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Dzieje Apostolskie, które inspirowały nas 
w refleksjach w czasie wielkanocnym, dzi-
siaj poprzez opis Pięćdziesiątnicy (z 2 roz-
działu) ujawniają głęboki sens i znaczenie 
obchodzonej uroczystości. Myślę, że warto 
uświadomić sobie biblijny kontekst oraz ob-
razy i paralele zaczerpnięte ze Starego Te-
stamentu, które współcześni Łukaszowi od-
biorcy, a zwłaszcza Żydzi, dobrze rozumieli. 
Działo się to w Święto Tygodni (Szawu’ot), 
które należało do trzech świąt-pielgrzymek, 
kiedy każdy żydowski mężczyzna udawał się 
do Jerozolimy. Pozostałe święta pielgrzym-
kowe to Pascha i Święto Namiotów. Każde 
z nich kojarzono z jakimś doniosłym wyda-
rzeniem historycznym, istotnym dla kształ-
towania się narodu żydowskiego, a także 
z ważnym wątkiem religijnym. Tematem Pas-
chy, upamiętniającej wyjście z Egiptu, jest 
utworzenie narodu żydowskiego. Tematem 
omawianego Szawuot jest objawienie przez 
Boga narodowi żydowskiemu samego siebie, 
swej mocy i swej Tory; a tematem Sukkot, 
kojarzonym z czterdziestoletnią tułaczką za-
kończoną wejściem do Ziemi Obiecanej, jest 
odkupienie. Nazwa Szawuot (Tygodni) opiera 
się na tym, że wypada ono siedem tygodni po 
początku Paschy. Biblia mówi też: „Odliczysz 
pięćdziesiąt dni” i dlatego w Nowym Testa-
mencie grecka nazwa święta brzmi penteko-
stes, po polsku Pięćdziesiątnica. W Starym 

Tetamencie znajdziemy też dwie inne 
nazwy tego święta: „Dzień Pierwocin” 
(Lb 28,26) i „Święto Żniwa” (Wj 23,16). 
W Szawuot przynoszono przed Boga do 
Świątyni pierwociny plonów pszenicy. 
Ofiara składała się z dwóch bochenków 
chleba upieczonych z zakwaszonej mąki. 
W ten sposób na początku zbioru psze-
nicy czczono Bożą opatrzność. Obok tej 
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podstawowej rolniczej symboliki z czasem 
Szawuot zaczęto obchodzić także jako pa-
miątkę przekazania Mojżeszowi Tory i dla-
tego czytano w to święto fragment Księgi 
Wyjścia o Mojżeszu wstępującym na górę 
Synaj i Dziesięciu Przykazaniach oraz dwa 
fragmenty upamiętniające dwie inne teo-
fanie, czyli ukazania się Boga – z Księgi Eze-
chiela (1-2) i Habakuka (3). Podczas tego 

święta czyta się też Księgę Rut. Jest to bar-
dzo znamienne i nie tylko dlatego, że jej 
tłem są żniwa, ale mówiąc o dołączeniu 
do ludu Bożego Moabitki Rut, księga ta 
zawiera „wskazówkę” o wówczas jeszcze 
przyszłym aspekcie Bożego działania na 
ziemi – dołączeniu nie-Żydów do ludu Bo-
żego przez Mesjasza Jezusa.

Dokończenie tekstu za tydzień.

 ▪ W dalszym ciągu będziemy praktykować w naszym kościele codzienną adorację 
Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. – godzinę przed wieczorną 
Mszą św. i godzinę po porannej Mszy św. (chodzi o środę). Adorację wieczorną 
będzie kończyło nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 ▪ W poniedziałek o godz. 18.45 odbędzie się w kościele spotkanie rodziców dzieci, 
które w tym roku miały przystąpić w naszej parafii do Pierwszej Komunii świętej.

