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Rozstania są trudne. W chwili, gdy ktoś bliski nas opuszcza, doświadcza-
my pustki, rozbicia, osamotnienia. Ale jednocześnie widzimy wyraźniej, kim
była osoba, którą żegnamy. Uświadamiamy sobie, co nam dała, czego nas na-
uczyła, co zostawiła. Czujemy się jej spadkobiercami. Jej duch staje się czę-
ścią naszej własnej tożsamości. Coś się kończy, ale zawsze też coś się zaczy-
na, otwiera się jakiś nowy etap. Rozstanie z rodzicami, z nauczycielem czy z
mistrzem oznacza niezbędny krok w dojrzałość, samodzielność, odpowie-
dzialność za innych, za kontynuację dzieła, podjęcie dziedzictwa.

Zmartwychwstały Pan tuż przed definitywnym powrotem do Ojca daje
uczniom ostatnie wskazówki. Przekazuje im misję, obiecuje Ducha Świętego
i błogosławi. Dzieło rozpoczęte przez Jezusa ma trwać w Kościele. Apostoło-
wie mają być świadkami Jezusa. Słowo „martyres” oznacza nie tylko słowne
potwierdzanie jakiejś prawdy, ale również gotowość na przelanie krwi za tę
prawdę. Zmartwychwstały Pan streszcza w kilku słowach istotę Dobrej No-
winy: co się stało? Mesjasz umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Konsekwen-
cje: w Jego imię ma być głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów.
Wszystkim narodom. Jezus obiecuje uczniom, że nie będą sami. Zostaną
„uzbrojeni mocą z wysoka”. Zmartwychwstały będzie nadal obecny w swoim
Kościele, ale ta obecność będzie miała już inny charakter. Nie może już być
dłużej z uczniami fizycznie, jako człowiek, będzie z nimi przez swojego Du-
cha. Duch Święty jest Duchem Ojca i Syna. Człowieczeństwo Jezusa było
naczyniem, w którym Bóg dał siebie światu, teraz nasze człowieczeństwo na-
maszczone „mocą z wysoka” ma być naczyniem, dzięki któremu Bóg nadal
udziela siebie światu. Jezus był naczyniem doskonałym, my jesteśmy naczy-
niami glinianymi, podatnymi na rozbicie. Ale jesteśmy uzbrojeni przez Du-
cha, który cierpliwie uzupełnia nasze niedoskonałości.

Nasz problem polega na tym, że zbyt łatwo tracimy głowę, że pozwalamy
naszym myślom i naszym pragnieniom, by były rozbiegane we wszystkie
strony, podążały byle gdzie czy za byle kim. Mieć głowę w niebie – to mieć
nadzieję większą niż wszelkie ziemskie cele, to oddychać wiecznością nawet
w dusznej ziemskiej atmosferze.
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WNIEBOWSTĄPIENIE
Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom,

zaś czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry
Oliwnej. Określenie „Wniebowstąpienie Pańskie” pochodzi z
Dziejów Apostolskich. Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele.

Miejscem wniebowstąpienia Jezusa była Góra Oliwna. Z tej
góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także
Jego chwała. Jezus polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz
by oczekiwali spełnienia obietnicy zesłania Ducha Świętego (por. Dz 1, 4-5).
Po powrocie do Jerozolimy Apostołowie "trwali jednomyślnie na modlitwie
razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14).

Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na długo przed jej
dokonaniem się. Przy Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejście
do niebieskiego Ojca. Motywuje nawet konieczność swego odejścia:
„Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie
przyjdzie do was...

Uroczystość Wniebowstąpienia pierwotny Kościół łączył z tajemnicą Ze-
słania Ducha Świętego na Apostołów. Historia liturgii zna tę uroczystość do-
piero od IV w. O tym święcie pisze Æteria w swoim pamiętniku z podróży do
Ziemi Świętej w latach 381-384. Potwierdza je św. Augustyn (+ 430), gdy pi-
sze: „Dzień dzisiejszy świętują na całym świecie”. Św. Leon I Wielki (+ 461)
poświęca tej tajemnicy dwa kazania.

Dni następujące po Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych
na przyjęcie Ducha Świętego. Czytania liturgiczne w tym czasie zawierają
opis obietnicy zesłania Ducha Świętego, w kościołach odprawiana jest No-
wenna do Ducha Świętego.
Wiele o tajemnicy Wniebowstąpienia mówią następujące słowa św. Leona I
Wielkiego: "Po błogosławionym zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa
Chrystusa, którego wskrzesiła moc Boża dnia trzeciego jako świątynię roz-
waloną, dzisiaj najmilsi, upływa dzień czterdziesty, przeznaczony najświęt-
szym wyrokiem dla naszego pouczenia, aby widokiem zmartwychwstałego
ciała umocniła się wiara nasza... Zaiste wielka i nieopisana była przyczyna
szczęścia Apostołów, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu wstępowała natura
rodzaju ludzkiego ponad wszystkie stworzenia niebieskie, bijące godnością
chóry aniołów, a nawet ponad zastępy archaniołów się wznosząc i dochodząc
do granic Bóstwa - bowiem Syn Boży ją sobie poślubił. Dlatego wyniesienie
Chrystusa jest równocześnie i naszym także wyniesieniem: co bowiem po-
chodzi z Głowy, spada i na ciało. Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliśmy umoc-
nieni w posiadaniu nieba, lecz wznieśliśmy się wyżej dzięki łasce Chrystusa,
niż utraciliśmy przez zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyjaciel
zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci swoich syn Boży spo-
łem po prawicy Ojca umieszcza".



