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UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA
DUCHA ŚW.

POCZĄTEK, KTÓRY TRWA DALEJ
W Dzień Pięćdziesiątnicy dokonały się zaślubiny Ducha Świętego z
Kościołem. Ten związek trwa nieprzerwanie przez wieki. Kościół swe życie i
dynamizm zawdzięcza mocy Ducha. Jego mocą i pod Jego tchnieniem głosi
światu Ewangelię zrozumiałym dla wszystkich językiem miłości.
Gdyby nie było Zesłania Ducha Świętego, Apostołowie pozostaliby
zamknięci w Wieczerniku, przeżywając rozczarowanie i strach. Duch Święty
sprawił, że zatrzęsły się mury, otworzyły drzwi i okna, plac wypełnił
mieszkańcami Jerozolimy i pielgrzymami (I czytanie). Wszyscy usłyszeli Dobrą
Nowinę – słowa, które wzbudziły w nich wiarę.
„Pięćdziesiątnica Jerozolimskiego Wieczernika jest początkiem;
początkiem, który trwa dalej” (papież Franciszek). To dzięki darom Ducha
Świętego męczennicy są gotowi na śmierć za wiarę, misjonarze idą aż na krańce
świata ze słowem nadziei, młodzi zachowują czystość i pragną kochać, święci są
pokornymi zwycięzcami egoizmu i pychy, grzesznicy pokutują i wstydzą się
złych czynów, wyznawcy układają swe życie według Ewangelii, żyjąc mądrze i
szlachetnie. Duch Święty daje siłę rodzicom do odpowiedzialnego wychowania
dzieci. To On buduje nasze wspólnoty, pomimo grzechu i słabości tych, którzy je
tworzą. Umożliwia przebaczenie grzechów i pojednanie z Bogiem (Ewangelia).
On też jest źródłem najszczerszych pragnień.
Dzisiejsza uroczystość mówi nam, że Kościół nie jest sam. My nie
jesteśmy sami. Dlatego prośmy: „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich
wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości”. Amen.

===============================================================================================================================================================================

BÓG JEST WSPÓLNOTĄ!
Bóg jest dla nas wielką tajemnicą! Próbujemy czasami bardzo
niezręcznie uchylić jej rąbka. Sami jednak nie bylibyśmy w stanie do Boga
dojść. Dlatego On w swojej czułości przychodzi do nas i „okazuje nam”
(por. J 13,1) swoją miłość i swoją tajemnicę w sposób widzialny i
namacalny w osobie Jezusa.
Chrystus opowiedział nam wiele o Bogu. Przekazał nam wszystko.
Wśród wielu prawd, które nam objawił, powiedział także, że Bóg jest
wspólnotą Osób! Bóg jest Miłością, która jest nieustannym darem. Ojciec daje
w darze Syna, aby On doprowadził nas zagubionych z powrotem do Ojca.
Jezus nie działał sam, lecz w mocy Ducha. Poczęty Jego mocą w łonie Maryi.
Napełniony Duchem w chwili chrztu w Jordanie. Idący w mocy Ducha na
pustynię, aby nauczyć nas walczyć z pokusami Złego. Działający cuda i
nauczający mocą tego samego Ducha. I w końcu oddający Ducha podczas
umierania na krzyżu. A Duch, który towarzyszy nam od dnia naszego Chrztu
św., przypomina wszystko, co Jezus przeżył i czego nauczał. Kształtuje w nas
Jego myśli, uczucia i postawy, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do
Syna. Duch woła w nas: „Abba – Ojcze!”, abyśmy w naszych sercach
przeżywali synowską miłość ku Bogu.
Bóg tak bardzo umiłował świat! Ten świat, który nas często zawodzi,
przeraża, zniechęca Bóg miłuje do oddania samego Siebie. Abyśmy nie bali się
razem z Nim we wspólnocie dawać siebie i zmieniać oblicze tej ziemi.
Pragnieniem Boga jest bowiem zbawiać, ocalać, ratować a nie potępiać czy
niszczyć. Bóg jest cały, jedynie, nieskończenie Miłością (1J 4,16).

