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V NI ED ZI EL A W IE L KA N O C N A
Ewangelia wg św. Jana (J 13,31-33a.34.35)
„Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:
Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został
Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to
Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.
Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie
szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam
mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam
przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali
wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.
Św. Paweł w swoim hymnie o miłości
podkreśla, że miłość jest największą
wartością i darem. I chyba właśnie
dlatego tuż przed swoją śmiercią
Chrystus, niejako w testamencie swego
ziemskiego
posłannictwa,
przekazał
swoim uczniom przykazanie miłości
wzajemnej. Nie miłości byle jakiej, nie
miłości sentymentalnej, nie miłości z
hollywoodzkich seriali. Dodał bowiem:
„przykazuję wam, abyście się tak
miłowali, jak Ja was umiłowałem”.
Po
miłości
wzajemnej
świat
rozpoznaje przynależność do Chrystusa.
O świadectwo takiej miłości świat dziś

woła. Nie przekonuje dziś chórem
wypowiedziane Credo, nie przekonuje
sama tylko metryka chrzcielna. Świat i
ludzie, zwłaszcza chwiejący się w wierze
i poszukujący Boga w swoim życiu, chcą
zobaczyć, jak my, nazywający siebie
uczniami Chrystusa, realizujemy Jego
testament z Wieczernika: Miłujcie się
wzajemnie!
Jakie jest moje świadectwo miłości?
Jakim jestem wzorem miłowania dla
innych? Czy pamiętam o prawdzie, którą
św. Augustyn wyraził w słowach: Przy
końcu twego życia będziesz sądzony z
miłości?

PANIE JEZU, KIEDY W OBLICZU TRUDNOŚCI I PROBLEMÓW W RELACJACH DO
BLIŹNICH PYTAM, CO MAM CZYNIĆ, TY UCZ MNIE PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI,
DAWANIA SAMEGO SIEBIE, JAK TY TO UCZYNIŁEŚ.
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PONIEDZIAŁEK – 29.04.2013 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. ur. Elżbiety oraz o Boże błog. i zdrowie dla dzieci i ich rodzin.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. Zofii z ok. 92 rocz. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + siostrę Marię w 5 rocz. śm., + brata Marka oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.
WTOREK – 30.04.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 25 rocz. śl. Beaty i Mariusza oraz o światło Ducha Świętego i opiekę dla ich
córki Eweliny.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. rodziny oraz za + męża Franciszka Kubik i ++ z rodzin Kubik i Moczygęba.
- Do B. Op. i MB Fatm... w int. Elżbiety z ok. 90 rocz. ur.
ŚRODA – 1.05.2013 – Wspomnienie św. Józefa
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. 83 rocz. ur. Heleny oraz o błog. Boże dla dzieci, wnuków i ich rodzin.
18.00 - Do B. Op. i MB Nieustającej Pomocy... w int. Bernadety oraz o błog. Boże dla całej rodziny i za + męża
Waldemara.
- Do Miłosierdzia Bożego za ++ Marię, Bernarda i Józefa Titz oraz ++ z ich rodzin i d. w c.
I CZWARTEK miesiąca – 2.05.2013.
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Do B. Op. i MB Fatm... w int. Heleny z ok. 65 rocz. ur. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.
11.00 - Msza św. dziękczynna z ok. 80 rocz. urodzin Jerzego oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za + męża i ojca Jana Kowolik z ok. ur. oraz za ++ z rodziny i pokrew.
- Za ++ rodziców Franciszka i Rozalię Lach, ++ rodzeństwo Stanisława, Bolesława i Wiesława, ++
dziadków i babcie oraz d. w c.
PIĄTEK – 3. 05.2013 – Uroczystość NMP Królowej Polski
7.00 - Za Parafian.
9.00 - Za + męża Franciszka Lewandowskiego w 10 rocz. śm., ++ rodz. z obu stron, siostrę Lidię i ++ z rodziny.
18.00 - Do B. OP. i MB Fatm z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla dzieci, wnuków i całej rodziny
- Za ++ Stanisława Wojtaszek, żonę Genowefę i Bronisławę i ++ z rodziny Marczuk.
I SOBOTA miesiąca – 4.05.2013 – Wspomnienie św. Floriana
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i członków żywego różańca
- Za + męża Antoniego w dniu ur.., ++ rodziców Marię i Antoniego, rodzeństwo Gertrudę i Helmuta,
szwagrów, szwagierki i ++ z rodziny Tomala i Klama.
12.00 - Msza ślubna: Łukasz Smyl i Anna Lenik.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm... w int. rodziny Lot i Szalecki.
- Do B. Op. i MB Fatm.. z ok. 50 rocz. ur. Krzysztofa oraz o błog. Boże dla rodziny.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 5.05.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Eweliny i Dawida Troszka z ok. 2 rocz. ślubu oraz za ++ rodziców Alfreda i
Anielę oraz + brata Bolesława Kośnego.
8.30 - Za ++ rodziców Gertrudę i Walentego Janocha, barata Henryka, Jerzego, bratową Helenę i Gertrudę i ++ z
rodziny.
- Za + męża Adama Walczak w 1 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny.
10.00 - Za + mamę Emilię z ok. ur., ++ z pokrew. i d. w cz.
- Za + brata Marka i ojca Józef a w rocz. śm. oraz o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego dla syna i o
błog. Boże dla rodziny.
11.15 - Za ++ rodziców Marię i Stanisława Janik oraz ++ z rodziny Ataryk.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o dary Ducha Świętego na czas zdawania egzaminu dojrzałości dla Kamilii.
15.00 - Za + żonę Marię Kuszelaz ok. ur., ++ rodziców Annę i Romana Kuszela, szwagierkę Gertrudę Kuszela i
szwagra Wilhelma Wacławczyk i d. w cz.
- Za + Marię Najuch w 30 dniu po śm.
16.00 - Nabożeństwo.
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♦ Dzisiaj kończy się Tydzień Modlitw o Powołania. Ojciec św. przypomina nam, że

