Augusta Fait, †† z pokrewieństwa i dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

Sobota – 1.06; wspomnienie św. Justyna, męczennika. 

7
00

 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.   

13
00 Ślub rzymski: Aleksandra Dulog i Mateusz Gęstwa.  

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy ślubu Iwony i Jana 

Jadeszko oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  

 

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

z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

Niedziela – 2.06 – Wniebowstąpienie Pańskie 

7
00

 Za † Hedwig Woitalla w kolejną rocznicę śmierci, † Józefa Szewczyk oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące.  

8
15 Za † męża i ojca Józefa Thamm, †† rodziców z obu stron oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian. 

9
45 Za †† Krystynę Szławień, jej rodziców, †† z rodziny Fick, Koleczko  

i Szławień.  

11
15

 Za † Barbarę Kauf, †† z pokrewieństwa Korba, Kauf, Lepich, Święcicki.   

16
30 Nabożeństwo do Najśw. Serca PJ. 

17
00

 Za † Bronisława Szpitalak – od Róży Różańcowej pw. św. Antoniego.  
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Na Nabożeństwo majowe zapraszamy dzisiaj o godz. 16
30

, a w czwartek i piątek 

o godz. 17
30

. 

 W tym tygodniu przeżywać będziemy tzw. Dni Krzyżowe. Procesje błagalne  

o urodzaje i błogosławieństwo Boże dla pracy ludzkiej odbędą się: 

   - w poniedziałek o godz. 17
30

, do kapliczki przy cmentarzu, 

   - we wtorek o godz. 17
30

, do figury św. Jana Nepomucena przy ul. Piastowskiej,  

   - w środę po Mszy św. szkolnej ok. godz. 17
30

, do krzyża przy ul. Ks. Duszy. 

 W środę o godz. 16
30 

spowiedź św. dla dzieci, a  o godz. 17
00 

Msza św. szkolna.  

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. 

 W piątek rozpoczynamy nowennę do Ducha Świętego.  

 W sobotę o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny, a od godz. 8
00

 odwiedziny chorych.  

 Od soboty zapraszamy na nabożeństwa do Najśw. Serca  Pana Jezusa:  

w tygodniu po wieczornej Mszy św., w sobotę o godz. 17
45

, a w niedzielę  

o godz. 16
30

. 

 Kolekta dzisiejsza jest Jałmużną postną z całego roku, a w przyszłą niedzielę 

przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w Opolu i instytucje 

diecezjalne. Za tydzień zbiórka na Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie.   

Tydzień temu na remont organów zebraliśmy 4530 zł i 11 euro. Za złożone 

ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  
 