UROCZYSTOŚĆ
TRÓJCY
NAJŚWIĘTSZEJ

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 4 do 11 czerwca 2017 roku.
Niedziela
04.06
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.
7.30 Za †† męża i ojca Antoniego Cebula, rodziców i rodzeństwo, Martę i Michała Kałuża z
pokrewieństwa Cebula, Kałuża, Krawczyk, Spyra, Staś, Alicję Feliks oraz dusze opuszczone.
9.15 Grabczok Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 60 rocz. ur.
p. Waldemara Pollok, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
10.30 Za † matkę Gertraud Fiech w I-szą rocz. śm.
Poniedziałek 05.06
Święto NMP Matki Kościoła.
17.00 Grabczok Za †† rodziców Huberta i Erykę Wieczorek w rocz. śm. oraz z pokrewieństwa z obu stron.
18.00 Za †† rodziców Pawła i Agnieszkę Salonek, 5 synów, 2 córki, dziadków z obu stron i
wszystkich z pokrewieństwa.
Wtorek
06.06
7.00 Za † Elżbietę Bartusz od róży różańcowej św. Anny – przełożona p. Krystyna Kotula.
Środa
07.06
.
7.00
Czwartek
08.06
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
17.00 Za †† matkę Annę w dniu ur., ojca Edmunda i dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek
09.06
17.00 Grabczok Za †† rodziców Martę i Ryszarda Emmerling, braci Wilhelma i Edgara, szwagrów Helmuta
i Józefa, dziadków Folkmer i Emmerling oraz z pokrewieństwa.
Sobota
10.06
Bł. Bogumiła, biskupa.
16.30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże z ok. 50 rocz. ur.
Krystiana Wiesner.
18.00 Za †† żonę i matkę Marię Czok w 6 rocz. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 11.06
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.
7.30 Za †† teściów Jadwigę i Antoniego, męża Romana w dniu ur. oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
9.15 Grabczok Za †† rodziców Anielę i Franciszka Koziol oraz dziadków z obu stron.
10.30 Za †† ojców Herberta i Helmuta z ok. ich ur., rodziców z obu stron i dusze
w czyśćcu cierpiące.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Beata Drost, Teresa Kurc, Kornelia Czech, Stefania Kurc
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Norberta, w tym tygodniu: Św. Elżbiety – przełożona p. Hildegarda
Jendro.
Za chwilę przed kościołem możemy złożyć ofiary na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.
Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Św. kończy liturgiczny czas Wielkanocny – od jutra Czas Zwykły. Dziś
także w Opolu Marsz dla Życia i Rodziny po mszy o godz. 12.00 z pod Katedry.
Jutro święto NMP Matki Kościoła i dzień modlitw Rolników – zapraszam do Kamienia Śl. na godz. 10.00.
W Czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana. Po mszy szkolnej spotkanie dla ministrantów i
dziewczyn z grona Dzieci Maryi.
W przyszłą Niedzielę odpust ku czci św. Antoniego w Luboszycach – suma o godz. 11.00.
Za tydzień Uroczystość Trójcy Świętej kończy czas wielkanocnej komunii.
Prośba do mieszkańców związanych z tegorocznym Bożym Ciałem o konserwację zieleni na cmentarzu –
koszenie trawy i żywopłotu. I część (groby księży i cała kwatera za kościołem) – Grabczok I, II część (kwatera
na nowy od strony Peka) – ul. Krzywa i Powst. śl. do Stawowej, III część (kwatera na nowy od trony Czory) – ul.
1 Maja, IV część (kwatera na starej część) – ul. Łubniańska.
Zapowiedzi przed małżeńskie
Julita Matyjak i Rafał Porowski
zapowiedź trzecia
Magdalena Blachucik i Krystian Kilian
zapowiedź trzecia
Justyna Glanc i Marek Mioska
zapowiedź trzecia
O przeszkodach należy poinformować w kancelarii

