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RADOŚĆ ROZSTANIA  
Życie chrześcijanina jest szczególną podróżą. Posiada wyjątkowy cel: 

dojście do nieba. Najważniejszą kwestią nie jest jednak wejście do ‘miejsca’, ale 

dotarcie do Tego, który je stworzył.  

W Dziejach Apostolskich usłyszymy o wniebowstąpieniu Jezusa. Przed 

odejściem ze świata rozmawiał On ze swoimi uczniami. Kolejny raz okazało się, 

że nie rozumieli tego, co Pan chciał im powiedzieć. Spodziewali się bowiem 

niepodległości Izraela, a Jezus mówił o Duchu Świętym. Pan jednak nakazał im 

świadczyć o sobie aż po krańce ziemi. Choć my nie jesteśmy apostołami – 

powinniśmy czuć się poruszeni tym wezwaniem. Zachować postawę apostołów, 

którzy stali na ziemi, lecz wpatrywali się w niebo. I świadczyć o tym, kim Jezus 

jest dla nas.  

On przecież nadal jest głową Kościoła, na co zwraca uwagę w drugim 

czytaniu św. Paweł. Każdy, kto pragnie poznać Jezusa, nie będzie oddzielony od 

Niego barierą odległości pomiędzy niebem a ziemią. Obiecany przez Jezusa 

Duch pomaga bowiem odkryć bogactwo wiary i samego Jezusa. Dlatego każdy, 

kto świadomie żyje wiarą – będzie miał głęboką nadzieję na niebo, o czym 

wspomina Apostoł Narodów.  

W Ewangelii według św. Łukasza, autora Dziejów Apostolskich, widać 

radość, jaka towarzyszyła apostołom, którzy rozstali się z Jezusem. To dziwne, 

ponieważ rozstanie w normalnym porządku prowadzi do smutku. Oni jednak 

otrzymali zapewnienie Pana, że pośle im Ducha. Ich radość płynęła więc ze 

świadomości, że Bóg pozostaje wierny własnym słowom i nie opuszcza swoich 

dzieci. Dlatego także dziś nie powinniśmy być smutni. Choć Jezus jest w niebie, 

doskonale zjednoczony ze swoim Ojcem i Duchem Świętym, to nadal pozostaje 

w Kościele. Dzisiejsza uroczystość nie może więc pozostać wspomnieniem 

rozstania Jezusa ze światem. Ma być świętem nadziei, która rodzi się w 

człowieku zapatrzonym w niebo.
=============================================================================================================================================================================== 

NA KOGO (NIE) ZSTĄPI DUCH ŚWIĘTY?  
Prorok Joel zapowiada, że Bóg wyleje swego Ducha na wszelkie 

stworzenie (Jl 3, 1nn). Wszyscy będą prorokować. Pan Jezus mówi o 

konieczności narodzenia z Ducha (J 3, 5nn). Wiatr wieje kędy chce i jak chce. 

Szum jego słyszysz, ale nie wiesz, dokąd podążą. Tak też dzieje się z tym, kto 

przyjmuje Ducha Świętego.  

Święta Faustyna Kowalska napisała w Dzienniczku, że Bóg udziela 

wszystkim łaski, ale w różnym stopniu. Udzielam ci tyle łask, ile udźwignąć 

zdołasz (Dz 164). Nie wszystkie [dusze] dostąpią tej łaski, ale same temu 

winne. Kto nie korzysta z małych łask – nie otrzymuje wielkich (165). Dusza, 

która ma otwarte serce otrzyma więcej. Dusza otrzyma obficie, jeżeli nie 

zmarnuje łaski. Podobnie jest z darami Ducha Świętego.  

Czy więc wylanie Ducha jest warunkowe? Przecież miłość Boga jest 

bezwarunkowa. Ze strony Boga i Ducha Świętego tak, ale nie zawsze z naszej. 

Kiedy upieramy się przy swoim, to my stawiamy warunki. Co ma na to 

odpowiedzieć Duch Święty? Jest Duchem pokory i miłości. Będzie próbował 

rozgrzać nasze serce płomieniem wiary i ufności. Czasami ta droga może być 

długa i niełatwa. Mimo to Duch Święty zawsze będzie walczył o naszą wiarę. 

A na pewno przejdzie czas, kiedy zrozumiemy Jego działanie. Wtedy 

odczujemy jeszcze większą Jego moc. Duch Święty już działa, ale pragnie 

jeszcze silniej i skuteczniej płonąć w naszych sercach. W tym dniu uroczystym 

wołajmy jeszcze raz za św. Janem Pawłem II: Niech zstąpi Duch Twój i 

odnowi oblicze ziemi, tej ziemi! 

