Refleksja
Rozstania są trudne. W chwili, gdy ktoś bliski nas opuszcza, doświadczamy
pustki, rozbicia, osamotnienia. Ale jednocześnie widzimy wyraźniej, kim była
osoba, którą żegnamy. Uświadamiamy sobie, co nam dała, czego nas nauczyła,
co zostawiła. Czujemy się jej spadkobiercami. Jej duch staje się częścią naszej
własnej tożsamości. Coś się kończy, ale zawsze też coś się zaczyna, otwiera się
jakiś nowy etap. Rozstanie z rodzicami, z nauczycielem czy z mistrzem
oznacza niezbędny krok w dojrzałość, samodzielność, odpowiedzialność za
innych, za kontynuację dzieła, podjęcie dziedzictwa.
Zmartwychwstały Pan tuż przed definitywnym powrotem do Ojca daje
uczniom ostatnie wskazówki. Przekazuje im misję, obiecuje Ducha Świętego
i błogosławi. Dzieło rozpoczęte przez Jezusa ma trwać w Kościele.
Apostołowie mają być świadkami Jezusa. Słowo „martyres” oznacza nie tylko
słowne potwierdzanie jakiejś prawdy, ale również gotowość na przelanie krwi
za tę prawdę. Zmartwychwstały Pan streszcza w kilku słowach istotę Dobrej
Nowiny: co się stało? Mesjasz umarł na krzyżu i zmartwychwstał.
Konsekwencje: w Jego imię ma być głoszone nawrócenie i odpuszczenie
grzechów. Wszystkim narodom. Jezus obiecuje uczniom, że nie będą sami.
Zostaną „uzbrojeni mocą z wysoka”. Zmartwychwstały będzie nadal obecny
w swoim Kościele, ale ta obecność będzie miała już inny charakter. Nie może
już być dłużej z uczniami fizycznie, jako człowiek, będzie z nimi przez
swojego Ducha. Duch Święty jest Duchem Ojca i Syna. Człowieczeństwo
Jezusa było naczyniem, w którym Bóg dał siebie światu, teraz nasze
człowieczeństwo namaszczone „mocą z wysoka” ma być naczyniem, dzięki
któremu Bóg nadal udziela siebie światu. Jezus był naczyniem doskonałym,
my jesteśmy naczyniami glinianymi, podatnymi na rozbicie. Ale jesteśmy
uzbrojeni przez Ducha, który cierpliwie uzupełnia nasze niedoskonałości.
Nasz problem polega na tym, że zbyt łatwo tracimy głowę, że pozwalamy
naszym myślom i naszym pragnieniom, by były rozbiegane we wszystkie
strony, podążały byle gdzie czy za byle kim. Mieć głowę w niebie – to mieć
nadzieję większą niż wszelkie ziemskie cele, to oddychać wiecznością nawet
w dusznej ziemskiej atmosferze.
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Zmartwychwstanie Jezusa było Jego wejściem do chwały Ojca, a nie
powrotem do ziemskiego życia. Wydarzenie Wniebowstąpienia było
zakończeniem okresu ukazywania się zmartwychwstałego Pana uczniom. Dla
nas jest ono rękojmią i obietnicą naszego wzięcia do nieba. Dzisiejsza
uroczystość jest też dla nas przypomnieniem, że będąc mieszkańcami ziemi,
jesteśmy obywatelami nieba.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 3.06; wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy.
00

Za †† Leokadię i Tadeusza Szczepanek – od siostry Zosi Kani z dziećmi
i wnukami.
00
1) Za † bratową Beatę Leppich w 5. rocznicę śmierci, †† z rodzin Leppich,
18
Komander, Mueller, Gawron.
2) Za †† rodziców Emilię i Władysława Conio, dziadków z obu stron.
Wtorek – 4.06
7

700

Za pomordowanych Polaków z rąk nacjonalistów OUN-UPA w 75. rocznicę
Martyrologii Polaków w Rumnie i na Kresach południowo-wschodnich
II Rzeczypospolitej Polskiej oraz †† mieszkańców Rumna pochowanych na
cmentarzu w Walcach.
00
1) W intencji Róż Różańcowych.
18
2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin Jana Jadeszko.
Środa – 5.06; wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika.
700

Za † Annę Wysmolek w 30. dzień po śmierci.

