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O   ?
Bliskie najważniejszemu słowu z dzisiejszej uro-

czystości, a mianowicie „wniebowstąpienie”, są wyra-
żenia „dostać się do nieba”, „pójść do nieba”,
„połączyć się z kimś w niebie”. Wszystkie one zasadni-
czo znaczą „znaleźć się po śmierci w krainie szczęśli-
wości”. Zrazu wydają się one bliskoznaczne ze słowem
„wniebowstąpienie”. Jezus „został wzięty do nieba i zasiadł po prawi-
cy Ojca” – pisze św. Marek; „został uniesiony do nieba” – dodaje św.
Łukasz, gdy wypełniło się o Nim wszystko, co mówiło Prawo.

Po namyśle jednak pewność tę się traci. Co bowiem znaczą poże-
gnalne słowa Jezusa, które przekazał nam Łukasz w Dziejach Apo-
stolskich: „A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Je-
rozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie
- mówił”? Niewątpliwie Jezus chce im powiedzieć: „Pozostańcie tu-
taj. Nie rozbiegnijcie się zaraz. Czekajcie, dopóki nie przyjdzie Ten,
który was rzeczywiście może pocieszyć”. A zatem Ten, który nas
opuszcza, nie pozostawia nas samych, ale posyła nam swego Ducha,
który jednocześnie może być we wszystkich i w każdym zakątku tego
świata, blisko nas i w nas. Ten, który odchodzi do „nieba”, pozostaje
przy nas – nie ucieka do „krainy szczęśliwości”, by jak najprędzej za-
pomnieć o „padole płaczu”.

Może jest to powód, dla którego św. Mateusz w ogóle nie wspo-
mina o odejściu Jezusa do nieba, a swą Ewangelię kończy słowami:
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świa-
ta”. Święty Marek wprawdzie wspomina o wniebowstąpieniu, ale od
razu dodaje: „Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan
współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzy-
szyły”. Odszedł do nieba, by pozostać z nami...



Z   K   Ś  O

Drugim Biskupem Opolskim mianowany został przez papieża Pawła
VI ks. Alfons Nossol, kapłan diecezji opolskiej, długoletni profesor Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższego Seminarium Duchow-
nego Śląska Opolskiego w Nysie-Opolu. Czasy rządów bpa A. Nossola
wyznaczały kolejne wyzwania dla Kościoła: wybór kard. K. Wojtyły na
papieża, okres "Solidarności", stanu wojennego, dochodzenie do pełnej
podmiotowości społeczeństwa, także i Kościoła, aż do przełomu 1989 r.
Nowy biskup powołał Radę Kapłańską, Radę Duszpasterską, zreorgani-
zował kolegium dziekanów, utworzył pięć nowych rejonów duszpaster-
skich z dziekanami rejonowymi na czele w Opolu, Gliwicach, Raciborzu,
Nysie i Kluczborku, utworzył ponad 60 nowych parafii. Na forum Kon-
ferencji Episkopatu jest członkiem Rady Stałej i przewodniczącym Rady
ds. Ekumenizmu. Przez papieża Jana Pawła II powołany został do waty-
kańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan. W 1981 r. otrzymał bi-
skupa pomocniczego w osobie Jana Wieczorka, a po śmierci bpa W. Wy-
ciska dwóch nowych: Jana Bagińskiego i Gerarda Kusza, konsekrowa-
nych 15 VIII 1985 r. Szczególną troską otoczył Seminarium Duchowne,
przenosząc je w całości do Nysy, w 1977 r. erygował Diecezjalny Instytut
Teologiczno-Pastoralny, działający jako filia KUL w Opolu. Dzięki jego
zabiegom powstał Diecezjalny Dom Księży Emerytów w Opolu oraz
ważne z punktu widzenia troski Kościoła o dziedzictwo kulturowe Mu-
zeum i Archiwum Diecezjalne. Dzięki sprowadzeniu nowoczesnej bazy
poligraficznej ożywiła się działalność edytorska Wydawnictwa Diecezjal-
nego św. Krzyża, drukującego fachowe pozycje, także dla innych pod-
miotów niekościelnych. Bp Nossol umożliwił dotychczas kilkunastu ka-
płanom wyjazd na misje, popiera dokształcanie księży. Dnia 21 VI 1983
r. gościł Ojca Świętego Jana Pawła II na Górze Świętej Anny.

Znaczące zmiany wprowadziła decyzja papieża Jana Pawła z 25 III
1992 r. bullą "Totus Tuus Poloniae Populus". Została utworzona nowa
diecezja gliwicka, której przypadło z naszej diecezji 90 parafii z ok. 140
kapłanami opolskimi. Nowa diecezja wraz z opolską włączone zostały do
świeżo powołanej metropolii górnośląskiej z siedzibą w Katowicach. Do-
tychczasowi biskupi pomocniczy z Opola mianowani zostali w Gliwi-
cach: bp Jan Wieczorek ordynariuszem a bp Gerard Kusz pomocniczym.
Nadto 15 parafii przypadło nowej diecezji kaliskiej. W związku ze zmia-
nami dnia 6 I 1993 r. konsekrowany został dla Opola nowy biskup po-
mocniczy Jan Kopiec.

