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Wydaje się, że dobrym uzupełnieniem te-
gorocznych refleksji najpierw o słowach 
Ukrzyżowanego Pana (w Wielkim Po-
ście), a następnie o słowach Zmartwych-
wstałego Chrystusa (w okresie wielkanoc-
nym) będzie dzisiaj myśl o mówieniu przez 
uczniów wszystkimi językami. Św. Łukasz, 
autor Dziejów Apostolskich, chyba najbar-
dziej podkreśla ten znak przy opisie wyda-
rzenia Pięćdziesiątnicy: wszyscy zostali na-
pełnieni Duchem Świętym, tak że zaczęli 
mówić obcymi językami. Było to zjawisko 
wyjątkowe i raczej inne od daru języków 
wspomnianym przez św. Pawła w Liście 
do Koryntian. Podczas zesłania Ducha 

Świętego uczniowie mówią i są rozumiani 
w wielu innych językach. W przeciwień-
stwie do tego Paweł wskazuje, że podczas 
wspólnej modlitwy w Koryncie mowa ję-
zykami nie jest zrozumiała dla innych bez 
dodatkowego daru tłumaczenia. Paweł po-
twierdza, że języki są charyzmatem służą-
cym modlitwie i oddawaniu chwały, lecz 
ponieważ taki język jest niezrozumiały 
i dlatego nieużyteczny dla słuchaczy, apo-
stoł namawia Koryntian, żeby przedkładali 
nad to dar proroctwa, czyli wypowiada-
nia przesłania, które może umacniać wiarę 
innych ludzi. Mówienie językami w dniu 
Pięćdziesiątnicy jest faktycznie formą pro-

roctwa, gdyż ogłasza „wielkie dzieła Boże” 
– co Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie – 
w sposób zrozumiały dla słuchaczy. Cie-
kawy jest komentarz jednego z Ojców Ko-
ścioła – Fulgencjusza z Ruspe (zm. 533 r.) 
– odnośnie tego daru: „Teraz więc zoba-
czymy, dlaczego dawniej oznaką Ducha 
Świętego było to, że ci, którzy Go otrzy-
mali, mówili wszystkimi językami. Prze-
cież i teraz otrzymuje się Ducha Świętego, 
a jednak ci, którzy Go otrzymują, nie mó-
wią wszystkimi językami, jak wtedy, gdy 
ten cud się przydarzył. Należy zrozumieć, 
że ten jest Duch Święty, dzięki któremu 
miłość jest rozlana w sercach naszych 
(Rz 5,5). A ponieważ miłość miała zgro-

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; takie przeznaczenie ofiar 
będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Jana Jo-
sza, lat 71, z ul. Krótkiej (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczynek racz 
Mu dać Panie...

Ogłoszenie diecezjalneOgłoszenie diecezjalne  ______________________________________________________________________________________________________
 ▪ W Roku Jubileuszowym 50-lecia naszej diecezji oraz podczas trwającego Synodu 

o Synodalności bp Andrzej Czaja zaprasza do wyruszenia na Camino Nyską Drogą 
św. Jakuba. W dniach 30.06 – 03.07.2022 r. (czwartek–niedziela) pielgrzymi wraz 
z Księdzem Biskupem przejdą przez miejscowości naszej diecezji, idąc Szlakiem Ja-
kubowym z Głuchołaz do Skorogoszczy. Na Camino nie trzeba się zapisywać; wy-
starczy przybyć do wyznaczonego miejsca w zaplanowanym czasie. Na wspólne 
wędrowanie można wybrać jeden odcinek, jeden dzień lub całą trasę. Każdego 
dnia zaplanowano Eucharystię oraz modlitwę Liturgią Godzin. Camino będzie także 
okazją do synodalnych rozmów uczestników z księdzem biskupem i między sobą. 

Ogłoszenie spo łeczneOgłoszenie spo łeczne   ____________________________________________________ ____________________________________________________
 ▪ Samorząd Mieszkańców Stare Osiedle, Stowarzyszenie „Osiedlok” i nasza szkoła za-

praszają w sobotę 11 czerwca od godziny 16.00 na PIKNIK RODZINNY. Wśród atrak-
cji będą m.in.: warsztaty PPOŻ, gry i zabawy z animatorami grupy Dream Team, 
występ dzieci z PSP 2, dmuchana zjeżdżalnia a także „Biesiada pod gwiazdami”. 