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 11 do 18 czerwca 2017 roku.
Niedziela
7.30
9.15
10.30

11.06 UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ.
Za †† teściów Jadwigę i Antoniego, męża Romana w dniu ur. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Grabczok Za †† rodziców Anielę i Franciszka Koziol oraz dziadków z obu stron.
Za †† ojców Herberta i Helmuta z ok. ich ur., rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek 12.06
7.00 Za †† rodziców Wilhelma i Zofię Mika, dziadków z pokrewieństwa z obu stron.
18.00 O zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i Doktora Kościoła.
Wtorek
13.06
7.00 Za †† rodziców Ferdynanda i Katarzynę, Pawła i Marię, braci Józefa, Pawła i Henryka, siostrę
Gertrudę, 4 szwagrów, szwagierkę oraz z pokrewieństwa.
NF 18.30 Grabczok Do MB Fatimskiej w int. róży różańcowej św. Weroniki, za żyjących i zmarłych z tej róży
– przełożona p. Krystyna Prudlo.
Środa
14.06
Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.
7.00 Za †† męża i ojca Huberta Kurtz w 3 rocz. śm.
Czwartek
15.06
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA.
7.00
Grabczok W intencji organizatorów i pątników majówki na Mańczoku 6 maja br.
8.30 Za parafianki i parafian.
10.30 Za †† matkę Annę ojca Stefana, dwóch szwagrów i wszystkich z pokrewieństwa.
Piątek
16.06
7.00 Za †† ojca Jana z ok. ur., jego żonę Klarę i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 Grabczok Za † Weronikę Szczepurek – dar róży różańcowej św. Bernadety – przełożona
p. Maria Emmerling.
Sobota
17.06
Św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
15.00 Ślub rzymski: Julita Matyjak – Rafał Porowski.
18.00 Za †† męża i ojca Waltra z ok. ur., jego rodziców, teściów, 3 szwagrów, szwagierkę i
dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 18.06
JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 Za †† ojca Alojzego Mros w rocz. śm., matkę Hildegardę, brata Konrada z
pokrewieństwa Mros i Cebula.
9.15 Grabczok Za †† rodziców Piotra i Gertrudę Szczepurek, siostrę Weronikę, braci Waltra i
Gerarda oraz szwagra Urbanek.
10.30
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Ewa Nanko, Joanna Makulik, Maria Hennek, Agata Kałmuk
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Elżbiety, w tym tygodniu: Św. Marii Magdaleny – przełożona p. Agnieszka
Cebula.
We Wtorek dzień Fatimski – zapraszam na nabożeństwo na Grabczok o godz. 18.30.
W Czwartek Uroczystość Najświętszego Ciał i Krwi Chrystusa: msze św. na Grabczoku o godz. 7.00 w Brynicy 8.30 i
10.30; po między mszami procesja do czterech ołtarzy. W tym roku przygotowują: I ołtarz – kaplica św. Rocha
(mieszkańcy Grabczoka – część I), II ołtarz – pomnik św. Michała (mieszkańcy ulic: Krzywa i Powstańców Śl. do
Stawowej), III ołtarz – stara strażnica (mieszkańcy ul. 1 Maja), IV ołtarz – kaplica św. Jana Nepomucena (mieszkańcy ul.
Łubniańskiej). Prośba także mieszkańców związanych z tegorocznym Bożym Ciałem o konserwację zieleni na cmentarzu
– koszenie trawy i żywopłotu.
Zapraszam do spowiedzi przed mszami i w Środę od godz. 17.00 – 18.00.
Zapraszam wszystkich parafian do udziału w procesji, która jest wyznaniem naszej wiary. Proszę do udziału w procesji
grupy liturgiczne: ministrantów – także z Grabczoka, szafarzy, panów noszących baldachim, orkiestrę i organistów,
dziewczyny z grona Dzieci Maryi ze sztandarami oraz dziewczynki sypiące kwiaty. Natomiast dzieci Pierwszej Komunii
zapraszam w strojach komunijnych.
W Piątek i Sobotę wieczorem procesje eucharystyczne w Piątek godz. 18.00 w Sobotę po mszy wieczornej.
W przyszłą Niedzielę w Świerkli odpust – suma o godz. 11.00.
Bp Ordynariusz zaprasza na Koncert Uwielbienia w Boże Ciało, 15 czerwca, na placu przy kościele pw. Przemienienia
Pańskiego w Opolu, rozpoczęcie o godz. 19.30.
Informacje poza duszpasterskie:
W przyszłą Niedzielę Rajd Szlakiem Rud Żelaza od godz. 14.00 na boisku – szczegóły na stronie internetowej wioski.