(Powyższy tekst opracowano na podstawie
publikacji bpa prof. dra hab. Jana Kopca )



Prządek nabożeństw
29.05.2022 – 06.06.2022

niedziela 29 maja 2022 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
07:00 Za zm. Adolfa Weihser w 30 dni po śmierci.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. męża Ryszarda Hałas, rodziców Agatę i Juliusza, zm. dzieci, Jadwigę

Leśniok, mężów Maksymiliana i Franciszka, Jadwigę i Norberta Handzlik, Renatę i Alojze-
go Wyrobek i za zm. z pokrewieństwa Hałas-Leśniok.

11:00 W intencji Jerzego Sylwestra Wala, przyjmującego Sakrament Chrztu św. oraz jego rodzi-
ców i chrzestnych.

14:00 Nabożeństwo majowe – Jubileuszowa Droga Światła.
poniedziałek 30 maja 2022 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Antoniego Kampka, rodziców, rodzeństwo, Alojza Cwik, rodziców, Łucję, Gertrudę

i Alfonsa, Huberta i Marię Cwik, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 31 maja 2022 – N  N . M  P
18:00 Za zm. Jadwigę i Wilhelma Dziadzia, syna Henryka, zm. z rodzin Dziadzia i Reichel, Fran-

ciszka Klima, Annę i Stanisława Molenda, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 1 czerwca 2022 – Św. Justyna, męczennika
07:00 (recytowana) ..............................................................................................................................
czwartek 2 czerwca 2022 – Dzień powszedni
17:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
18:00 (szkolna) Za zm. Anielę Jurecki, męża Franciszka, dzieci, Antoninę Jurecki, Marię i Natalię

Rymer, Hildegardę Bochenek i zm. z pokrewieństwa Jurecki-Gocman.
piątek 3 czerwca 2022 – Św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18:00 Za zm. Józefa Czogała, rodziców, rodzeństwo zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cier-

piące.
sobota 4 czerwca 2022 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Różańcowych.
14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosła-

wieństwo Boże dla Norberta Ficoń z okazji 60 rocznicy urodzin.
18:00 Za zm. Franciszka Badurczyk, 2 żony, 2 synów, Annę Krybus, synową, Alfreda Griegel, bra-

ta, rodziców, Jerzego Koska, rodziców, brata, szwagra, Matyldę i Flawiana Krufczyk, Hele-
nę Wycisk, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 5 czerwca 2022 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
07:00 Za zm. Ernesta Marek, rodziców Jadwigę i Jana, synów, synowe, dziadków Kocur, Marek,

zm. z pokrewieństwa Marek-Depta i dusze w czyśćcu cierpiące.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Helenę Szczuka, ojca Franciszka, brata Eugeniusza, Albertynę i Ema-

nuela Krettek, syna Eugeniusza, żonę Hildegardę, córkę Marię Przybyła, pokrewieństwo
Krettek-Szczuka oraz za zm. kapłanów.

11:00 Za zm. Jana Kupka, braci Ryszarda i Józefa, siostry Helenę, Dorotę i Lidię, czterech szwa-
grów, szwagierkę Felicję, rodziców Józefa i Martę Kupka, Henryka i Jadwigę Mraczny, sy-
na Gerarda, żonę Cecylię, Józefa Kurek, dziadków i rodzeństwo z obu stron oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa – Jubileuszowa Droga Światła.
poniedziałek 6 czerwca 2022 – N . M  P , M  K
18:00 Za zm. córkę Bogusławę Cygan, ojca Jerzego Mika, rodziców Joachima i Gertrudę Mika,

Zofię i Alfonsa Smarzoch, Józefa Piździor, zm. rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.



Informacje duszpasterskie
29.05.2021 – 05.06.2022

Dzisiaj kolekta na jałmużnę postną z całego roku. W przyszłą niedzielę ko-
lekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. Serdeczne „Bóg za-
płać!” składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne i
przez mikropłatności na stronie internetowej naszej parafii.

Zapraszam na 3 ostatnie nabożeństwa majowe. Dzisiaj o godz. 14:00
w ramach Jubileuszowej Drogi Światła. W poniedziałek i wtorek po
Mszy św. wieczornej.

„Bóg zapłać!” wszystkim, którzy przygotowali krzyże przydrożne i gorliwie
uczestniczyli w procesjach Dni Krzyżowych i św. Urbana, oraz w naszej do-
rocznej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Raciborskiej.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Michał Tomasz Radecki z parafii św. Bartłomieja Apostoła w Po-

grzebieniu,
· Klaudia Helena Wochnik z naszej parafii.

(zapowiedź druga)
Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna codziennie przez pół
godziny po Mszy św.
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu zaprasza 11 czerwca na
pielgrzymkę diecezjalną do Sanktuarium w Opolu-Winowie. Początek o
godz. 09:30. Dojazd indywidualny.

W dniach 13-19 września br. będzie organizowana pielgrzymka do
Szensztatu. Orientacyjny koszt wyjazdu to 700 zł oraz 320 EUR. Po-
nieważ trzeba ustalić jak najszybciej liczbę chętnych, proszę o zapisa-

nie się na liście wyłożonej z tyłu kościoła na stoliku.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
(03.06.2022, godz. 18:45) prosimy następne rodziny z kolejki.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W
czwartek o godz. 17:00 Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich i za-
konnych z okazją do Spowiedzi św. W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał
chorych. Zapisy w zakrystii i kancelarii.

Diecezjalny duszpasterz rolników, ks. Jan Polok, zaprasza rolników na Mszę
św. z okazji dnia modlitw o błogosławieństwo Boże i dobre urodzaje,  w
Święto NMP Matki Kościoła, poniedziałek, 6 czerwca br. do Pietrowic Wiel-
kich, św. Krzyż, na godz. 15.00.

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