UROCZYSTOŚĆ 

ZESŁANIA DUCHA 

ŚWIĘTEGO  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 29 maja do 5 czerwca 2022 roku. 

 

Niedziela 29.05  UROCZYSTOŚĆ WNIEBOSTWĄPIENIA PAŃSKIEGO.  
 7.30 Za †† ojca Ryszard Kasperk w 3 rocz. śm., matkę Dorotę Kasperk, wszystkich z rodziny Kasperek, Malosek.  

 9.15 Grabczok  Za wszystkie żyjące i zmarłe matki z okazji ich święta. 

 10.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Klarę Nalewaja o bł. Boże i opiekę w rodzinie. 

 14.30 Pielgrzymka do Katedry w ramach obchodów jubileuszowych. 
 

Poniedziałek 30.05   

 18.00 Do Miłosierdzia Bożego za zmarłych rodziców Zofię i Ludwika Kansy, Marię i Ryszarda Bartusz,  

  bratową, 3 szwagrów, siostrzeńca i dziadków z obu stron. Nabożeństwo majowe. 

Wtorek  31.05  Nawiedzenie NMP 

 18.00 Nabożeństwo majowe. 

Środa  01.06  Św. Justyna, męczennika. 

 7.00 Za †† Tadeusza i Kornelię. 

Czwartek  02.06  . 

 7.00 Do Bożej Opatrzności MBNP św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże opiekę  

 zdrowie dla pp. Weroniki i Joachima z ok. 36 rocz. sakramentu małżeństwa, oraz potrzebne łaski w rodzinach dzieci.  

 17.00 Za †† Marię i Stanisława, siostrę Helenę, Anielę i Stanisława, z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze  

  w czyśćcu cierpiące.  

Piątek  03.06  Pierwszy Piątek miesiąca. Św. Karola Lwangi i towarzyszy, męczenników. 

 7.00 W intencji czcicieli NSPJ. 

 17.00 Grabczok Za †† ojca Ryszarda Fiech w rocz. śm., matkę Elfrydę, brata Jana, bratową Marię,  

    z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 18.30 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i bł. Boże  

  z ok. 18 rocz. ur. Macieja Sochor. 

Sobota  04.06  Pierwsza Sobota miesiąca. 

 7.00  

 18.00 Za †† męża i ojca Helmuta Sobota, jego rodziców Łucję i Jana, rodziców Martę i  

  Ryszarda Emmerling, dwóch braci, szwagra i dusze w czyśćcu cierpiące.  
 

Niedziela 05.06  UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.  
 7.30 Za †† męża i ojca Antoniego Cebula, Martę i Michała Kałuża ich rodziców i rodzeństwo,  

  Łucję, Ludwika, Feliksa Rudolf, pokrewieństwo Cebula, Kałuża, Krawczyk, Staś, Spyra,  

  Alicję Feliks i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za † męża Bogdana Grzesica w 3 rocz. śm. 

 10.30 Za †† rodziców Hildegardę i Alojzego Mros, ich syna, teściów Konrada i Dorotę Komor i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Irena Bagińska, Ilona Wieczorek, Brygida Okęcka-Rullert, Jolanta Richter 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Katarzyny, w tym tygodniu: św. Szczepana – przełożony p. Jan Spyra.  

Dziś pielgrzymka naszego dekanatu i parafii do opolskiej katedry w ramach jubileuszu diecezji o godz. 14.30. Jutro i we 

Wtorek ostatnie nabożeństwo majowe – zapraszam! W Środę rozpoczynamy nowy miesiąc – to także dzień dziecka. 

W tym tygodniu przypada pierwszy Piątek i Sobota miesiąca: zapraszam do sakramentów św. i komunii wynagradzającej 

Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu NMP. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. W Czwartek spowiedź dla 

dzieci i młodzieży od godz. 16.00. Także msza szkolna, po mszy spotkanie dla młodzieży klasy VII. 

W Piątek do południa odwiedziny u naszych chorych, a wieczorna msza św. o godz. 18.30.  

W Sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP: od godz. 6.30 różaniec, msza i medytacja.  

Także w Sobotę święcenia kapłańskie i o godz. 11.00 będą dzwonić dzwony.  

W przyszłą Niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a kolekta przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium. 

Natomiast na Górę Świętej Anny Pielgrzymka Mniejszości Narodowych. 

