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W NIEBOWSTĄPIENIE P AŃSKIE
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 24,46-53)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od
Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego
Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”.
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A
kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś
oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale
przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga”.
Ziemskie życie Jezusa kończy się
wydarzeniem wniebowstąpienia. Jezus
krótko przypomina swoim uczniom,
jaka droga wiodła ku temu i jaką
powierza im misję. Następnie w
geście błogosławieństwa rozstaje się z
nimi. Z reguły pożegnania są pełne
smutku.
Może
dlatego,
że
pozostawiają w niepewności co do
ponownego spotkania? Skąd więc
radość uczniów po wstąpieniu Jezusa
do nieba? „Z wielką radością wrócili
do Jeruzalem” (Łk 24, 52). Oni
wiedzą, że nie pozostaną sami, że
słowo Jezusa się wypełni i że
otrzymają obiecaną moc z wysoka.
Dzięki Duchowi Świętemu będą

mogli głosić Ewangelię po krańce
ziemi. Teraz kolej na nas. Ojczyzna
jest w niebie, ale nie można tam
zdążać samemu. Ale Jezus nie
pozostawił nas samych, idźmy więc w
radości. On spełnia swą obietnicę
również wobec nas.
JEZU, KTÓRY OCZEKUJESZ MNIE W
NIEBIE, WSTAWIAJ SIĘ ZA MNĄ U
OJCA, ABY JEGO OBIETNICA DAWAŁA
MI MOC W DRODZE KU TOBIE, W
PEŁNIENIU TWOJEJ MISJI GŁOSZENIA
NAWRÓCENIA NA ODPUSZCZENIE
GRZECHÓW WSZYSTKIM NARODOM.
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Porządek Mszy świętych 2 – 9.06.2019
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 02.06.2019
7.30 - Za + rodziców Pawła i Zuzannę Kurek, Piotra i Zuzannę Okos oraz ++ z
pokrewieństwa
10.30 - Za + Antoninę Okos w 30 dzień po śmierci.
14.00 - Nabożeństwo czerwcowe.
PONIEDZIAŁEK – 03.06.2019
18.00 - Za + rodziców Zuzannę i Pawła Kurek.
WTOREK – 04.06.2019
18.00 - Za ++ rodziców Małgorzatę i Tomasza Broj, synów, synowe, zięciów i
wnuka.
ŚRODA – 05.06.2019
18.00 - Za + syna Józefa w rocznicę śmierci, męża i pokrewieństwo.
CZWARTEK – 06.06.2019 Pierwszy czwartek
17.00 – Godzina święta.
18.00 – Do Bożej Opatrzności, za przyczyna MBNP i św. Jadwigi o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo w intencji rodziny Szlapa i za dzieci z rodzinami.
PIĄTEK – 07.06.2019 Pierwszy piątek
18.00 – W intencji czcicieli Serca Pana Jezusa i ofiarodawców.
SOBOTA – 08.06.2019
16.00- Do Bożej Opatrzności, za przyczyna MBNP i św. Jadwigi o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo w intencji Marzeny i Jarosława Kozdroń z okazji 30
rocznicy ślubu.
18.00 – Za + Marię Sowa w rocznicę śmierci, jej rodziców i teściów.
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – 09.06.2019
7.30 - Do Bożej Opatrzności, za przyczyna MBNP i św. Jadwigi o zdrowie i
Boże Błogosławieństwo w intencji Artura Psiuk z okazji 50 urodzin oraz
za całą rodzinę.
10.30 - Za + corkę Urszulę Lampa w dniu urodzin, + męża Ernesta Szafarz,
wnuczkę Iwonę oraz za + z pokrewieństwa.
14.00 - Nabożeństwo czerwcowe.
Chrzest: Bartosz Jan Kasperek.
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♦

Zapraszam dzisiaj na nabożeństwo o godz. 14.00.

♦

Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek i środę
po Mszy św.

♦

Msza św. szkolna w czwartek o 18.00.

♦

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na kurię i seminarium. Za
tydzień na inwestycje w naszym kościele (spłata ogrodzenia).
Bóg zapłać za wszelkie składane ofiary.

♦

Okazja do spowiedzi jest przed każdą Mszą św.

♦

Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i
o dom parafialny. O przygotowanie świątyni na kolejną
niedzielę proszę rodziny z ulicy Olimpijskiej (sobota o godz.
9.00).

♦

Zapowiedzi przedślubne:
3. Mateusz Stodtko zam. Opole, Izabela Hendzel zam. Opole.

♦

Życzymy
wszystkim
Parafianom
i
Gościom
błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym
tygodniu.

Adres: P ARAFIA ŚW . J ADWIGI Ś LĄSKIEJ ,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina.
Tel: 77 307 02 60;
email: czekalawojtek@wp.pl, www.nasza-wiara.pl
Konto: 92 1140 2004 0000 3702 7604 5523
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CZERWIEC MIESIĄCEM SERCA JEZUSOWEGO
„…przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać,
jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego
przeznaczenie: przy Sercu Jezusowym serce człowieka
nabiera zdolności miłowania”. (Jan Paweł II)
Przejeżdżając przez środkową Francję, możemy
podziwiać piękne pola uprawne w rolniczej Burgundii. Oprócz
historycznego klasztoru w Cluny oraz tętniącej życiem
w okresie letnim wioski Taize, znajdujemy kilku tysięczne
miasteczko Paray-le-Monial z piękną romańską katedrą. W sąsiedztwie
odnajdujemy klasztor Sióstr Nawiedzenia (wizytek), który związany jest z kultem
Serca Jezusowego.
1. Geneza kultu Serca Pana Jezusa
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza,
początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze
społeczeństwa. Mistyka średniowiecza łączyła kult serca Jezusowego z bardzo
żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najpierwszych,
którzy w ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże należy
nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że
właśnie w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim
nie rozstanie.
Cały zakon św. Dominika Guzmana – dominikanie – bardzo wcześnie przyswoił
sobie nabożeństwo do zranionego boku i Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie
Bożego Ciała, a więc w dzień, który sobie Chrystus wybrał na święto Jego Serca,
dominikanie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa.
Warto wymienić przynajmniej kilku świętych i błogosławionych, którzy
wyróżniali się w średniowieczu szczególnym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa;
w tym Sercu znaleźli dla siebie źródło szczególnej radości i uświęcenia: Św.
Mechtylda (1241-1298) za zachęta samego Pana Jezusa wchodziła do Jego Serca i
w nim spoczywała. Jezus oddawał jej swoje serce jako znak zawartego z nią
przymierza. Pewnego dnia w czasie spotkania Pan tak mocno przycisnął jej serce
do swojego Serca, że miała wrażenie, że odtąd te dwa serca stanowią jedno.
Mechtylda każdego rana witała Boże Serce i każdego wieczora czule je żegnała.
Podobnym przywilejem cieszyła się młodsza siostra Mechtyldy, św. Gertruda
(1250-1303). Jej zasadnicze dzieło, które wsławiało jej imię po całej Europie, to
„Poseł Bożej pobożności”. Jest to prawdziwy poemat miłości Boga do duszy
i duszy do Boga. Jego zaś źródłem jest Najświętsze serce Syna Bożego. Można
powiedzieć, że Gertruda obcowała z Sercem Jezusowym na co dzień… (ciąg dalszy
artykułu za tydzień).

