
WNIEBOWSTĄPIENIE

Wniebowstąpienie w liturgii Kościoła ma wielką rangę – jest
uroczystością, ale w pobożności chrześcijan jakby nie zaj-
muje zbyt ważnego miejsca. Może niesłusznie. Należałoby
bowiem pamiętać, że prawda o wniebo-
wstąpieniu Jezusa rozwiązuje przy-
najmniej dwa istotne problemy. Z jed-
nej strony daje odpowiedź na bolesne
doświadczenie: odtąd zmartwychwstały
Chrystus nie ukazuje się już swoim ucz-
niom. Wniebowstąpienie znaczy: „Nie
może przecież już się ukazywać, ponie-
waż odszedł do Boga, Jego i naszego
Ojca, a skoro jest u Boga, nie można
Go spotykać tak, jak spotykali się z
Nim ludzie, gdy przebywał między ni-
mi”. A po drugie wniebowstąpienie wy-
jaśnia pozycję, jaką Jezus zajmuje po
zmartwychwstaniu: „Jezus jest władcą
wyniesionym ponad wszystkie potęgi i możnych” – takie
wyznanie wiary składamy o Jezusie właśnie dzięki prawdzie
o Jego wniebowstąpieniu. Jest to ważne wyznanie, bo po-
zwala nam chociażby pozostawać bez lęku w obliczu
wszystkich wielkich i małych szefów tego świata.
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Chrystus przyszedł na
świat, a gdy z powrotem
poszedł do nieba, do
świata posłał swych
uczniów. Posyła ich z
orędziem krzyża: mamy
Boga, który dla nas ludzi
stał się człowiekiem i no-
sił nasze brzemiona.





Porządek nabożeństw
13.05.2018 – 20.05.2018

niedziela 13 maja 2018 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
08:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 80. rocznicy urodzin Engelberta
Gawlik z Brzeźnicy a także o zdrowie dla całej rodziny.

10:00 Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.
14:00 Nabożeństwo Fatimskie z procesją ze świecami wokół kościoła.

poniedziałek 14 maja 2018 – Ś . M , A
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. za zm. rodziców Karola i Otylię Walach,

syna Józefa, Aleksję i Antoniego Krettek, zm. kapłanów i siostry zakonne
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

wtorek 15 maja 2018 – Dzień powszedni
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. za zm. Annę Kuśka, Józefa i Franciszkę

Kuśka, Jana i Jadwigę Kuśka, Piotra i Ernestynę Wolnik oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące.

środa 16 maja 2018 – Ś . A  B ,   
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. za zm. Helenę i Ferdynanda Krybus, syna

Bronisława, dziadków z 2 stron i zm. z pokrewieństwa Krybus-Żyła.

czwartek 17 maja 2018 – Dzień powszedni
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna za zm. ojca Alfreda Cienskowski,

rodziców Gerdę i Rudolfa Mokrosz, zm. dziadków z obu stron i zm. z po-
krewieństwa Cienskowski-Mokrosz.

piątek 18 maja 2018 – Dzień powszedni
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. za zm. Antoniego Kampka, rodziców, ro-

dzeństwo i pokrewieństwo, Alojzego Cwik, rodziców, Łucję, Gertrudę, Al-
fonsa, Huberta i Marię Cwik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 19 maja 2018 - Dzień powszedni
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. za zm. Antoniego Wochnik w 1. rocznicę

śmierci.

niedziela 20 maja 2018 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
08:00 Za zm. Jana Wysockiego od mieszkańców osiedla.
10:30 Rocznica I-Komunii św.
14:00 Nabożeństwo majowe.



Informacje duszpasterskie
13.05.2018 – 20.05.2018

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę po
Mszach św. zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej. Serdeczne „Bóg za-
płać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.

Dzisiaj o godz. 14:00 pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie z procesją
ze świecami wokół kościoła.

Zapraszam serdecznie na codzienne Nabożeństwa Majowe połączone z Nowenną
do Ducha Św. od poniedziałku do soboty o godz. 17:30 a w niedzielę o godz. 14:00.

W poniedziałek nabożeństwo majowe poprowadzą Dzieci Pierwszokomunijne,
jako dziękczynienie za dar Komunii św.

Również w poniedziałek o godz. 15:30 próba przed rocznicą I Komunii św.

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
W imieniu nas wszystkich składam podziękowania wszystkim,
którzy pomogli zorganizować procesje na Dni Krzyżowe w ubie-
głym tygodniu: Rolnikom, pocztom sztandarowym, służbie litur-

gicznej, strażakom, przygotowującym oraz wszystkim uczestnikom. Pani Ewelinie
Marek „Bóg zapłać!” za przygotowanie dzieci pierwszokomunijnych i uroczystości
Pierwszej Komunii św. „Bóg zapłać!” również rodzinie Krzosok za zaopatrzenie
nas w kwiaty na obejście kościoła, fary i na stary cmentarz. Pani Zofii Czisz i Panu
Bernardowi Piperek za posadzenie kwiatów i codzienne dbanie o obejście. Rodzinie
Kitel za organizację pielęgnacji zieleni na cmentarzu. Panu Feliksowi Pieruszka,
Andrzejowi Wańczura i Andrzejowi Tumulka za koszenie trawy na cmentarzu, wo-
kół kościoła i wokół fary. Panu Janowi Badurczyk za naprawę ołtarza. Wszystkim
troszczącym się o parafialne obejście serdeczne „Bóg zapłać!” Dziękuję również
tym, którzy służą mi pomocą i radą w organizacji parafialnych uroczystości.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprząta-
li nasz kościół w ubiegły piątek a Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych i Pani
Dorocie Wallach za przystrojenie go na pierwszokomunijne uroczystości. W przy-
szły piątek (18.05.2018, godz. 18:45) Serzisko Sabina, Karasek Roksana, Karasek
Karina, Kaduk Sylwia, Hałas Gabriela i Krybus Regina, a w piątek za 2 tygodnie
(25.05.2018, godz. 18:45) Wolnik Jolanta, Kołodziej Krystyna, Krybus Edyta, Bu-
lenda Krystyna, Mika Barbara i Jeleń Katarzyna.

W czwartek po Mszy św. szkolnej spotkanie podsumowujące z młodzieżą III
kl. gimnazjum po Uroczystości Bierzmowania.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Raciborzu, wykonawca budowy drogi
z Ligoty do Grzegorzowic oferuje ziemię w czasie realizacji inwestycji. Te-

lefon kontaktowy w w/w sprawie można uzyskać u sołtysa Łubowic jak również na
stronie internetowej Łubowic: www.lubowice.pl
W sobotę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego 10 diakonów naszej diece-
zji przyjmie święcenia prezbiteratu. Otoczmy ich modlitwą w tych dniach.