Zbliża się uroczystość Bożego Ciała – 16 czerwca, w tym roku ołtarze przygotowują: I ołtarz – kaplica św. Roch – 

Surowina, II ołtarz – pomnik św. Michał – Młyńska, III ołtarz – Stara Strażnica – Klimasa i Kwiatowa, IV ołtarz – kaplica 

św. Jana Nepomucena – Leśna i Prosta. Tych też mieszkańców prosimy o konserwację zieleni na cmentarzu: I – Leśna i 

Prosta, II – Surowina, III – Młyńska, IV – Klimasa i Kwiatowa. 

Zmarła p. Maria Mateja: Wieczny odpoczynek …Pogrzeb we Wtorek godz. 10.00, różaniec dziś godz. 17.30. 

Grabczok: W mijającym miesiącu maju na nasz kościół zebrano 1910,- zł. Za złożone ofiary oraz Paniom za ich zebranie 

składamy Bóg zapłać! W Czwartek o godz. 19.30 spotkanie Rady Parafialnej – zapraszam! Bóg zapłać za wszystkie ofiary 

złożone na inwestycje w naszej parafii, możemy je wpłacać u naszych radnych bądź na konto parafialne. 

Informacja poza duszpasterska: 

Zarząd LZS zaprasza na dzisiejszy mecz o godz. 17.00 z drużyną LZS Kruszyna-Prędocin. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 5 do 12 czerwca 2022 roku. 

 

Niedziela 05.06  UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.  
 7.30 Za †† męża i ojca Antoniego Cebula, Martę i Michała Kałuża ich rodziców i rodzeństwo, Łucję,  

  Ludwika, Feliksa Rudolf, pokrewieństwo Cebula, Kałuża, Krawczyk, Staś, Spyra, Alicję Feliks  

  oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za † męża Bogdana Grzesica w 3 rocz. śm. 

 10.30 Za †† rodziców Hildegardę i Alojzego Mros, ich syna, teściów Konrada i Dorotę Komor i dusze  

  w czyśćcu cierpiące.  

 

Poniedziałek 06.06  Święto NMP Matki Kościoła. 

   

 18.00 Za † męża i ojca Franciszka Bieniek w I-szą rocz. śm. (oraz syna Dariusza).  

Wtorek  07.06  

 7.00 Za †† matkę Annę w dniu ur., ojca Edmunda i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Środa  08.06  Św. Jadwigi Królowej. 

 7.00 Do Opatrzności Bożej i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

bł. i zdrowie dla Alicji z ok. rocz. ur. oraz o opiekę Bożą nad całą rodziną.  

Czwartek  09.06  święto Jezusa Chrystusa najwyższego i wiecznego kapłana. 

 

 17.00 Za †† Marię i Alfonsa Niedworok, ich rodziców, rodzeństwo i z pokrewieństwa.  

Piątek  10.06  .  

    

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Martę i Ryszarda Emmerling, braci Wilhelma i Edgara, szwagrów 

Helmuta i Józefa, dziadków Folkmer i Emmerling oraz dusze zmarłych z pokrewieństwa. 

Sobota 11.06  Św. Barnaby, apostoła. 

 7.00 Za †† rodziców Wilhelma i Zofię Mika, dziadków, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 18.00 Za †† żonę i matkę Marię w 11 rocz. śm., oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Niedziela 12.06  UROCZYSTOŚĆ NAŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.  
 7.30 Za †† rodziców Edeltraudę i Eryka Markiewicz, teścia Eryka Prudlo,  

  wszystkich z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok   

 10.30 Za †† rodziców Pawła i Marię Kałuża, brata, siostrę, męża Gintra Hyla,  

  jego rodziców Karola i Monikę, szwagierki Marię i Irenę, 3 szwagrów, dziadków,  

  z rodzin Kesler, Kałuża, Buchta i Hyla.  
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Anna Richter, Grażyna Schwientek, Justyna Nalewaja, Krystyna Glados 

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Szczepana, w tym tygodniu: św. Norberta – 

przełożona p. Jerzy Kilian.  

Jutro święto NMP Matki Kościoła. Także diecezjalny dzień modlitw rolników o bł. Boże w 

pracy i dobre urodzaje – w Kamieniu Śląskim o godz. 10.00. 

W liturgii dzisiejsza Niedziela kończy czas wielkanocny.  

W tym tygodniu w liturgii wspominamy w Środę św. Jadwigę Królową, a w Sobotę św. 

Barnabę. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. Po mszy św. spotkanie dla młodzieży klasy VI. 

Za tydzień Uroczystość Najświętszej Trójcy kończy czas komunii św. wielkanocnej.  

