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Przeżywamy dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Podczas nabożeństwa majowego o godz. 14.30 wystąpi z repertuarem Maryjnym żeński Chór
Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. Serdecznie zapraszam.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Dni modlitw o powołania
do służby w kościele oraz wynagradzające Bożemu Sercu i Sercu NMP za grzechy własne
i całego świata. Zapraszam do udziału w nabożeństwach. W I sobotę różaniec będzie
odmawiany przed godzinkami.
W czwartek o godz. 18.00 Msza św. szkolna – zapraszam wszystkie dzieci.
Od piątku do przyszłej soboty trwać będzie nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha
Świętego.
W sobotę o godz. 10.00 w katedrze opolskiej odbędą się święcenia kapłańskie. Chciejmy
pamiętać w modlitwie za wyświęconych kapłanów.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Diecezjalny duszpasterz rolników, ks. Jan Polok, zaprasza wszystkich rolników, na Mszę św.
z okazji dnia modlitw o błogosławieństwo Boże i dobre urodzaje, który przypada w drugi
dzień Zielonych Świąt (poniedziałek 6 czerwca). Eucharystia będą sprawowana w
Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śl. o godz. 10.00.
Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty. W nadchodzącym tygodniu zapraszam
kolejne Rodziny według wyznaczonej listy.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
W ostatnim czasie z przeprowadzonych zbiórek celowych zebraliśmy: na ubezpieczenie
kościoła i budynków parafialnych – 3 064,42 zł., na remont opolskiej katedry – 744 zł., na
misje od dzieci komunijnych - 900 zł. Bóg zapłać!!!
Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej parafii, za tydzień na Seminarium Duchowne w Opolu.
Panu Krzysztofowi Baucz składamy serdeczne podziękowanie za odnowienie i konserwację
ławek, z których korzystamy uczestnicząc w nabożeństwach na zewnątrz kościoła i przy
grocie.
Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego.
Dzieci zapraszam do zakrystii po obrazek ze Słowem Bożym i owieczką.
Przed nami Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku prosimy o przygotowanie ołtarzy:
OŁTARZ 1- Rodz. KOŁODZIEJ - o pomoc przy budowie i wystroju prosimy sąsiadów od
rodziny FRANCIK do Studia BRAVO oraz ul Nowowiejska nr parzyste - prawa strona.
OŁTARZ 2– Rodz. BIAS- o pomoc przy budowie i wystroju prosimy sąsiadów od rodziny
WIENCH do końca ul. Niemodlińskiej oraz ul Dąbrowska. OŁTARZ 3 – Rodz. GÓRNY- o
pomoc przy budowie i wystroju prosimy sąsiadów od rodziny WIECZOREK do STUDIA
BRAVO oraz ul. Nowowiejska - lewa strona nr nieparzyste. OŁTARZ 4- o pomoc przy
budowie i wystroju prosimy sąsiadów od rodziny BAUMAN do kościoła oraz ul. Kościelna i
Komprachcicka. Bardzo prosimy wszystkich naszych parafian z wymienionych ulic o
wzajemną pomoc i zaangażowanie w powstanie ołtarzy Bożego Ciała. Duszpasterska Rada
Parafialna.
W piątek 10.06.2022 r. o godz. 17.00 odbędzie się sprzątanie placu kościelnego i parkingu
przed Uroczystością Bożego Ciała. Już dziś dziękuję za zaangażowanie w tej sprawie!

Wszystkim parafianom i gościom w parafii życzę
błogosławionej Niedzieli i całego tygodnia !!!
Ks. Daniel Breguła – proboszcz

APOSTOŁ
Pismo Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła
w Chróścinie Opolskiej
Ofiara dobrowolna

30.05.- 12.06.2022r

Nr 409

Adres strony internetowej: www.parafiachroscina.pl tel. Ks. Proboszcza 507 125 126
Numer konta parafialnego: 25 1240 5178 1111 0011 0462 8587
NOTKA INFORMACYJNA: Gazetka parafialna APOSTOŁ jest wydawana przez parafię rzymskokatolicką pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego
członków tej wspólnoty parafialnej!

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTAPIENIA PAŃSKIEGO 29 maja 2022r.
Obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W modlitwie dnia Kościół obwieszcza znaczenie
tego wydarzenia dla nas. Pobudza nas do 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! Uczyńmy tę prośbę naszą! Niech serca nasze wypełni zachwyt, pełne radości dziękczynienie i
nadzieja udziału w Chrystusowej 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

