
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE  
ZAPROSZENIE DO NIEBA 

Jak niegdyś uczniowie, tak my dziś uporczywie wpatrujemy się w 
niebo. Spójrzmy na tajemnicę wniebowstąpienia, podążając śladem 
duchowych przewodników i świadków wiary. 
 
Starożytny syryjski poeta Cyryllonas opisuje wniebowstąpienie, 
wkładając w usta Chrystusa słowa tęsknoty. „Ojciec czeka na mnie, aż 
wejdę i przyniosę ze sobą ciało i duszę, które uwięziły śmierć i diabeł. 
Aniołowie czekają na mnie, aż wrócę i przyniosę ze sobą zabłąkaną 
owcę, która dzięki mojemu przyjściu znów się odnalazła. Raj i ogród, 
obydwa mnie oczekują z nadzieją, że wprowadzę do nich Adama i 
ustanowię go tam panem". 
 
Swięty Augustyn, zwracając się do katechumenów, zachęca ich do 
spojrzenia na wniebowstąpienie z wiarą będącą warunkiem 
zrozumienia. Chrystus wstąpił do nieba - wierzcie! I niech wam nie 
mówi wasze serce: co czyni? Nie pytajcie o to, czego nie można 
znaleźć. Tam jest - to wam wystarczy. 
 
Inna wrażliwość towarzyszy św. Tomaszowi z Akwinu. Na pytanie, 
jaki sens ma dla nas wniebowstąpienie Chrystusa, odpowiada ze 
scholastyczną precyzją— umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość. 
Potęguje wiarę, gdyż zmusza do przekroczenia tego, co widzialne i 
zrozumiałe.  
Napawa nadzieją, bo Chrystus poprzedza nas w niebie, wskazując 
drogę i miejsce dla nas przygotowane. Obiecał to nam, mówiąc: „znów 
powrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja jestem" (J 
14,3).  
I wreszcie rozpala miłosną tęsknotę za niebem. Odchodzący Chrystus 
obiecuje uczniom, że ześle im Ducha Swiętego Pocieszyciela. Ducha 
miłości porywającej nas ku życiu wiecznemu. 
o. Jarosław Krawiec - dominikanin 

Opłaty cmentarne - patrz informacja Urzędu Gminy (gablotka) 
Cała Polska biega.. W Krupskim Młynie (24 maja ) patrz plakat 

NIEDZIELA  WNIEBOWSTĄPIENIE 
KRUPSKI MŁYN,  17 MAJA  2015 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

20/2015 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/  Dz 1, 1-11; Uniósł się w ich obecności 
Ref : PAN WŚRÓD RADOSCI WSTĘPUJE DO NIEBA 
2/  Ef, 1, 17-23; Chrystus zasiadł po prawicy Ojca 
 3/  Mk 28, 16-20; Dana Mi jest wszelka władza .. 

  



NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
1/ Za + matkę Pelagię Graczyk (2 r.), + brata Alfreda, o dar życia w. 
2/ W int. Syna Jana i tych, którzy z  nim przystępowali przed 50 laty 
do I Komunii oraz za + ks Henryka Gawelczyka (TD) 

7.00 
 

7.00 
17.30 
18.00 

Za żyjących i ++ dobrodziejów. 
Za wstaw. św. Anny w intencji żyjących i ++ członków Klubu Seniora 
Relaks, z okazji 30 r. powołania do istnienia oraz o dalszą opiekę MB i 
św. Józefa. (TD) 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE (prowadzi Grupa Misyjna) 

18.05.2015 

MSZE ŚWIĘTE 17.05: 7.30 I 10.30 

Za + męża i ojca Gerarda Piekacz (20 r.) 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE  
Za + męża Edwarda Budzisz, rodziców, 4 br., teściów, szwagierkę 
Krystynę i jej męża, ++ z rodzin Budzisz Zellner, Poloczek 

 19.05.2015;  

17.45 
18.15 

23.05.2015 

 
Z podziękowaniem za dary Boże z okazji 39 r święceń kapłańskich 
NABOŻEŃSTWO MAJOWE; Za + męża i ojca Jana Dyląg (25 r.), 
++ z rodzin Dyląg, Kampa, Gad 

 20.05.2015 
 

11.00 
17.30 

 

Za Parafian 
 

 
17.00 

 
 

 
Msza szkolna: Do Miłos. B za + syna Marka Opala, męża Czesława, 
rodziców Anielę i Michała Kaniak, dusze w cz. 
(Po Mszy sw. Spotkanie Marianek) 

 21.05.2015; św. Jana Nepomucena 

22.05.2015 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
18.00 

 

Wtorek 

Poniedziałek 

O 15.00 - pielgrzymka parafialna na Jasną Górę 

7.30 
 

10.30 
 

15.00 
15.15 

Do Op. B o 7 Darów Ducha sw. dla wnuczki Natalii Zając 
z okazji 15 urodzin i o opiekę B dla rodziców i chrzestnych 
O Dary Ducha św. i opiekę B dla Patryka Nowak z okazji 
18 ur 
CHRZEST SW. 
NABOŻEŃSTWO 
 

 ZESŁANIE DUCHA ŚW. 24.05.2015;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. Zapraszamy na naboż. majowe (w poniedziałek po Mszy sw.!) 
2. W środę o 11.00 - Msza dziękczynna księży święconych w Opolu w 

1976 r. Zapraszamy. 
3.  W piątek pielgrzymujemy na Jasną Górę. Plan jak w ubiegłych latach. 
4. W przyszłą niedzielę  przypada Zesłanie Ducha sw.  
 5. Zap.: Jacek Mazur z T. Gór. i Anna Serafin z Krupskiego Młyna. (2) 
    Marcin Wanat z Kr. Młyna i Justyna Opara z Hanuska (2) 
6. Bóg zapłać Bierzmowanym i ich rodzicom za mobilizację duchową i przygotowa-
nia. 
Dziękujemy orkiestrze, chórowi, organiście i scholi. (Naboż. Dziękczynne 17 V) 
Za udział w naboż Fatimskim i koncercie. 
 
7. GN (+ Program Metropolitalnego Święta Rodziny); Zydzi uznający 

Chrystusa za Mesjasza (22); Głosicielki (34); Porównaj kandydatów 
(36); Wspomnienie o założycielce hospicjum (III); Zginął kibic (50); 

Opony Boga (54); Węgry na swoim (56). 

 Zamawianie Mszy św.—wtorek 

25 MAJA (II ŚWIĘTO) 
Msze sw.: 7.00, 16.00, 18.00 

30 maja—15 lat Apostolatu M. Goście, delegacje z parafii. Weźmy udział (10.30). 
Pomóżmy w przygotowaniach. 
 
Boże Ciało (4.czerwiec).  Pamiętajmy o ozdobieniu trasy i okien. Okazja do pięknej 
sąsiedzkiej współpracy. Komu zdrowie nie pozwala już włączyć się w prace niech  
okaże zainteresowanie przez dobre słowo dla pracujących .. 
Ołtarze niech przygotują mieszkańcy danej ulicy . Grupa przypisana do ołtarza niech 
stara się pomóc.; 1/  ministranci, 2/ rodziny bierzmowanych, 3/ lektorzy 
4/ Apostolat Maryjny 
 
-35 lat Parafii; Zgłaszać nie wymienionych uczestników budowy kła 


