
"Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją 
władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc  
i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei,  
i w Samarii, i aż po krańce ziemi".  

(Dz 1) 
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1. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę 
nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że 
Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej  
z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby 
wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce. Dziś też czcimy Maryję, Wspomożenie 
Wiernych. Od 2007 roku modlimy się w tym dniu za Kościół w Chinach 
2. Dziś odpust św. Jana Nepomucena w Kosorowicach 
3. Przed nami ostatni tydzień maja. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach 
maryjnych i nowennie do Ducha Świętego 
4. W dalszym ciągu obowiązuje dyspensa Ks. Biskupa od obowiązku uczestnictwa 
we Mszy Św. w niedzielę i święta nakazane 
5. W kościele parafialnym może przebywać 70 osób (700 m2),  
w Kamionku – 10 osób (oprócz odprawiającego, ministrantów i organisty). Pozostali 
mogą uczestniczyć przed świątynią, zachowując między sobą odległość minimum dwóch 
metrów. Komunia będzie dla nich udzielana też przed kościołem. Zachowajmy 
bezpieczne odstępy także podczas podchodzenia do Komunii Świętej i przy obejściu 
ołtarza (Opfergangu),  pamiętajmy o obowiązku zakrywania ust i nosa 
6. Sakrament pokuty udzielany jest przed Mszą świętą i nabożeństwem majowym 
7. Ks. Piotr Tarlinski nadal prowadzi o godz. 20.00 nabożeństwa w języku 
niemieckim z naszego kościoła. Zachęcamy do uczestnictwa 
8. W sobotę 7 diakonów naszej diecezji przyjmie sakrament święceń w stopniu 
prezbitera. Ze względu na epidemię święcenia odbędą się w rodzinnych parafiach 
neoprezbiterów, za wyjątkiem dwóch diakonów z parafii Opole-Wrzoski i Chróścina 
Opolska; ci przyjmą święcenia w katedrze opolskiej. Transmisja od 10.00 w radiu Doxa 
9. Policja ostrzega, że w ostatnim czasie nasiliły się oszustwa metodami na policjanta: 
Tylko w zeszłym tygodniu odnotowano cztery przestępstwa, gdzie w dwóch przypadkach 
po kontakcie z fałszywym policjantem i rzekomym udziale w zasadzce na przestępców, 
seniorzy stracili kilkadziesiąt tysięcy złotych wyrzucając pieniądze przez okno 
10. Kolekta z ub. niedzieli – 1300 zł, Opfergang – 1960 zł. Bóg zapłać! 
11. Sprzątanie kościoła: Pudelko, Zmuda, Glinka, Madziała (ul. Polna) 
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NIEDZIELA – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 24 V 
7.30 Msza św. za † Alojzego Rygol w miesiąc po śmierci 

10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Georga Heider z okazji 90 urodzin i za † żonę 
15.00 Nabożeństwo majowe 
16.00 Msza św. do B. Op. (…) w pewnej intencji z okazji urodzin 

PONIEDZIAŁEK  Urbana I 25 V 
7.00 Msza św. w intencji Ks. Proboszcza w rocznicę święceń 

17.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. i MBNP (...) w int. Anny Hudala z okazji 70 urodzin 
i dzieci z rodzinami 

18.00 Nabożeństwo majowe 
WTOREK  Dzień Matki, Filipa Neri 26 V 

7.00 Msza św. za † męża, ojca i dziadka Karola Reinert w 1 r. śmierci 
18.00 Nabożeństwo majowe 
ŚRODA  Pawła VI 27 V 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: za †† ojca, babcię i z rodziny 
18.00 Nabożeństwo majowe 
CZWARTEK   28 V 

7.00 Msza św. za †† męża Jana Kuboń, jego rodz. Paulinę i Teodora, rodz. Klarę  
i Józefa Swoboda, ich rodz. i rodzeństwo, brata Alfreda, siostrę Marię, Małgorzatę 
i Jerzego Lukaszczyk, ich syna Józefa, szwagra Richarda, dusze w cz. c. 

17.30 Msza św. szkolna: za †† rodz. Józefa i Józefę Reinert, teściów Leopolda i Barbarę 
Pałasz, Annę i Antoniego Matuszek, Józefa i Martę Lenort, Jacka i Helenę Reinert, Marię 
Reinert i syna Waldemara, Pawła i Agnieszkę Reinert, bratową Marię Reinert i dusze w cz. c. 

18.00 Nabożeństwo majowe 
PIĄTEK  Urszuli Ledóchowskiej 29 V 

7.00 Msza św. za †† męża Alfreda Bartoszek, jego rodz. Bertę i Józefa, szwagra 
Joachima, rodz. Martę i Karola Gołąb, brata Jerzego, bratową Annę, siostry zak. 
Gerhildę i Konsumatę, z pokr. 

18.00 Nabożeństwo majowe 
SOBOTA  Jana Sarkandra 30 V 

7.00 Msza św. za †† męża i ojca Józefa Patolla, córkę Teresę Mikolas, jej męża 
Tomasza, rodz. Franciszka i Marię Patolla, ich córkę Elżbietę, jej syna Joachima, rodz. 
Wincentego i Paulinę Pielenga, ich rodz. i rodzeństwo, brata Jana, siostry Annę i Marię, 
szwagrów Huberta, Jana i Seweryna, siostrzeńca Jacka oraz dusze w cz. c. (nab. majowe) 

15.00 Chrzest: Florian Wiktor Sleziona 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† żonę Urszulę Biela w r. śm., jej rodz. Hildegardę  

i Emanuela Suchanek, brata Jerzego, siostrzenicę Beatę, dziadków i wujków  
z pokr. Biela i Suchanek, księży i siostry zak. prac. w naszej parafii  

20.00 Msza św. w jęz. niem.: za † męża, ojca, dziadka i szwagra Józefa Smolarz  
w miesiąc po śmierci 

NIEDZIELA – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 31 V 
7.30 Msza św. za †† rodz. Eryka i Erykę Biela, teściów Jana i Marię Kapica oraz 

Krystynę Gruszkiewicz w 1 r. śmierci 
10.00 Msza św. (za Parafian) 
15.00 Nabożeństwo majowe 
16.00 Msza św. za †† syna Jerzego, synową Elżbietę, męża Alfreda, jego brata 

Gerarda, siostry, szwagrów, braci i bratową, rodz. z obu stron 
 