Również za tydzień odpust ku czci św. Antoniego w Luboszycach – suma odpustowa o 

godz. 11.00. 



 

Sanktuaria Diecezji Opolskiej 
 

 

W dziejach naszej opolskiej diecezji powstały także szczególne miejsca kultu bożego, które 

określamy sanktuariami. Mamy ich obecnie 5, a są nimi: 

Sanktuarium Matki Boskiej Opolskiej 

Sanktuarium św. Anny 

Sanktuarium św. Jacka 

Sanktuarium św. Rity 

Sanktuarium św. Józefa 

 

Sanktuarium na Górze Św. Anny 

 
Podróżując po ziemi śląskiej, nie sposób nie zatrzymać swoich oczu i nie popatrzeć z zachwytem na 

najwyższe wzniesienie w Masywie Chełmskim, jaki jest Góra św. Anny. 

Jest wyjątkowa zarówno dzięki położeniu geograficznemu, jak i dzięki swemu znaczeniu 

religijnemu. Ze szczytu, a zwłaszcza z ogrodu klasztornego, rozciąga się przepiękna panorama. Ten uroczy 

zakątek przed milionami lat był czynnym wulkanem. Dziś na jego bazaltowym stożku i szczycie góry 

wznosi się kaplica p.w. św. Józefa. 

W swojej historii góra miała różne nazwy, z czym łączą się rozmaite legendy. Nazywano ją Górą św. 

Jakuba, Górą Chełmską, Górą św. Jerzego. Kolejną zmianę zanotowano na początku XVI wieku tym razem 

była to już Góra św. Anny. Według legendy św. Michał Archanioł, po walce stoczonej z Lucyferem miał 

złożyć swój rycerski hełm pośrodku nadodrzańskiej równiny. Według innej legendy, po pokonaniu smoka, 

w czym miał swój udział św. Jerzy, wdzięczni mieszkańcy wybudowali poświęconą mu kaplicę. 

Obezna nazwa góry ma być związana z widzeniem, którego doświadczył Krzysztof Strzała. Był nim 

tak przejęty, że w miejscu zapomnianej kaplicy św. Jerzego wybudował kościółek p.w. św. Anny.  Na 

ołtarzu kościoła postawiono figurkę św. Anny. Po pewnym czasie od patronki kościoła nazwano również 

osadę. Miejscowość z biegiem lat powiększała się i stanowiła coraz bardziej znany ośrodek rzemieślniczy i 

handlowy. W 1942 r. została erygowana parafia. 

Niewiele jest w Polsce miejsc, gdzie walory przyrodnicze i kulturowe splatają się ze sobą, tworząc 

tak niepowtarzalny krajobraz. Do takich należy Park Krajobrazowy Góra św. Anny utworzony w 1988 r. 

Rozporządzeniem  Prezydenta RP wydanym 14 kwietnia 2004 r., Góra św. Anny została uznana za pomnik 

historii. Tym samym Sanktuarium znalazło się wśród 30 najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych 

w Polsce. Park obejmuje 5051 ha. Najstarszymi utworami są piaskowce i zlepieńce. Trzonem Garbu 

Chełmskiego są jednak utwory triasow, czyli wapienie i dolomity. Współczesny krajobraz ukształtował się 

pod wpływem lądolodu skandynawskiego. Specyficzne warunki glebowe i klimatyczne miały decydujący 

wpływ na szatę roślinną. Dziś Lasy zajmują zaledwie 21% ogólnej powierzchni. Spotyka się drzewostan 

iglaste, bukowe oraz mieszane. 

Największym jednak wydarzeniem w dotychczasowej historii Góry św. Anny była wizyta Ojca 

Świętego Jana Pawła II 21 czerwca 1983 r. Po Nieszporach Maryjnych odprawionych wraz z milionową 

rzeszą pielgrzymów Ojciec Święty udał się do Bazyliki na spotkanie z franciszkanami. Z Rajskiego Placu, 

ówczesny prowincjał O. Dominik Kiesch, wprowadził Dostojnego Gościa do Bazyliki. Ojciec Święty 

wchodząc przywitał się osobiście z każdym zakonnikiem. Po krótkiej modlitwie i oficjalnym przywitaniu 

przez Prowincjała, w zaimprowizowanym słowie, Ojciec Święty powiedział m.in.: »Życzę wam, ażeby (…) 

posługiwanie ludowi Bożemu w miejscach pielgrzymkowych, w sanktuariach, a także w parafiach – 

gdziekolwiek posługujecie – pomogło wam w podtrzymywaniu ducha św. Franciszka z Asyżu.« 