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 30.05.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
17:30 Nabożeństwo majowe – Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
18:00 Za ++ rodziców Julię i Nikodema Dobis, siostrę Joannę, szwagra, ++ z pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu cierpiące.
WTOREK–31.05.2022 – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP
17:30 Nabożeństwo majowe – Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Justyny i Sebastiana Langner oraz o
opiekę Anioła Stróża dla Zosi i Karola.
ŚRODA– 01.06.2022 – ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA – DZIEŃ DZIECKA
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Św. Aniołów Stróżów o zdrowie, potrzebne łaski,
Dary Ducha Świętego w intencji wszystkich dzieci naszej parafii z okazji ich święta Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
CZWARTEK– 02.06.2022– PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
7:00
Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej
parafii, w intencji ks. Proboszcza Daniela, ks. Łukasza, w intencji żyjących i zmarłych Matek intencja od Bractwa Matek z Chróściny – GODZINA ŚWIĘTA.
18:00 Msza św. szkolna – Za ++ męża Pawła Majer, rodziców Kalla, Majer oraz za ++
z pokrewieństwa - Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
PIĄTEK– 03.06.2022 – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA, ŚW. MĘCZENNIKÓW, KAROLA LWANGI
I TOWARZYSZY

Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na wynagrodzenie za nasze grzechy i całego świata
oraz w intencji wszystkich żyjących i ++ Ojców i Bractwa św. Józefa – intencja od Bractwa
Ojców z Chróściny. NABOŻEŃSTWO DO NSPJ .
18:00 Za ++ rodziców Marię i Jana Lichy, syna Krystiana Gala, 3 braci, 3 szwagierki, 3 szwagrów,
2 bratanków, siostrzenicę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za ++ z rodzin: Gala, Lichy,
Dlugosch, Schalk - Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
SOBOTA – 04.06.2022 – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
7:05
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
7:30
Ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na wynagrodzenie za grzechy świata
oraz w intencji naszych rodzin, aby były silne Bogiem i wzajemną miłością. Nabożeństwo
wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP - Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
16:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski
z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji kolegów i koleżanek z rocznika
szkolnego 1962 oraz za ++ z tego rocznika.
18:00 Za ++ męża Joachima Reich, rodziców z obu stron, dziadków, pokrew. Reich, Przyklenk
i dusze w czyśćcu cierpiące.
7:00

NIEDZIELA– 05.06.2022– UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
7:00
W intencji Parafian.
9:00
Za ++ rodziców Teodora i Agnieszkę Gregulec, Piotra i Agnieszkę Majer, synową Klaudię, ++
rodzeństwo, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą
o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Małgorzaty i Adriana Wiench z ok. 20 r. ślubu oraz
o błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża dla dzieci: Natalii, Magdaleny i Jakuba.
14:30
Nieszpory.
PONIEDZIAŁEK – 06.06.2022 – ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA
18:00
Za ++ ojca Jerzego Klink w rocznicę śm., brata Norberta, teściów Josefa i Marthę Przibylla oraz
o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinach Klink i Przybyła.
WTOREK–07.06.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00
Do Bożego Miłosierdzia za wszystkie ++ osoby z rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego o dar życia
wiecznego oraz za całe Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP i wszystkich członków
Stowarzyszenia bł. Edmunda o dar Bożego słowa i braterskiej komunii oraz opiekę bł. Edmunda.
ŚRODA– 08.06.2022 – ŚW. JADWIGI, KRÓLOWEJ
18:00
Za ++ męża Paula Trocha, rodziców z obu stron, zięcia, 2 braci, bratowe oraz z prośbą o zdrowie
i błogosław. Boże w rodzinie.
CZWARTEK– 09.06.2022– ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
7:00
Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji wszystkich żyjących
i zmarłych kapłanów naszej parafii.
18:00
Msza św. szkolna –Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za
otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie w rodzinach Barton, Majer oraz o opiekę
Anioła Stróża dla Szymona i Anastazji.
PIĄTEK– 10.06.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
18:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą
o błogosławieństwo Boże i zdrowie w intencji Edmunda Hulin z okazji 70 rocznicy urodzin oraz o
zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
SOBOTA – 11.06.2022 – ŚW. BARNABY, APOSTOŁA
7:30
Za ++ ojca Józefa Mika, teściów Agnieszkę i Pawła Giza oraz o błogosław. Boże i zdrowie dla
dzieci, wnuków i całej rodziny.
18:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą
o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Kochanek oraz za wszystkich ++ i żyjących
z rodziny.
NIEDZIELA– 12.06.2022– UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
7:00
Za ++ ojca Mieczysława Czerwińskiego, dziadków Jana i Eustachego, wujków Stanisława
i Tadeusza.
9:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą
o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinach Bauman, Kluczny, za ++ syna Tomasza, rodziców
z obu stron, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30
I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Boże za otrzymane łaski z prośbą
o błogosław. Boże i zdrowie w intencji Joanny i Dawida Jurek z ok. rocznicy ślubu.
II. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana z podziękowaniem za dar wiary i
powołania do służby kapłańskiej z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i wszelkie potrzebne
łaski w intencji ks. Seniora Ryszarda Wołowca z okazji 55 rocznicy święceń kapłańskich

