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Refleksja 
Obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W modlitwie dnia Kościół 
obwieszcza znaczenie tego wydarzenia dla nas. Pobudza nas tego, abyśmy  
w tajemnicy Wniebowstąpienia Jezusa widzieli wywyższenie ludzkiej natury, tzn. 
wielki, wspaniały akt Bożej łaskawości, który oznacza otwarte niebo dla nas. Kościół 
prosi Boga, aby w tej sytuacji pomógł nam wyrażać wdzięczność sercem pełnym 
świętej radości i równocześnie by utwierdził naszą nadzieję, że jako członkowie 
mistycznego Ciała Chrystusa połączymy się z Nim w chwale!  
Radość i wdzięczność winno w nas też obudzić oznajmienie św. Pawła zawarte  
w liście do Efezjan. Apostoł jeszcze inaczej interpretuje znaczenie Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Bóg – stwierdza – „wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego 
ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła”. Mowa jest o zasiadaniu Chrystusa po 
prawicy Ojca, a równocześnie o Jego trwałej obecności w Kościele, o Jego znaczeniu 
jako Głowy Kościoła. 
W tekstach Łukaszowych (we fragmencie z Dziejów Apostolskich i we fragmencie 
Ewangelii) zawarty jest opis wydarzenia Wniebowstąpienia Pańskiego. Opisy te nie 
sprzeciwiają się sobie, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Co więcej ma tu 
miejsce nie tylko dopełnienie. Zestawienie obydwu tekstów prowadzi do ważkich 
spostrzeżeń. Najpierw nie trzeba pytać, czy Jezus uniósł się, czy został uniesiony? 
Jego Wniebowstąpienie, podobnie jak Jego Zmartwychwstanie jest dziełem Boga. 
Jezus równocześnie został wskrzeszony przez Boga Ojca i sam zmartwychwstał mocą 
swego bóstwa. Teraz na Górze Oliwnej został uniesiony przez Ojca i równocześnie 
uniósł się mocą swego bóstwa. Bardzo ważne jest też nieco inne określenie tego, co 
wówczas spotkało Apostołów. W Ewangelii Łukasz pisze, że Jezus rozstał się z nimi. 
W Dziejach Apostolskich nieco koryguje swoją wypowiedź, czy raczej – wyraża się 
bardziej precyzyjnie, pisze: „obłok zabrał Go im sprzed oczu”. Obłok oznacza chwałę 
Bożą, to znaczy że chwała Boża sprawiła, iż Jezus zniknął im sprzed oczu. Tak 
Łukasz sugeruje, że wstąpienie Jezusa do nieba nie wyklucza Jego obecności pośród 
Apostołów, tyle tylko, że chwała Jego nie pozwala Go nam po ludzku doświadczać. 
Można zapytać: no, ale jak to jest możliwe, by Ten, który zasiada po prawicy Ojca 
był równocześnie z nami? Nic trudnego! Może być stale z nami, mimo swego bycia z 
Ojcem, analogicznie jak był z Ojcem stale, w sytuacji wyraźnie doświadczanej przez 
ludzi obecności na Ziemi Palestyńskiej. Wstąpienie Jezusa do Nieba nie wyklucza 
więc Jego obecności z nami – nie oznacza rozstania, lecz niedostępność naszemu 
ludzkiemu postrzeganiu.  
Dziękujmy więc Bogu za Jezusa oczekującego na nas w niebie, a przy tym stale 
obecnego pośród nas i prowadzącego nas do nieba! Jednocześnie prośmy o dar Ducha 
i otwierajmy się Nań, abyśmy umieli żyć tajemnicą Emmanuela – Boga z nami.  

bp Andrzej Czaja 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jezus powiedział do swoich 

uczniów: ”Tak jest 

napisane: Mesjasz będzie 

cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie; w imię 

Jego głoszone będzie 

nawrócenie i odpuszczenie 

grzechów wszystkim 

narodom, począwszy od 

Jerozolimy. Wy jesteście 

świadkami tego. Oto Ja 

ześlę na was obietnicę 

mojego Ojca. Wy zaś 

pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził 

ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał 

się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością 

wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc 

Boga. (Łk 24,46-53) 

 

Jezus, zanim został wzięty do nieba, przykazał uczniom oczekiwać obietnicy Ojca, aż 

zostaną ochrzczeni Duchem Świętym, otrzymają moc Ducha Świętego i będą Jego 

świadkami po krańce ziemi. Jezus wstąpił do nieba i teraz wstawia się za nami przed 

obliczem Boga. Jezus zgładził grzech przez ofiarę z samego siebie, a drugi raz 

przyjdzie nie z powodu grzechu, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP  
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. 

Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek:  7
30

 – 9
00

 

Wtorek i Czwartek: 16
00

–17
30
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Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001 
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  Intencja ewangelizacyjna  – Czerwiec 2021 
 

Aby dzięki konkretnym gestom, rodziny chrześcijańskie na całym świecie, 

przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.  



LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 30.05 

7
00

 Za † ojca i dziadka Kazimierza Rutkiewicz w kolejną rocznicę urodzin. 

18
00

 Do Bożej Opatrzności (…) dla Krystyny i Floriana Bieniek z okazji 70-tych 

rocznic urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.  

Wtorek – 31.05; święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. 

7
00 

…………………………………………………………………………………... 

18
00 

Za † Pawła Dulog w 30. dzień po śmierci.   

Środa – 1.06; wspomnienie św. Justyna, męczennika. 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy małżeństwa Iwony i Jana 

Jadeszko i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz z okazji kolejnych 

urodzin Jana Jadeszko. 

17
00

 1) W intencji dzieci.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 20. rocznicy ślubu Reginy i Joachima 

Jakubek oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie. 

Czwartek – 2.06 

7
00

 O nowe powołania do Służby Bożej. 

18
00

 1) Za † Hedwig Woitalla w kolejną rocznicę śmierci, †† Józefa Szewczyk oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za †† Elżbietę i Henryka Kucharczyk i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek – 3.06; wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy. 

7
00

 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

18
00

 W intencji zbiorowej. 

Sobota – 4.06 

  7
00

 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP. 

13
00 

Ślub rzymski: Magdalena Kaczmarczyk i Mateusz Kaczmarek 

18
00

 1) Za †† rodziców Bertę i Gerharda Smarsly, †† z pokrewieństwa Smarsly 

i Kruża oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † męża, ojca i dziadka Czesława Kucharskiego w 10. rocznicę śmierci, 

†† rodziców z obu stron, †† z rodzeństwa i z pokrewieństwa oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

Niedziela – 5.06 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

7
00

 Za † Marię Komander, †† pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 

8
15 

Za † męża i ojca Józefa Thamm, †† rodziców Bernarda i Genowefę, Zofię, 

Florentynę i Jana.  

9
45

 Za †† Marię i Franciszka Adamaszek, Herberta Mocza, Julię i Piotra Gabor 

oraz pokrewieństwo z obu stron.     

11
15

 Za † Barbarę Kauf oraz †† z rodzin: Korba, Kauf, Święcickich, Lepich 

i Nawara. 

16
30 

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

17
00

 Za † matkę Beatę Materna w 4. rocznicę śmierci – od syna Kamila. 
 

 

OGŁOSZENIA 

 

 

 Dziś o godz. 16
00 

zapraszamy do naszego kościoła na koncert pieśni maryjnych  

w wykonaniu krapkowickich chórów z parafii św. Mikołaja, parafii Ducha 

Świętego i Chóru Mniejszości Niemieckiej. 

 Na Nabożeństwo majowe zapraszamy w poniedziałek i wtorek o godz. 17
30

, a od 

środy na nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa po wieczornej Mszy św. (za 

wyjątkiem czwartku). 

 W poniedziałek o godz. 18
00 

Msza św. i spotkanie w kościele dla kandydatów do 

bierzmowania 2. roku przygotowania. 

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna w intencji wszystkich dzieci z racji ich 

święta.  

 W czwartek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych,  

a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie adoracji  

i nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 17
30

.  

 W piątek o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, a o godz.18
00

 Msza św. zbiorowa. 

 W sobotę o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP.  

Od godz. 8
00

 odwiedziny chorych. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii lub  

w kancelarii (można telefonicznie). O godz. 10
00

 w katedrze opolskiej odbędą się 

święcenia kapłańskie, o czym przypomni nam bicie dzwonów o godz. 11
00

. 

 Tegoroczna procesja Bożego Ciała, decyzją Parafialnej Rady Duszpasterskiej, 

przebiegać będzie tzw. „starą” trasą. W związku z tym o przygotowanie  

1. Ołtarza (w kapliczce przy cmentarzu) prosimy mieszkańców ul. Mickiewicza  

i ul. 3 Maja, 2. Ołtarza(w kapliczce) mieszkańców bloków przy ul. Piastowskiej 

18 i 20, 3. Ołtarza (w kapliczce) mieszkańców ul. Piastowskiej i ks. Koziołka  

i 4. Ołtarza (w kapliczce) mieszkańców ul. Piastowskiej i Krótkiej. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą niedzielę 

na Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać!  