 ▪ We wtorek o godz. 18.45 zapraszam na posiedzenie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej, które odbędzie się w sali parafialnej.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza so-
bota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w inten-
cji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po porannej Mszy św. 
odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, tak też będzie wie-
czorem na zakończenie godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. W sobotę 
zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie dla prakty-
kujących nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ Zgodnie z dekretem Biskupa Opolskiego posługę wobec chorych w domach mogę 
podejmować wyłącznie na ich wyraźną prośbę i za zgodą ich najbliższych – nie 
będzie więc jeszcze odwiedzin pierwszosobotnich według zwyczajowej listy.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Joanna Baron ze Zdzieszowic i Dawid Wieczorek ze Zdzie-
szowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; w przyszłą niedzielę ko-
lekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. Przy okazji bar-
dzo serdecznie dziękuję za ofiary spontanicznie wpłacane na konto parafialne i do 
skarbonek kościelnych w minionym czasie ograniczeń udziału w kulcie religijnym.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Bolesława 
Wojciecha Molfę, lat 70, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie...
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Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

31 31 majamaja  – – UROCZYSTOŚĆ UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGOZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
 8.00 – za †† rodziców Sabinę i Franciszka Pabin oraz Henrykę i Leona Goł-

dyn, †† dziadków z obu stron
 10.30 – za †† Julię i Mikołaja Pasławskich oraz†† z rodziny
  – modlitwa za roczne dziecko: Cezary Oczko
 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu maju: śp. Aleksandra Zagojskiego, 

śp. Gizelę Białas, śp. Bolesława Molfę

1 czerwca 1 czerwca – poniedziałek — święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
 17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za wszystkie dzieci z naszej parafii z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla nich, dary Ducha Świętego, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

2 czerwca 2 czerwca – wtorek
 17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i ła-
skę wiary dla dzieci i wnucząt oraz o opiekę Bożą w ich rodzinach

3 czerwca 3 czerwca – środa
 7.00 – za †† rodziców Elżbietę i Józefa Czekała, † siostrę Różę Hirsz oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron
 7.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 8.30)

4 czerwca 4 czerwca – czwartek — Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – za †† rodziców Felicję i Władysława, †† z rodzin Herma, Sokół, No-

wak, Napierała i dusze w czyśćcu cierpiące oraz o błogosławieństwo 
Boże i zdrowie w rodzinie

5 czerwca 5 czerwca – piątek — wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.00 – adoracja i nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za † Danutę Kwiatkowską w 1. rocznicę śmierci 

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W związku z ogłoszeniem przez Rząd RP nowego etapu luzowania obostrzeń związa-
nych ze stanem epidemii Biskup Opolski wydał nowy dekret obowiązujący na terenie 
Diecezji Opolskiej od 30 maja br. (jego treść jest dostępna na naszej stronie interne-
towej i w gablotce). Do ważniejszych zmian i postanowień w nim zawartych należą:
–  zniesienie dyspensy ogólnej od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. dla wier-
nych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. 
Z dyspensy nadal mogą korzystać trzy kategorie osób: osoby w podeszłym wieku, 
osoby z objawami infekcji oraz ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez za-
każeniem;

–  zniesienie ograniczeń liczby uczestników liturgii. Wierni nadal powinni zasłaniać 
usta i nos oraz – jeśli nie są rodziną – zachować rozsądny dystans od siebie;

–  odwołanie zawieszenia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ale tylko 
w zakresie pomocy przy jej rozdzielaniu podczas liturgii. Wierni mogą przyjmo-
wać Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo 
stojącej;

–  dopuszczenie możliwości zorganizowania uroczystości Pierwszej Komunii świę-
tej przed 31 sierpnia br. oraz procesji Bożego Ciała – obydwie te kwestie zostaną 
omówione podczas spotkań, o których mowa poniżej.

6 czerwca 6 czerwca – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za †† rodziców Jana i Szarlotę Gruchot, †† dziadków z obu stron oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące
 18.00 – za † męża Jana Plutę [ofiarowana od żony i córki z rodziną]

7 7 czerwcaczerwca  – – Niedziela — Niedziela — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCYUROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
 8.00 – za † Romana w 3. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Otylii i Zygmunta 
z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Renaty Szenkel z okazji 
80. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
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