wszyscy jesteśmy powołani do bycia świadkami Chrystusa wobec tych, którzy Go
jeszcze nie poznali. O godz. 16.00 Nieszpory.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.

O godz. 19.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego spotkanie z mieszkańcami bloku nr
26 w ramach przygotowania do uroczystości Prymicji ks. Diakona Kamila.
♦ We wtorek o godz. 19.30 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
♦ We wtorek o godz. 19.00 w parafii Jemielnica rozpocznie się Wielkanocne

Czuwanie dla Młodzieży ku czci św. Józefa. W spotkaniu weźmie udział Biskup
Opolski Andrzej Czaja, który podczas Mszy świętej o godz. 21.00 wygłosi do
młodzieży Słowo Boże. Zachęcamy młodzież z naszej parafii do udziału w
modlitewnym czuwaniu.

♦ W środę 1 maja przypada wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. W parafii

Jemielnica Diecezjalne Święto Rodziny. O godz. 11.00 Uroczysta Msza św. pod
przewodnictwem ks. Bpa Andrzeja Czai.

♦ W środę przypada II rocznica beatyfikacji Ojca św. Jana Pawła II.

Po Mszy św. wieczornej uczcimy relikwie Błogosławionego Jana Pawła II.
♦ Od środy rozpoczynają się nabożeństwa majowe ku czci Najśw. Maryi Panny.

Nabożeństwa odprawiane będą w dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę o
16.00. Zapraszamy serdecznie do udziału w nabożeństwach, by na nowo zawierzyć
całą parafię i nasze rodziny troskliwej opiece Bogarodzicy.

