
Pozostałe ogłoszenia  

1. W sobotę o godz. 10.00 w katedrze opolskiej święcenia prezbiteratu. 

Zachęca się także wiernych do modlitwy w int. nowych kapłanów  

2. W sobotę także pielgrzymka rowerzystów na Górę św. Anny  

3. W czwartek święto św. Andrzeja Boboli kapł. i m. - Patrona Polski  

4. Podziękowania naszym Rolnikom, Gospodarzom i ich rodzinom za bardzo 

liczny udział w liturgii Dni Krzyżowych, w czasie których modliliśmy się o 

dobre urodzaje i o Boże błog. w pracy na roli  

5. W dalszym ciągu zapraszam na Nabożeństwa majowe i nabożeństwo do 

MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ w poniedziałek o godz. 20.00  

6. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Św.  

7. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

8. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

9. W sobotę o godz. 12.00 spotkanie ministrantów  

10. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

 

Opowiadanie: Nic straconego 
 

Dwaj mężczyźni razem wzrastali i byli od szkolnych lat zaprzyjaźnieni, bo obu 

łączyła wielka pasja: futbol. W każde sobotnie popołudnie spotykali się na stadionie, 

gorączkowali się wraz ze swoim klubem grą, a po meczu rozmawiali o nim w swojej 

knajpce. Naturalnie znali wszystkich zawodników i pozycje w tabelach każdego 

sezonu. Nie było meczu, który by opuścili. 

Prawie nie było, gdyż w którymś sezonie nie poszli na siedem spotkań. Zdarzyło się to 

w tym roku, kiedy jeden z nich ciężko się rozchorował. Zamiast iść samemu na mecz i 

opowiedzieć o nim potem choremu, zdrowy pozostawał ze swoim przyjacielem, 

siedział przy jego łóżku i rozmawiali o szczytowych okresach oraz porażkach swojego 

klubu. 

Chory nie wyzdrowiał i wkrótce potem zmarł, a jego przyjaciel powiedział jakiś czas 

później: 

– Widziałem wiele dobrych meczy. Widziałem kilka wybitnych meczy. Ale 

największą przyjemność sprawiły mi te mecze, na które nie poszedłem. 

 Humor 

Blondynka poznała chłopaka na czacie... Dużo rozmawiali i w końcu koleś pyta: 

-Spotkamy się w realu? 

Na to blondynka: 

-Ale u nas nie ma Reala, może w Biedronce?  
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Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego  
 

A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Łk 

24,52  
Rozstania są trudne. W chwili, gdy ktoś bliski nas opuszcza, doświadczamy 

pustki, rozbicia, osamotnienia. Ale jednocześnie widzimy wyraźniej, kim była 

osoba, którą żegnamy. Uświadamiamy sobie, co nam dała, czego nas nauczyła, 

co zostawiła. Czujemy się jej spadkobiercami. Jej duch staje się częścią naszej 

własnej tożsamości. Coś się kończy, ale zawsze też coś się zaczyna, otwiera się 

jakiś nowy etap. Rozstanie z rodzicami, z nauczycielem czy z mistrzem oznacza 

niezbędny krok w dojrzałość, samodzielność, odpowiedzialność za innych, za 

kontynuację dzieła, podjęcie dziedzictwa. 

Zmartwychwstały Pan tuż przed definitywnym powrotem do Ojca daje uczniom 

ostatnie wskazówki. Przekazuje im misję, obiecuje Ducha Świętego i 

błogosławi. Dzieło rozpoczęte przez Jezusa ma trwać w Kościele. Święty Paweł 

nazywa Kościół Ciałem Jezusa. Ten obraz oddaje prawdę o kontynuacji 

Chrystusowego dzieła w nas. Głowa Kościoła, czyli Jezus, jest w niebie, a Jego 

Ciało, czyli my, jesteśmy na ziemi. Można powiedzieć, że chrześcijanin to 

człowiek, który stąpa twardo po ziemi, ale głowę ma w niebie. Mieć głowę w 

niebie – to żyć w jedności z Tym, do którego idziemy. Mieć głowę w niebie – to 

być pielgrzymem, a nie tułaczem. Kto zna cel wędrówki, ten patrzy na swoją 

drogę z tej końcowej perspektywy. Dlatego nie daje się złu. Tożsamość 

człowieka określa nie tylko jego przeszłość, ale i jego nadzieja na przyszłość. 

Nasz problem polega na tym, że zbyt łatwo tracimy głowę, że pozwalamy 

naszym myślom i naszym pragnieniom, by były rozbiegane we wszystkie strony, 

podążały byle gdzie czy za byle kim. Mieć głowę w niebie – to mieć nadzieję 

większą niż wszelkie ziemskie cele, to oddychać wiecznością nawet w dusznej 

ziemskiej atmosferze. 