00

1) Do Miłosierdzia Bożego za † męża i ojca Czesława Kucharskiego w kolejną
rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, †† z rodzin Kucharski, Kosierkiewicz
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Annę Warwas w 100. rocznicę urodzin.
Czwartek – 6.06
17

700

1) O nowe powołania do Służby Bożej.
2) Za † Marię Chodurską w 30. dzień po śmierci.
00
1) Za †† rodziców Leokadię i Józefa Marszałek, siostry Marię, Reginę, Leonardę,
18
brata Józefa, bratową Gabrielę, †† z rodzin Szlaga i Marszałek.
2) Za † Edwarda Sadowskiego w 7. rocznicę śmierci, †† z rodziny Sadowski
i Mozgała oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek – 7.06
700

1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Za † Janinę Grelowską w 30. dzień po śmierci.
1800 1) W intencji zbiorowej.
2) Za † Marię Wicher – od sąsiadów i znajomych.
Sobota – 8.06; wspomnienie św. Jadwigi Królowej.
700
1300
1800

Za †† Annę Marcinek, męża, syna, synową, zięcia, †† pokrewieństwo Marcinek,
Jarosz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Ślub rzymski: Małgorzata Stawik i Bartosz Kilian.
1) Za † męża i ojca Gerharda Smarsly, †† rodziców Smarsly, Kruża, rodzeństwo,
pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† męża Henryka Lukaszczyk, szwagra Arnolda, rodziców Lukaszczyk
i †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela – 9.06 – Zesłanie Ducha Świętego
700
15

8

900
945

Za † Tadeusza Ralli – od sąsiadów z ul. Ks. Duszy 20 A.
Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy urodzin Zuzanny DonathKasiura i zbliżającej się 50. rocznicy urodzin Andrzeja Kasiury oraz o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
DPS Anna – w intencji Parafian.

1630

Za †† Marię i Franciszka Adamaszek, Herberta Mocza, Julię i Piotra Gabor oraz
†† z pokrewieństwa z obu stron.
Za † ojca Jerzego Olczak, żyjących i †† z rodziny Olczak oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.
Nabożeństwo do Najśw. Serca PJ.

1700

Za † Helenę Borto – od Róży Różańcowej pw. św. Teresy.

1115

OGŁOSZENIA
 Na Nabożeństwa do Najśw. Serca Pana Jezusa zapraszamy dzisiaj o godz. 1630,
w sobotę o godz. 1745, a w pozostałe dni po wieczornej Mszy św.(za wyjątkiem
czwartku).
 We wtorek o godz. 1800 Msza św. za żyjących i zmarłych członków Róż Różańcowych.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do bierzmowania
2. roku przygotowania.
 W czwartek o godz. 700 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych,
a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie adoracji i nabożeństwo do
Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.
 W piątek o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa,
a o godz.1800 Msza św. zbiorowa.
 W sobotę o godz. 1000 w kościele seminaryjno-akademickim odbędą się święcenia
kapłańskie, o czym przypomni nam bicie dzwonów o godz. 1100.
O godz. 1900 w kościele czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego dla wszystkich
parafian zwłaszcza dla młodzieży w tym roku wybierzmowanej i kandydatów do
bierzmowania 1. i 2. roku przygotowania (dla nich obowiązkowe).
 W przyszłą niedzielę Parafia Ducha Świętego przeżywać będzie swój odpust parafialny.
Suma odpustowa o godz. 1100, a od godz. 1400 festyn odpustowy z licznymi atrakcjami.
 Nowennę do Ducha Świętego odmawiamy w ramach nabożeństw czerwcowych.
 Tegoroczna procesja Bożego Ciała przebiegać będzie tzw. „starą” trasą. W związku
z tym o przygotowanie 1. Ołtarza (w kapliczce przy cmentarzu) prosimy mieszkańców
ul. Mickiewicza, 2. Ołtarza mieszkańców ul. 3 Maja, 3. Ołtarza (w kapliczce)
mieszkańców bloków przy ul. Piastowskiej 18 i 20 i 4. Ołtarza (w jednej z kapliczek)
mieszkańców ul. Piastowskiej.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje
diecezjalne, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Dziś przed kościołem zbiórka
na Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg
zapłać!