Spotkania z Matką.
13 czerwca 1917
ks. Tomasz Jaklewicz

Wieść o objawieniu z 13 maja rozniosła się. Miesiąc później przy dębie w Cova da Iria
wraz z dziećmi pojawiło się około 50 osób. „Zrozumieliśmy, że Niepokalane Serce Maryi
znieważane przez grzechy pragnie zadośćuczynienia” – wspomina Łucja.
Rodzice Łucji po pierwszym objawieniu zachowali postawę niedowierzania. Ona sama też
walczyła z myślami, zastanawiała się, czy nie ulega jakiejś diabelskiej pokusie. Rodzice
Hiacynty i Franciszka również zachowywali dystans. Ostatecznie nikt z bliskich dzieci nie
poszedł na miejsce objawień 13 czerwca. Tego dnia przypada święto św. Antoniego, otoczonego
wielkim kultem w Portugalii, ponieważ pochodził on z Lizbony. W kościele w Fatimie
obchodzono odpust. Tego dnia odświętnie ubrane dzieci powędrowały pod dąb w Cova da Iria.
Wokół nich zgromadziło się około 50 osób. Po odmówieniu Różańca dzieci znowu zobaczyły
rozbłysk jasnego światła, które zbliżało się do nich (nazywały to błyskawicą). Troje pastuszków
uklęknęło u stóp dębu. Matka Boża ukazała się im nad drzewem w taki sam sposób jak w maju.
Łucja rozpoczęła rozmowę z Maryją, którą zrelacjonowała następująco:
– Czego Pani sobie życzy ode mnie?
– Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13. przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali
Różaniec i nauczyli się czytać. Później wam powiem, czego chcę.
Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego.
– Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku.
– Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba.
– Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus
chce się posłużyć tobą, aby ludzie Mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie
nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca.
– Zostanę tu sama? – zapytałam ze smutkiem.
– Nie, moja córko! Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, Moje Niepokalane
Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga.
W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam
powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w
Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a
ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się
Serce otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że było to
Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło
zadośćuczynienia.
Maryja zapowiedziała więc rychłą śmierć Hiacynty i Franciszka oraz niełatwą misję Łucji.
Dzieci miały później sporo kłopotów. Zadawano im mnóstwo pytań, otaczała je nieufność.
Miejscowy proboszcz na wieść o objawieniach szczegółowo przepytał pastuszków i nie dawał im
wiary. Łucja wspomina później, że podczas tego drugiego objawienia zrozumiała, że jej misją
będzie szerzenie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Matka Boża przekazała jej tę
misję jako wolę samego Jezusa („Jezus chce…”). Od tego czasu towarzyszyło jej poczucie
opieki i bliskości Maryi, zgodnie z obietnicą Pani z Fatimy. Łucja wyznaje: „Poczułam się
pokrzepiona tą obietnicą, pełna ufności, pewna, że Pani nigdy by mnie samej nie zostawiła, że to
Ona poprowadzi mnie, pokieruje moimi krokami na drogach życia, gdziekolwiek Bóg zechce
mnie zaprowadzić”. I w innym miejscu: „Niepokalane Serce Maryi jest moją ucieczką, przede
wszystkim w bardzo trudnych chwilach. Tam czuję się bezpieczna. Ta pewność tak mnie
pociesza i raduje. W nim [w Sercu Maryi] znajduję pociechę i siłę”.

