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Uroczystość Wniebowstąpie
nia Pańskiego Kościół zalicza do 
największych świąt w roku ko
ścielnym. Rangę tego dnia daw
niej porównywano z Bożym Na
rodzeniem. Między tymi dwoma 
tajemnicami jest zresztą wiele 
punktów stycznych: tam Bóg 
zstępuje na ziemię, tu z ziemi 
powraca do nieba; tam Słowo 
Wcielone wita „ziemski padół”, 
tu ziemię naszą żegna; tam 
w naturę ludzką się przyobleka, 
tu ją zabiera ze sobą jako nie
podzielną swoją własność; tam 
otwiera się pierwsza karta ta
jemnicy zbawienia, tu ujawnia 
się ostatni jej akord; tam Bóg
Człowiek dzieło swoje rozpo
czyna, tu je triumfalnie kończy.
Wniebowstąpienie jest dniem 
królewskiej intronizacji Chry
stusa, tryumfem, jaki przygo
towuje swojemu Synowi Bóg 
Ojciec. Stąd w tekstach liturgicz
nych można zauważyć wiele ra
dości, gdyż Wniebowstąpienie 
jest też poręczeniem powtór

nego przyjścia Chrystusa: „Ten Jezus, wzięty od 
was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście 
Go wstępującego do nieba”. Chrystus powróci dla 
ostatecznego tryumfu dobra: powróci, by wszystko 
oddać swemu Ojcu, by wszystkich i wszystko zgro
madzić w Kościele. Wniebowstąpienie jest nie tylko 
ostatecznym wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale 
również zadatkiem i gwarancją wywyższenia natury 
ludzkiej. Mocą tej tajemnicy jesteśmy zaproszeni nie 
tylko do tego, by rozważać własną małość, słabość 
i ubóstwo, ale także ową przemianę wspanialszą 
aniżeli samo dzieło stworzenia, „przemianę”, któ
rej Chrystus w nas dokonuje wówczas, kiedy jeste
śmy z Nim zjednoczeni dzięki łasce i sakramentom.
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do 24.00 na ZABAWĘ NA WOLNYM POWIETRZU – wstęp wolny; przygrywać bę
dzie zespół SEZAM, a w ofercie również grill, napoje, ciasto.

 ▪ W niedzielę 8 czerwca parafia św. Antoniego będzie przeżywała swoje święto pa
tronalne. Sumę odpustową odprawi wyświęcony 31 maja br. parafianin – o. Grze
gorz Glabas OMI, dla którego będzie to jednocześnie Msza św. prymicyjna.

 ▪ Biskup Opolski przychylił się do prośby Przewodniczącego KEP abp. Stanisława 
Gądeckiego i prosi o przeprowadzenie w niedzielę 8 czerwca zbiórki dla ofiar po
wodzi na Bałkanach.

 ▪ Zgodnie z zapowiedziami, parafia nasza organizuje w dniach od 26 września do 
5 października br. dziękczynną pielgrzymkę do Włoch, której głównym celem 
będzie nawiedzenie miejsc związanych z naszym Patronem oraz Rzymu. 
W planie pielgrzymki (wyjazd w piątek ok. godz. 4.30) przewidziano wizytę w na
stępujących miejscach: Wenecja, Loreto (nocleg), Manopello, Lanciano, San Gio
vanni Rotondo (2 noclegi), Monte San Angelo, Pietrelcina, Monte Cassino, Rzym 
(3 noclegi; m.in. udział w środowej audiencji z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz 
czwartkowa Msza św. w Bazylice św. Piotra przy grobie św. Jana Pawła II), Cassia, 
Roccaporena, Asyż (nocleg), Padwa. Przyjazd do kraju i zakończenie pielgrzymki 
w niedzielę we wczesnych godzinach porannych.
Cena pielgrzymki – 600 PLN i 350 Euro; Biuro Podróży zapewnia za to m.in. przejazd 
komfortowym autokarem, 8 noclegów ze śniadaniami i obiadokolacjami (w tym 
3 noclegi w samym Rzymie), opiekę pilota i ubezpieczenie KL, NW.
Więcej informacji udzielę osobiście. Szczegółowy program pielgrzymki został 
wydrukowany na osobnych kartkach dostępnych w zakrystii. Zapisy w kancela
rii parafialnej lub w innym umówionym wcześniej terminie. Przy zapisie należy 
wpłacić zaliczkę 300 zł, a reszta płatna na miesiąc przed wyjazdem.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Magdalena Kauf ze Zdzieszowic i Grzegorz Cegłow
ski z Krapkowic — zapowiedź II; Roman Kliś z Opola i Agnieszka Kliś z d. Jaszczur 
z Opola — zapowiedź II.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i die
cezjalnych instytucji, a przed kościołem można złożyć ofiarę na Świątynię Opatrz
ności Bożej w Warszawie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na 
potrzeby naszego kościoła.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Marię 
Jendrusch, lat 81, z ul. Strzeleckiej 74 (pogrzeb odbył się w piątek); zaś z parafii 
św. Antoniego odeszli do wieczności: śp. Jan Bielówka, lat 92, z ul. Korfantego 
oraz śp. Kazimiera Antoszczyszyn, lat 87, zamieszkała ostatnio w Kędzierzynie
Koźlu. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Giotto di Bondone, Wniebowstąpienie 
– fresk w kaplicy Scrovegnich w Padwie



