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Niedziela Wniebowstąpienia
Pańskiego
Ewangelia wg św. Mateusza
Jedenastu uczniów udało się do Galilei; na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata».

List do Efezjan
Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha
mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego.
Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On
wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych
i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania
Jego potęgi i siły.
Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na
wyżynach niebieskich,
ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim
innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla
Kościoła,
który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Intencje mszalne
Poniedziałek 29. 05. 2017 – św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za + Małgorzatę Micheń w 30 dz. po śm.

Wtorek 30. 05. 2017 – św. Jana Sankandra, kapł. i m.
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za + Marię Kurc, męża Jana, synów Joachima i Józefa, za ++ z rodz. Kurc Bregula i d.op.

Środa 31. 05. 2017 – Nawiedzenia NMP
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za ++ z rodziny i za ++ znajomych – w pewnej intencji

Czwartek 1. 06. 2017 – św. Justyna, m. – Dzień Dziecka –
I czw. m-ca
8. 30
9. 00
17. 00
18. 00

Różaniec w int. młodego pokolenia
O nowe powołania do służby Bożej
Godzina Święta
W int. Bogu wiadomej

Piątek 2. 06. 2017 – Świętych Męczenników Marcelina i Piotra –
I pt. m-ca
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św.
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Z okazji Dnia Dziecka w int.
wszystkich naszych Dzieci i młodszych i starszych, o wszelkie Boże
błogosławieństwo i za + Jadwigę Świec w 30 dz. po śm., za + męża Antoniego
i za ++ rodziców z obu stron

Sobota 3. 06. 2017 - św. Karola Lwangi i Towarzyszy –
I sob. m-ca
7. 00 - Do Niepokalanego Serca NMP w Int. Czcicieli i Ofiarodawców
- Za + matkę Annę Janikula w rocznicę śm., za + męża Jana, za syna Hansa i
pokr. z obu str.
7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
12. 00 Różaniec w int. Ojca św., za Kościół i prześladowanych Chrześcijan
14. 00 Ślub i Msza św. Wojciech Czarnecki i Justyna Pisarek
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Za ++ rodz. Emilię i Piotra Miszkiel, siostrę Marysię, bratową Reginę,
siostrzeńca Stanisława, za ++ z pokr., za ++ rodziców i teściów Marię i Jana
Bazelak, za ++ z rodz. Bazelak – Labisz i pokr.
- Za + Wiktorię Wystrach, zaginionego męża Karola, za + Piotra Warwas i
pokr.
- Za + Ritę Nieman w rocznicę śm., męża Gintera, córkę Lidię, za ++
krewnych i d.op.
- Za ++ Annę i Franciszka Siekierka, synów Waltra i Piotra oraz za ++ Martę i

Jana Jambor
- Za + Pawła Koniecznego – od Zakładu Pogrzebowego Ireneusza Oszajca i
kolegów
- Za + Aleksandra Janikula, jego ++ rodziców, rodzeństwo i ++ teściów
- Za + Magdalenę Pietruszka w 30 r. urodzin
- Za ++ rodz. Małgorzatę i Jana Krupop, ich + syna Herberta, za ++ z
pokrewieństwa Krupop – Piechota oraz za d.op.

Niedziela 4. 06. 2017 – Zesłanie Ducha Świętego - Uroczystość
8. 00 Za ++ rodz. Małgorzatę i Feliksa Wittek, za zaginionego syna Jerzego, za
córki Gertrudę, Annę i Jadwigę, szwagrów Konrada, Edwarda, Stanisława i
Alfonsa, wnuki Ryszarda, Irenę i Alfreda oraz d.op.
10. 30 - Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Nikolę Szyja, za rodziców,
dziadków, chrzestnych i w int. całej rodziny prosząc o wszelką Bożą opiekę i
pomyślność
- O Boże błog. w int. Antoniego i za całą rodzinę Dera - Dwornik
16. 00 Nabożeństwo do NSP Jezusa
16. 30 - Do B.Op., św. Judy Tadeusza, MB Uzdrowienia Chorych o zdrowie i
wytrwanie w chorobie w int. Tadeusza, za żonę Annę i za córki z rodzinami,
prosząc o wszelką Bożą opiekę
- Za + Franciszka Matuszek, ++ rodz. Matuszek – Datko