♦ I Czwartek miesiąca, czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do Służby Bożej.
♦ W piątek (3 maja) uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Główne uroczystości odbędą się na Jasnej Górze z udziałem Episkopatu Polski.
Msze św. w naszej parafii będą o godz.: 7.00; 9.00; 18.00.
♦ I Sobota miesiąca, czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwie I Soboty miesiąca. O godz. 6.30 Różaniec
wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańcowej.

♦ W sobotę przypada wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków i hutników.
♦ W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
♦ Wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii składamy

serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary, które przeznaczone są na realizowane
obecnie prace remontowe.
♦ Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
Pogrzeb: Trajda Alicja, lat 69, zam. Osiedle Piastów Śl. 17/46. Pogrzeb we wtorek
o godz. 11.00. Wieczny odpoczynek…
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NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to
w Kościele okres szczególnej czci oddawanej Matce
Bożej. Gromadzimy się wieczorami w kościołach,
przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych
na
nabożeństwach
majowych.
Pierwsze
nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce
w połowie XIX wieku, chociaż wielu mariologów
wskazuje na znacznie wcześniejszy rodowód,
bowiem gromadzenie się i śpiewanie pieśni u stóp
ukwieconej i oświetlonej statuy Matki Bożej było
znane już w latach 430-450. Wielkim orędownikiem
takiej formy modlitwy był św. Cyryl Aleksandryjski. W Kościele zachodnim na
przełomie XIII i XIV w. powstała ponownie myśl, aby „ten miesiąc poświęcić Tej
prawdziwej Królowej Wiosny – Maryi, która była wspaniałym arcydziełem rąk
Wszechmocnego Boga”. W XVI w. nabożeństwo to bardzo usilnie propagował –
głównie wśród młodzieży – św. Filip Nereusz, a w wieku XVII zaczęli je odprawiać
dominikanie włoscy. W następnym stuleciu nabożeństwo majowe obejmowało coraz
to nowe miasta i prowincje. Największym apostołem nabożeństwa majowego w XVIII
w. był o. Alfons Mazzorali (jezuita), którego oficjalnie uważa się za twórcę tej formy
kultu maryjnego. On to bowiem całe swoje życie poświęcił propagowaniu tego
nabożeństwa, a także wydał książkę do nabożeństwa na maj oraz przesłał do biskupów
Italii list otwarty w sprawie ustanowienia maja miesiącem poświęconym czci Matki
Bożej. W Polsce w 1838 r. pierwsze nabożeństwo majowe zorganizowali jezuici w
Tarnopolu. W Warszawie po raz pierwszy odprawiono je w 1852 r. w kościele
Świętego Krzyża oo. misjonarzy, a w 1856 r. w Krakowie. Wkrótce przyjęło się ono
we wszystkich parafiach Archidiecezji Warszawskiej, a w 1863 r. wprowadził je
oficjalnie abp Zygmunt Szczęsny Feliński. Główna część majowego nabożeństwa to
Litania Loretańska - rodzaj hymnu na cześć Matki Bożej, który powstał w XII w.
prawdopodobnie we Francji. Nazwę „Loretańska” otrzymała od miejscowości Loretto
we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana. Gdy nabożeństwo
odprawiane jest w kościele, kapłan może wygłosić homilię i udziela błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem. Wierni śpiewają też pieśni maryjne.
NIECHAJ NAJPIĘKNIEJSZY MIESIĄC W ROKU, POŚWIĘCONY MATCE BOŻEJ,
BĘDZIE DLA NAS ZACHĘTĄ, NIE TYLKO DO UKWIECANIA KAPLICZEK I JEJ
WIZERUNKÓW, ALE PRZEDE WSZYSTKIM DO ŚPIEWANIA TEJ WYJĄTKOWEJ
MODLITWY, JAKĄ ROZBRZMIEWAJĄ KOŚCIOŁY PODCZAS NABOŻEŃSTW MAJOWYCH.
ZAPROWADŹMY NA NIE NASZE DZIECI I MŁODZIEŻ, BY WSPÓLNIE
CHWALIĆ MARYJĘ.
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