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

1 czerwca – Niedziela VII Wielkanocna — uROcZyStOść WNIeBOWStąPIeNIa PańSkIeGO
 8.00 – za †† Mariannę i Stefana Krawczyk oraz †† z pokrewieństwa z obu 

stron
 10.30 – za † Gerarda Szymainda oraz †† Irenę i Stanisława Tabakowskich
  – chrzest: Oliwia Zofia Chudzicka
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Łukasza Gniot oraz do Opatrzności Bożej z podziękowaniem  

za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie  
potrzebne łaski w rodzinie

2 czerwca – poniedziałek 
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty z okazji 
urodzin 

3 czerwca – wtorek — wspomnienie świętych męczenników karola Lwangi i towarzyszy
 18.00 – za † męża Herberta Malkusz, † syna Dariusza, † matkę, †† teściów, 

†† z pokrewieństwa Malkusz i Skiba oraz dusze czyśćcowe

4 czerwca – środa
 7.00 – w intencji Parafian

5 czerwca – czwartek — wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika
 17.00 – Godzina Święta
 18.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Anioła Stróża dla Łucji z oka

zji 1. rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski Boże dla całej rodziny

6 czerwca – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† rodziców Irenę i Pawła Josz, † Stafana Janocha, †† dziadków 

oraz †† z pokrewieństwa

7 czerwca – sobota 
 8.00 – w intencji Parafian
 12.00 – chrzest: Franciszek Piotr Gądek
 18.00 – za † Aleksego Kabelskiego w 20. rocznicę śmierci
  – modlitwa za roczne dziecko: Alana Łubińskiego

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dzisiejsza▪niedziela,▪którą▪w▪liturgii▪Kościoła▪przeżywamy▪jako▪Uroczystość▪Wniebo-
wstąpienia▪Pańskiego,▪jest▪jednocześnie▪niedzielą▪obchodzonego▪w▪naszym▪kraju▪
od▪kilku▪lat▪Dnia▪Dziękczynienia.▪Zapraszam▪na▪nabożeństwo▪dziękczynne,▪które▪
wraz▪z▪Nieszporami▪i▪Nowenną▪do▪Ducha▪Świętego▪rozpocznie▪się▪o▪godz.▪17.30.▪
Dziś▪–▪z▪racji▪Międzynarodowego▪Dnia▪Dziecka▪–▪chcemy▪szczególnie▪pamiętać▪
o▪naszych▪najmłodszych,▪nie▪tylko▪obdarowując▪ich▪materialnie,▪lecz▪także▪modli-
twą▪wypraszając▪im▪potrzebne▪łaski▪Boże.

▪▪ Klub▪Inteligencji▪Katolickiej▪zaprasza▪w▪środę▪4▪czerwca▪po▪wieczornej▪Mszy▪św.▪
do▪sali▪św.▪Mikołaja▪przy▪parafii▪św▪Antoniego▪na▪spotkanie,▪którego▪temat▪brzmi:▪
„Przykazanie▪IV:▪Czci ojca swego i matkę swoją”;▪spotkanie▪poprowadzi▪ks.▪Da-
mian▪Staniek.

▪▪ W▪czwartek▪o▪godz.▪18.00▪zapraszam▪wszystkie▪dzieci▪na▪Mszę▪św.▪szkolną.▪Po▪Mszy▪
św.▪o▪godz.▪19.00▪odbędzie▪się▪spotkanie młodzieży, która przyjęła 24 maja sa-
krament bierzmowania.▪Podczas▪spotkania▪zostaną▪wręczone▪pamiątkowe▪ksią-
żeczki,▪będzie▪też▪można▪nabyć▪i▪zamówić▪zdjęcia▪z▪uroczystości.

▪▪ W▪piątek▪o▪godz.▪19.30▪odbędzie▪się▪spotkanie▪młodzieży▪–▪Krąg▪biblijny.
▪▪ W▪sobotę▪7▪czerwca▪o▪godz.▪9.00▪rozpoczną▪się▪comiesięczne▪odwiedziny▪chorych.
▪▪ Również▪w▪sobotę▪odbędzie▪się▪5.▪Diecezjalna▪Pielgrzymka▪Entuzjastów▪Nordic▪

Walking▪z▪Gogolina▪na▪Górę▪Świętej▪Anny.
▪▪ Publiczna▪Szkoła▪Podstawowa▪nr▪2▪wraz▪z▪Samorządem▪Mieszkańców▪Starego▪Osie-

dla▪zapraszają▪dnia▪7▪czerwca▪od▪godziny▪13.00▪na▪PIKNIK▪OSIEDLOWY▪z▪okazji▪Dnia▪
Dziecka.▪Wśród▪atrakcji▪na▪placu▪szkolnym▪będą▪m.in.:▪impreza▪plenerowa▪(pa-
rada▪rycerska,▪pokazy▪walk▪rycerskich),▪dmuchane▪zjeżdżalnie,▪pchli▪targ,▪pokazy▪
straży▪pożarnej▪OSP▪Jasiona,▪występy▪uczniów▪szkoły,▪grill,▪kawa,▪ciasto,▪napoje.

▪▪ Natomiast▪Rada▪Rodziców,▪Przyjaciele▪Szkoły,▪Mieszkańcy▪i▪Samorząd▪Mieszkań-
ców▪Starego▪Osiedla▪zapraszają▪w▪tym▪samym▪dniu▪(7▪czerwca)▪od▪godziny▪19.00▪

8 czerwca – Niedziela — uROcZyStOść ZeSłaNIa ducha śWIęteGO
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Pawła 
z okazji 21. rocznicy urodzin i Szymona z okazji 18. rocznicy urodzin

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

  – chrzest: Julian Emanuel Gramala i Liliana Gloria Gramala
 17.30 – Nabożeństwo do Ducha Świętego
 18.00 – za † Irenę Bohdan, † jej męża Czesława oraz †† z pokrewieństwa


