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Z  D  Ś

W liturgii wyraźnie dominuje wołanie o Ducha Świętego, przywoływanie
Ducha! Najdobitniej wybrzmiewa refren psalmu responsoryjnego „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi ziemię”. Warto też wołać do Boga słowami modlitwy dnia: „ześlij
dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które
zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii”. O cudach tych mówi św. Łukasz w 2
rozdziale Dziejów Apostolskich i św. Paweł w 12 rozdziale 1 listu do Koryntian. Ci,
którzy znajdowali się razem na tym samym miejscu, wskutek napełnienia Duchem stali
się jednym Ciałem – to znaczy z poziomu bycia razem przeszli na poziom urzeczywist-
niania wspólnoty wiary, czyli Kościoła. Napojeni Duchem stali się też zdolni wyznać,
że Jezus jest Panem, jest Bogiem. Łukasz przekazuje, że wskutek napełnienia Duchem
„zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” – dosłownie jak
im pozwalał wyjaśniać. Użyte tu greckie słowo apoftegetai oznacza „wyjaśniać podnie-
sionym głosem, mówić z entuzjazmem”. To znaczy, że apostołowie głosili odtąd
Ewangelię z wielkim zapałem i zgodnie z wolą Chrystusowego Ducha.
Z dalszego opisu wydarzenia Pięćdziesiątnicy wynika, że Żydzi ze wszystkich krajów
oraz cudzoziemcy rozumieli słowa wypowiedziane przez apostołów. Fakt ten napełnił
ich zdziwieniem. Dziwili się dlatego, że każdy z uczestników wydarzenia słyszał apo-
stołów w swoim własnym języku ojczystym. W ten sposób Łukasz wydaje się sugero-
wać, że dar Pięćdziesiątnicy był również darem słyszenia. Dlatego oznacza podwójny
cud: cud mówienia obcymi językami i cud słyszenia tych języków. Jedni w Duchu mó-
wią, drudzy ogarnięci Duchem słyszą, a treścią mówienia są „wielkie dzieła Boże”.

I tego wszystkiego nam dziś bardzo potrzeba, zwłaszcza przekazywania światu z
zachwytem i entuzjazmem tego wszystkiego, co Duch Święty pozwala mówić i tak, jak
pozwala wyjaśniać. Sekwencja wskazuje też na inne cuda, które Boży Duch zdolny jest
zdziałać zwłaszcza w ludzkim sercu. Potrafi obmyć, co nieświęte, oschłym wlać zachę-
tę, leczyć serca ranę, nagiąć, co jest harde, rozgrzać serca twarde, poprowadzić zabłą-
kane. Wierzącym, Bogu ufającym nie skąpi siedmiorakich darów. Nie wystarczy jed-
nak zawołać: Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask mnogich, przyjdź światłości
sumień. Nie wystarczy też poprosić: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich
wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Trzeba nam bardzo przejąć się słowami
Zmartwychwstałego z wielkanocnego poranka i na nie pozytywnie odpowiedzieć.
Mam na myśli proste wezwanie, czy wręcz prośbę Jezusa skierowaną do Apostołów
„Weźmijcie Ducha Świętego”. Jezus nie skąpi swego Ducha nikomu.

Najważniejsze jest to, by o Ducha świętego stale prosić i na Jego przychodzenie
być stale otwartym! bp Andrzej Czaja



W    J  50-   

1. W sobotę 11 czerwca br., będzie mieć miejsce Diecezjalna
Pielgrzymka Chorych na Górę Świętej Anny. Rozpocznie
się modlitwą różańcową o godz. 9:30, a o godz. 10:00 pod
przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały sprawowana
będzie Eucharystia w intencji chorych.

2. 16 czerwca, w uroczystość Bożego Ciała, zwłaszcza dla młodzieży i rodzi-
ców z dziećmi, na Górze Świętej Anny Jubileuszowe Uwielbienie Pana.
Będzie ono szczególną formą modlitwy dziękczynienia Bogu za wszelkie
łaski i dobrodziejstwa, które stały się i są udziałem naszej diecezji. Począ-
tek nabożeństwa o godz. 19:00.

3. 19 czerwca o godz. 12:00 i 21 czerwca o 18:30 w katedrze opolskiej suma
odpustowa ku czci Matki Bożej Opolskiej.

4. W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa wieczorem na Górze św.
Anny początek trzydniowego (24-26 czerwca br.) trwania na modlitwie
wspólnoty diecezjalnej w związku ze Złotym Jubileuszem Kościoła opol-
skiego, ale też w łączności z Ojcem Świętym, który w Rzymie zamknie
Rok Rodziny:
a. W piątek wieczorem dla Braci Józefowych, Opiekunek Życia i człon-

ków diecezjalnego dzieła modlitewnego Oremus formacyjno-
modlitewne nabożeństwo ze świecami w Grocie Lurdzkiej; początek o
godz. 19:00.

b. Następnego dnia, w sobotę, jubileuszowe dzieło przebłagania Boga za
nasze grzechy. Po Mszy św. o godzinie 9:00 Kalwaryjska Droga Krzy-
żowa. Głoszone kazania będą poświęcone tematyce małżeńsko-
rodzinnej.

c. W niedzielę, zwłaszcza dla rodzin, w ramach dorocznej pielgrzymki
mężczyzn i młodzieńców, będziemy się duchowo łączyć z rodzinami na
placu św. Piotra w Rzymie i dokonamy aktu powierzenia Bogu rodzin
naszej diecezji.

