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Autor Dziejów Apostolskich rozpoczyna 
opis zesłania Ducha Świętego od wska-
zania dnia, w którym to niezwykłe wyda-
rzenie miało miejsce: pentekostes „pięć-
dziesiąty [dzień]”. Termin został użyty 
dla nazwania żydowskiego Święta Tygo-
dni, czasem nazywanego Świętem Sied-
miu Tygodni. Warto uświadomić sobie, 
co to było za święto i dlaczego wła-
śnie w ten dzień nastąpiło zesłanie Du-
cha. Mając w pamięci, że był to zarazem 

pięćdziesiąty dzień od zmartwychwsta-
nia Jezusa, trzeba najpierw wskazać, iż 
samo zmartwychwstanie Pana nastą-
piło również w szczególnym dniu kalen-
darza żydowskiego: w pierwszym dniu 
żniw. Żydzi obchodzili pierwszą niedzielę 
po święcie Paschy jako dzień świętego 
snopa. Wtedy Izraelici przynosili o zacho-
dzie słońca pierwszy snop jęczmienia – 
pierwociny nowych plonów, by poprzez 
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 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Magdalena Kauf ze Zdzieszowic i Grzegorz Cegłowski 
z Krapkowic — zapowiedź III; Roman Kliś z Opola i Agnieszka Kliś z d. Jaszczur 
z Opola — zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, a przed ko-
ściołem można złożyć ofiarę dla poszkodowanych na wskutek powodzi na Bałka-
nach; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego 
śp. Stanisława Jaworskiego, lat 56, z ul. Piastów; śp. Mirosława Bachmatiuka 
lat 55, z ul. Piastów oraz śp. Franciszka Duloka, lat 85, zam. ostatnio w Niem-
czech. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

RESTOUT, Jean II, Pentecost (Musée du Louvre)

liturgiczny gest podnoszenia oddać hołd 
Temu, do którego należy cała ziemia. Ro-
zumiemy więc, dlaczego św. Paweł pi-
sał, że „Chrystus zmartwychwstał jako 
pierwszy (użyte tu greckie słowo brzmi: 
„pierwociny”) spośród tych, co pomarli”. 
Żniwa trwały siedem tygodni, po czym 
(w pięćdziesiątym dniu) obchodzono 
Święto Pięćdziesiątnicy, jako dzień speł-
nienia nadziei. Dla pełnego zrozumienia 
głębokiej treści tego święta, trzeba przy-
wołać także wydarzenie cudownego wy-
zwolenia Izraela z niewoli Egipskiej. Jego 
istotnym celem było nadanie Prawa i jego 
przyjęcie przez lud Izraela, które nastą-
piło właśnie w dzień Święta Tygodni. Naj-
bardziej oczywistym znakiem tego zstą-
pienia Słowa na Synaju było pojawienie 
się Chwały Boga w ogniu i błyskawicach. 
W czasie tych pięćdziesięciu dni z gro-
mady niewolników lud Izraela stał się lu-
dem świętym i królewskim kapłaństwem. 
Zauważmy te wspaniałe analogie. Dzień 
Pięćdziesiątnicy, o którym mówią Dzieje 

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy…”

Apostolskie, jest – po pierwsze – dniem 
wielkiego święta, zamykającym siedem 
tygodni żniw, dniem spełnienia obiet-
nic. Po drugie, Duch Święty-Pocieszyciel, 
który ukazuje się w postaci ognistych ję-
zyków nad głowami apostołów, jest tym 
samym Duchem, który zstąpił w ogniu Sy-
naju, aby wyryć Dziesięć Słów życia (De-
kalog). Winniśmy żywić się tym Prawem 
i wchłaniać je sercem, aby być „listem na-
pisanym nie atramentem, lecz Duchem 
Boga żywego, nie na kamiennych tabli-
cach, lecz na żywych tablicach serc” – jak 
napisał św. Paweł. Po trzecie, w dzień ze-
słania Ducha Świętego apostołowie przy-
obleczeni mocą z wysoka stali się z gro-
madki wylękłych i zrozpaczonych ludzi 
zjednoczonym w jednym Duchu Kościo-
łem Chrystusowym. Duch Święty uczynił 
z nich wspólnotę, tak jak przyjęcie Prawa 
uczyniło z Hebrajczyków lud Boży. 
Do świętowania takiego wypełnienia się 
planów i obietnic Boga, a także przeżycia 
tego obdarowania jesteśmy zaproszeni.

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy…” ciąg dalszy  __________



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

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
9 czerwca – poniedziałek — święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo dla Katarzyny z okazji urodzin 
10 czerwca – wtorek — wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa
 18.00 –do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Emilii z okazji 70. rocz-
nicy urodzin 

11 czerwca – środa — wspomnienie św. Barnaby, apostoła
 7.00 – w intencji Parafian
12 czerwca – czwartek — święto Jezusa chrystusa Najwyższego i wiecznego Kapłana
 18.00 – za † babcię Annę Mandalka i † jej męża Wilhelma
13 czerwca – piątek — wspomnienie św. antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
 18.00 – za † Joachima Garbas w 8. rocznicę śmierci
 18.30 – nabożeństwo fatimskie
14 czerwca – sobota — wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
 12.00 – ślub rzymski: Magdalena Kauf i Grzegorz Cegłowski
 18.00 – za †† rodziców Walerię i Antoniego Legut, Eugenię i Władysława Ło-

sińskich, † brata Stefana Legut oraz † szwagra Jana Smykała
15 czerwca – Niedziela XI Zwykła – UROcZySTOść NaJśwIęTSZEJ TRóJcy
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – za †† Antoniego i Franciszkę Siankiewicz oraz †† z rodzin Kulbaka 