Pozostałe ogłoszenia
1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę parafialną na obraz Ostatniej Wieczerzy
2. W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Św.
3. W tym tygodniu przypadają: święto Nawiedzenia NMP (środa), wspomnienie
św. Urszuli Ledóchowskiej (poniedziałek) i św. Justyna (czwartek)
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca
5. W pierwszy piątek od godz. 9.00 odwiedziny chorych
6. Msza św. z ok. Dnia Dziecka będzie odprawiana w piątek na tzw. Szkolnej
7. W sobotę 3 czerwca o godz. 10.00 w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie.
Zachęca się wiernych do modlitwy za naszych neoprezbiterów
8. Na Górze św. Anny pielgrzymki: w niedzielę (4 czerwca) Mniejszości
Narodowych, w poniedziałek (5 czerwca ) Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
i obchody kalwaryjskie
9. Kolekta z niedzieli 4 czerwca jest wyznaczona na Seminarium Duchowne oraz
ogólnopolska zbiórka do puszek przed kościołami na Świątynię Bożej
Opatrzności w Warszawie
10. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru

Patron tygodnia – św. Franciszek
Caracciolo
Św. Franciszek Caracciolo, kapłan, zakonnik. Urodził się 13 października 1563
roku w Villa Sancta Maria (królestwo Neapolu). Pochodził ze znakomitej rodziny.
Studiował teologię na uniwersytecie w Neapolu. Po przyjęciu święceń kapłańskich
w 1587 roku podjął pracę duszpasterską wśród więźniów i galerników. Następnie
razem z genueńczykiem Janem Adorno zakłada nowy zakon opiekujący się biednymi,
chorymi i więźniami Kanoników Regularnych Mniejszych. Mając 26 lat składa śluby
i w miejsce dotychczasowego: Askaniusz, przyjmuje nowe imię zakonne Franciszek.
w 1591 roku zostaje generałem zakonu. Zakłada domy zakonu we Włoszech
i Hiszpanii. Odznaczał się gorliwością, umartwieniem oraz nabożeństwem do
Najświętszego Sakramentu. Po kilku latach złożył urząd. Umarł, pielgrzymując do
sanktuarium Matki Bożej w Loreto, 4 czerwca 1608 roku w Anconie. Pochowano go
w kościele Matki Bożej Większej w Neapolu. Beatyfikowany w 1769 roku,
kanonizowany w 1807. Jest patronem tego miasta.

Humor
Mąż pyta się żony:
- Mamusia do Afryki pojechała?
- No, co Ty! Zgłupiałeś?
- No, bo mówili w wiadomościach, że w Południowym Sudanie pojawiła się cholera.
Syn rolnika poszedł do wojska. Po jakimś czasie napisał do ojca list:
"Tato tu jest wspaniale! Można się wylegiwać do 6 rano."
Pani poprosiła dzieci, żeby na lekcję techniki przynieśli jakieś medyczne przedmioty.
Julka przyniosła stetoskop, Krzyś ciśnieniomierz, a Hania strzykawkę. Nagle do klasy
wchodzi spóźniony Jasiu i ciągnie za sobą respirator.
- Jasiu skąd go masz? - pyta zdziwiona nauczycielka.
- Od dziadka.
- A dziadek nic mnie mówił?
- Nie. Powiedział tylko: "Eeeehhhhh..."
Mąż do żony:
- Kochanie, spełniło się twoje marzenie, by zamieszkać w droższym mieszkaniu. Od
przyszłego tygodnia podnoszą nam czynsz.
- Czego nauczyłeś się dziś w szkole? - pyta mama Jasia.
- Katechetka powiedziała nam, że iPhone to dzieło szatana.
- Hmm, naprawdę? A dała na to jakiś dowód?
- Oczywiście! Jak się go poleje wodą święconą, to przestaje działać!