5. 28 czerwca przypada 50. rocznica ustanowienia Diecezji Opolskiej. W ka-
tedrze opolskiej liturgia dziękczynienia i odnowienia przymierza z Bogiem
o godz. 18:30.

6. Odpust ku czci św. Jacka i metropolitalne świętowanie Złotego Jubileuszu
Kościoła Opolskiego w Kamieniu Śląskim, 14 sierpnia br.

7. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę odbędzie się w tradycyjnej for-
mie w dniach 15–20 sierpnia. Konkretne informacje będą podawane przez
duszpasterzy.

Ks. biskup serdecznie zaprasza wszystkich Diecezjan do udziału w tych diece-
zjalnych wydarzeniach.



Prządek nabożeństw
05.06.2022 – 12.06.2022

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, Al-

bertynę i Emanuela 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 szwagrów, szwagierkę Felicję, rodziców Józefa i Martę Kupka, Hen-
ryka i Jadwigę Mraczny, syna 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 2022b – N . M  P , M  K
18:00 Za zm. córkę Bogusławę Cygan, ojca Jerzego Mika, rodziców Joachima i Ger-

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

wtorek 7 czerwca 2022 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Adelajdę i Jerzego Malik rodziców Emmę i Antoniego Grzesik, Fran-

ciszka Malik, Elfrydę i Juliusza Halczok, zm. dzieci, Ernesta Krasek, Helenę i
Alfonsa Mrowiec, syna Gerarda, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierp.

środa 8 czerwca 2022 – Św. Jadwigi, Królowej
11:00 W intencji kapłanów z rocznika święceń 2000 (zjazd kursowy).

czwartek 9 czerwca 2022 – J  C , N   W  K
18:00 (szkolna) Za zm. Wandę Tywończuk w 1. rocznicę śmierci.

piątek 10 czerwca 2022 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Romana Kula.

sobota 11 czerwca 2022 – Św. Barnaby, Apostoła
18:00 Za zm. rodziców Ewę i Michała Bajerski, Stanisławę i Władysława Słaby

dziadków z czterech stron, Kazimierza Bajerski, Emilię Zaczyk, Rene Mar-
chut, Ewę Słaby, zm. z pokrewieństwa Bajerski-Słaby i dusze w czyśćcu cier-
piące.

niedziela 12 czerwca 2022 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
07:00 ...............................................................................................................................
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Genowefę i Jana Nowak, Marię i Maksymilia-

na Kołodziejczyk, synów Alfreda i Alojza, synowe Różę i Małgorzatę, Emila
Marcol, Małgorzatę Burdzik, dziadków, zm. z pokrewieństwa Kołodziejczyk-
Nowak-Filip, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

11:00 Za zm. rodziców Pawła i Helenę Gali, Otylię i Jana Żurek, zm. dziadków z obu
stron, rodzeństwo, pokrewieństwo Gali-Wallach i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa – Jubileuszowa Droga
Światła.



Informacje duszpasterskie
05.06.2021 – 12.06.2022

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!”
składającym ofiary w kościele, przelewającym na konto parafialne i przez mi-
kropłatności na stronie internetowej naszej parafii.

Zapraszam dzisiaj na godz. 14:00 na czerwcowe nabożeństwo do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w ramach Jubileuszowej Drogi Światła.

W środę zostały zainstalowane nowe organy cyfrowe wraz z nagłośnieniem.
Koszt tego zakupu to 25 tys. zł.
Diecezjalny duszpasterz rolników, ks. Jan Polok, zaprasza rolników na Mszę
św. z okazji dnia modlitw o błogosławieństwo Boże i dobre urodzaje, jutro
6 czerwca, w Święto NMP Matki Kościoła, do Pietrowic Wielkich, do ko-
ściółka św. Krzyża, na godz. 15.00.

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

grzebieniu,
· Klaudia Helena Wochnik z naszej parafii.

(zapowiedź trzecia)
Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna codziennie, oprócz
czwartku, przez pół godziny po Mszy św.
W sobotę 18 czerwca na Górze Świętej Anny odbędzie się spotkanie rodzi-
ców modlących na Różańcu za swoje dzieci. W programie: 10.00 modlitwa
różańcowa, 11.00 Msza św. (w bazylice św. Anny), przerwa obiadowa od
12.00 do 14.00, nabożeństwo (kościół Krzyża Świętego).

Rozpoczęła się na rekrutacja na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Opolskiego. Więcej na www.wt.uni.opole.pl.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali i przystroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły piątek
(10.06.2022, godz. 18:45) prosimy następne rodziny z kolejki.

W środę, Mszą św. dziękczynną o godz. 11:00, rozpocznie się w na-
szej parafii 22 zjazd kursowy kapłanów wyświęconych razem ze

mną w roku 2000. Zapraszam wszystkich Parafian do wspólnego z nami po-
dziękowania Panu Bogu za dar kapłaństwa.
W czwartek o godz. 18:00 Msza św. szkolna a po niej spotkanie formacyjne
dla VII kl. Przygotowujących się do bierzmowania.

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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