Porządek nabożeństw
02.06.2019 – 11.06.2019

niedziela 2 czerwca 2019 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
08:00 Za zm. Franciszkę i Jana Weihser, Jadwigę i Emanuela Dyrska, syna i synową,

Marię i Pawła Roesler, Engelberta Swolana, Mateusza Lach, Annę i Józefa Mu-
rawski, Leona i Adelę Tumulla, synową Elżbietę, Annę i Karola Janik, Annę i
Augustyna Rzytki oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 (dwujęzyczna) Za zm. ks. Roberta Wałach, Stanisława i Marię Łużyna, Zuzannę
Wałach, Edwarda, Mariana i Gabrielę Łyko, Franciszka i Bertę Kaleta.

14:00 Nieszpory niedzielne.
poniedziałek 3 czerwca 2019 – Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników
06:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Mariana z okazji urodzin.
wtorek 4 czerwca 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. mężów Bernarda i Maksymiliana, zm. rodziców z obu stron, Agnieszkę

i Franciszka Piperek, synów Jana i Antoniego, synową, Józefa Szyndzielorz,
zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

środa 5 czerwca 2019 – Św. Bonifacego, biskupa i męczennika
06:30 Za zm. Elżbietę Malik od mieszkańców ul. Górnej.
czwartek 6 czerwca 2019 – Dzień powszedni
17:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
18:00 (szkolna) Za zm. Marię Kaletka, rodziców pokrewieństwo Paris, Jana i Marię

Kaletka, córkę Elżbietę, Annę Kocur, rodzeństwo i zm. z pokrewieństwa.
piątek 7 czerwca 2019 – Dzień powszedni
06:30 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże z okazji 70. rocznicy urodzin dla Marty Kocur i
całej rodziny.

sobota 8 czerwca 2019 – Św. Jadwigi Królowej
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Rajmunda Marek z okazji 50. rocznicy uro-
dzin.

12:30 Chrzest: Nicolas Eryk Cięcinka. (ks. Rzega).
18:00 Za zm. Henryka Kurek, rodzeństwo Monikę i Franciszka oraz ojca Bernarda,

wnuka Adama, dziadków i zm. z pokrewieństwa.
niedziela 9 czerwca 2019 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
08:00 (dwujęzyczna) Za wstawiennictwem NMP o światło Ducha Świętego i Bożą

Opiekę dla młodzieży rocznika 2001 z okazji 18. rocznicy urodzin.
10:30 Za zm. męża Jana Kupka, braci Ryszarda i Józefa, siostry Helenę, Dorotę i Li-

dię, szwagierkę Felicję, dwóch szwagrów, rodziców Józefa i Martę Kupka,
Henryka i Jadwigę Mraczny, syna Gerarda, dziadków, rodzeństwo z obu stron i
dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo do Ducha Świętego.



Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje, a po
Mszach św. – z okazji Dnia Dziękczynienia – zbiórka do puszek na budowę
Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie. W przyszłą niedzielę
kolekta na potrzeby parafii. W ubiegłą niedzielę na jałmużnę postną zebrali-
śmy 1 547,75 PLN Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim ofiarodawcom.

Dzisiaj z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka szkoła w Brzeźnicy orga-
nizuje na boisku szkolnym Festyn Rodzinny. Początek o godz. 15:00.

W czwartek po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne dla uczniów
VII i VIII kl. SP. przed bierzmowaniem.

Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim, którzy uczestniczyli w naszej dorocz-
nej pieszej pielgrzymce do Matki Bożej Raciborskiej.

Duszpasterstwo Młodzieży w Opolu zaprasza studentów i uczniów
szkół średnich na Ławkę Festiwal, która odbędzie się od 3 do 7 lipca
w Opolu-Winowie. Informacje i zapisy na stronie www.botafe.pl.

W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał naszych Chorych.  Zapisy,  jak
zwykle w zakrystii albo w kancelarii parafialnej.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie oprócz czwartku,
pół godziny po Mszy św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegłym tygodniu i przygotowali go na dzisiejszy
Dzień Pański. W piątek za tydzień (07.06.2019, godz. 18:45) Jarosz, Rybac-
ka, Franica, Stoińska, Nizio i Porombka, a w piątek za 2 tygodnie
(14.06.2019, godz. 18:45) Lerch, Lerch, Jurecka, Wycisk, Wycisk i Zaczyk.

Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Zachęcam wszystkich do zaan-
gażowania się w tworzenie i przystrajanie czterech ołtarzy. Jeśli po-
trzeba pomysłu na hasła przy ołtarzach, to zapraszam do kontaktu.

Dzisiaj też w Raciborzu Marsz dla Życia i Rodziny. Początek w kościele
Matki Bożej o godz. 15:00.

Również w piątek w kościele NSPJ kolejny Wieczór Uwielbienia.

Informacje duszpasterskie
02.06.2019 – 09.06.2019

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

poniedziałek 10 czerwca 2019 – N . M  P  M  K
06:30 Za zm. Marię Pientka, z domu Wallach i za zm. z pokrewieństwa Pientka-

Wallach.
wtorek 11 czerwca 2019 – Św. Barnaby, Apostoła
18:00 Za zm. męża Zygfryda Ceda, zm. rodziców Marię i Józefa Czogałą, Anastazję i

Konstantego Ceda i zm. z rodzin Ceda-Czogała-Kapłanek-Hałas-Schmidt-
Dybała.