Mówili wszystkimi językami –Mówili wszystkimi językami –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ____________________________________ ____________________________________
madzić Kościół na całym okręgu ziemi, to 
dar, polegający na tym, że jeden człowiek 
po przyjęciu Ducha Świętego mógł mó-
wić wszystkimi językami, posiada teraz jed-
ność Kościoła zgromadzonego przez Ducha 
Świętego i mówiącego wszystkimi języ-
kami. Gdyby więc ktoś powiedział do jed-
nego z nas: Jeśli przyjąłeś Ducha Świętego, 
dlaczego nie mówisz wszystkimi językami? 
– powinien odpowiedzieć: Zaiste, mówię 
wszystkimi językami, bo należę do tego 
Ciała Chrystusa, jakim jest Kościół, który 
mówi wszystkimi językami. Cóż bowiem 
innego pokazał wtedy Bóg przez obecność 
Ducha Świętego, jak nie Kościół, który miał 
mówić wszystkimi językami?”. Zesłanie Ducha Świętego Zesłanie Ducha Świętego – scena z ołtarza Wita Stwosza w Krakowie– scena z ołtarza Wita Stwosza w Krakowie



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

55 czerwca czerwca  – – UROCZYSTOŚĆ UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGOZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  
 8.00 – za † Romana Kliś w 5. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
 10.30 – za †† rodziców Mariannę i Stefana Krawczyk, †† trzy siostry, 

†† dwóch braci oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
  – chrzest: Franciszek Bronisław Krzemiński
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † ojca i dziadka Mieczysława Wilk

6 czerwca 6 czerwca – poniedziałek — święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
 18.00 – za †† rodziców Franciszkę i Antoniego Siankiewiczów, † brata Alek-

sandra oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

7 czerwca 7 czerwca – wtorek
 18.00 – za †† rodziców Teresę i Georga Kubiszok oraz Helenę i Herberta Pa-

terok, †† braci Joachima i Huberta, †† dziadków i dusze w czyśćcu 
cierpiące

8 czerwca 8 czerwca – środa — wspomnienie św. Jadwigi Królowej
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Ireny i Franciszka z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą 
dla całej rodziny

9 czerwca 9 czerwca – czwartek — Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
 17.30 – nabożeństwo w intencji nowych i świętych powołań kapłańskich 

i zakonnych
 18.00 – za † męża i ojca Helmuta Rudoll w 6. rocznicę śmierci, † matkę Wil-

helminę Vogel i †† jej mężów Jerzego i Rudolfa, † Pawła Pawletę 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

10 czerwca 10 czerwca – piątek
 17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† rodziców Emilię i Pawła, †† z pokrewieństwa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące 

11 czerwca 11 czerwca – sobota — wspomnienie św. Barnaby, Apostoła 
 13.00 – ślub: Magdalena Nowicka i Patryk Oremek
 14.30 – chrzest: Kornel Tchorzewski

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Nasi Goście z Ukrainy w większości (tzn. trzy mamy i trójka dzieci) decydują się 
w najbliższych dniach na powrót do swoich domów. Dzisiaj chcielibyśmy się jako 
Parafia w przyjaźni z nimi pożegnać. Myślę, że dobrą formą – zgodną z sugestią 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej – byłoby przyjęcie zaproszenia naszych Pań 
z Ukrainy na poczęstunek ciastkami (także na wynos) w sali parafialnej po Mszach 
św. i po Nieszporach. A jeśli ktoś jeszcze zechce wesprzeć Gości „na drogę do 
domu”, będzie mógł to uczynić przez dobrowolną ofiarę (w salce będzie koszy-
czek). Z serca dziękuję pomysłodawcom tego pięknego gestu. 

 ▪ Jutro obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, które jest 
diecezjalnym dniem modlitw rolników o błogosławieństwo Boże w pracy. W tym 
dniu corocznie organizowane są Msze św. w rejonach – dla rejonu kozielskiego 
w Gościęcinie (św. Brykcjusza), o godz. 10.00; dla rejonu opolskiego w Kamieniu 
Śląskim (św. Jacka), o godz. 10.00.

 ▪ W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
Jest to dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów „OREMUS”. Go-
rąco zachęcam do udziału w nabożeństwie i adoracji Najświętszego Sakramentu 
o dar nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych.

 ▪ Również w czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
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 18.00 – za † męża Jana Josza, †† rodziców Katarzynę i Oskara Niestrój oraz 
Irenę i Pawła Josz, † brata Jana Niestrój, † szwagra Edwarda oraz 
†† z pokrewieństwa z obu stron

1212 czerwca czerwca  – – Niedziela — Niedziela — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCYUROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
 8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Otylii i Zygmunta z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o opiekę 
Bożą dla całej rodziny

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za †† rodziców Elżbietę i Jerzego Bronner, † brata Georga, † siostrę 

Elżbietę i † jej męża Ericha Wiktor, †† teściów Annę i Maksymiliana 
Filusz oraz †† z pokrewieństwa z obu stron