i Siankiewicz
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Helenę i Herberta Paterok, †† Teresę i Jerzego Kubi-

szok, †† dziadków oraz †† z pokrewieństwa i dusze czyśćcowe

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dzisiejszą▪uroczystością▪Zesłania▪Ducha▪Świętego▪kończymy▪obchody▪okresu▪wiel-
kanocnego.▪Liturgia▪tego▪dnia▪ukazuje▪nam▪różnorodne▪dary▪związane▪z▪obecnością▪
Ducha▪Świętego▪w▪naszym▪życiu.▪Wraz▪z▪obdarowaniem▪Duchem▪Świętym▪Apo-
stołowie▪zostali▪napełnieni▪mocą▪z▪góry▪tak,▪by▪mogli▪stać▪się▪głosicielami▪Ewange-
lii.▪Wszyscy,▪którzy▪dzięki▪ich▪nauczaniu▪przyłączają▪się▪do▪wspólnoty▪wierzących,▪
stają▪się▪częścią▪nowego▪ludu▪wybranego.▪Dlatego▪też▪dzisiejsza▪uroczystość▪to▪
także▪dzień▪narodzin▪Kościoła,▪wspólnoty▪wierzących,▪dla▪których▪czas,▪w▪którym▪
żyją,▪jest▪czasem▪budowania▪relacji▪miłości▪z▪Bogiem▪i▪ludźmi.▪Zapraszam▪o▪godz.▪
17.30▪na▪nabożeństwo▪do▪Ducha▪Świętego.

▪▪ Jutro,▪w▪poniedziałek▪po▪uroczystości▪Zesłania▪Ducha▪Świętego,▪w▪Kościele▪w▪Pol-
sce▪przypada▪święto▪Najświętszej▪Maryi▪Panny▪Matki▪Kościoła.▪Zostało▪ono▪usta-
nowione▪na▪prośbę▪biskupów▪polskich▪podczas▪Soboru▪Watykańskiego▪II.▪W▪tym▪
dniu▪Diecezjalne▪Duszpasterstwo▪Rolników▪serdecznie▪zaprasza▪wszystkich▪rolni-
ków,▪ogrodników▪i▪działkowiczów▪wraz▪z▪rodzinami▪na▪spotkania▪modlitewne▪w▪ra-
mach▪Dnia▪Modlitw▪o▪Dobre▪Urodzaje,▪którym▪w▪sanktuariach▪diecezjalnych▪będą▪
przewodniczyć▪Księża▪Biskupi.▪Spotkania▪odbędą▪się▪m.in.▪w▪Kamieniu▪Śląskim▪
u▪św.▪Jacka▪(o▪godz.▪10.00▪Mszy▪św.▪przewodniczy▪abp▪Alfons▪Nossol)▪i▪w▪Gościę-
cinie▪u▪św.▪Brykcjusza▪(o▪godz.▪10.00▪Mszy▪św.▪przewodniczy▪bp▪Rudolf▪Pierskała).

▪▪ W▪czwartek▪po▪raz▪drugi▪w▪kalendarzu▪kościelnym▪będziemy▪obchodzili▪święto▪
Jezusa▪Chrystusa,▪Najwyższego▪i▪Wiecznego▪Kapłana.▪Ma▪to▪być▪dzień▪szczegól-
nej▪modlitwy▪całego▪Kościoła▪za▪powołanych▪do▪kapłaństwa,▪o▪ich▪świętość▪i▪wy-
trwałość▪w▪kapłańskim▪posługiwaniu.▪O▪godz.▪18.00▪zapraszam▪wszystkie▪dzieci▪
na▪Mszę▪św.▪szkolną.

▪▪ Również▪w▪czwartek▪12▪czerwca▪2014▪r.▪odbędzie▪się▪tradycyjna▪Pielgrzymka▪cho-
rych▪i▪osób▪niepełnosprawnych▪na▪Górę▪Świętej▪Anny.▪Rozpocznie▪się▪ona▪o▪godz.▪
9.30▪modlitwą▪różańcową,▪zaś▪o▪godz.▪10.00▪uroczystej▪Mszy▪św.▪przewodniczyć▪
będzie▪biskup▪opolski▪Andrzej▪Czaja.▪W▪godzinach▪popołudniowych▪przewidziana▪
jest▪jeszcze▪wspólna▪Droga▪Krzyżowa▪z▪kazaniem▪pasyjnym▪oraz▪nabożeństwo▪eu-
charystyczne▪z▪błogosławieństwem▪lurdzkim.▪W▪krużgankach▪bazyliki▪podczas▪ca-
łej▪pielgrzymki▪będzie▪okazja▪do▪skorzystania▪z▪sakramentu▪pokuty.

▪▪ W▪piątek▪serdecznie▪zapraszam▪na▪nabożeństwo▪fatimskie.

▪▪ Miejsko-Gminny▪Ośrodek▪Pomocy▪Społecznej▪w▪Zdzieszowicach▪zaprasza▪dnia▪
13▪czerwca▪(piątek)▪o▪godz.▪16.00▪na▪PIKNIK▪RODZINNY,▪który▪odbędzie▪się▪na▪
„Mirabelce”▪(terenie▪rekreacyjnym▪na▪Osiedlu▪Akacjowa-Zielona).▪Wśród▪atrak-
cji▪będą▪m.in.:▪pokaz▪Ochotniczej▪Straży▪Pożarnej▪z▪Januszkowic,▪prezentacja▪mo-
tocykli,▪pokaz▪sztuk▪walki,▪dyskoteka,▪konkurs▪plastyczny,▪bezpłatny▪poczęstunek▪
dla▪pierwszych▪200▪osób,▪malowanie▪włosów,▪lody▪i▪wiele▪innych.


