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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Ewangelia wg św. Jana (J 14,23-29)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do
niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie
nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A
nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego,
który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem
przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w
moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam
powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat.
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że
wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali,
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz
powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.
W każdym objawieniu się Boga
słyszymy: „Nie bój się”. Bóg zawsze
przychodzi z darem pokoju, którym
napełnia nasze serca. Ten pokój nie jest
dziełem ludzkiej inteligencji, ale
owocem przyjęcia Ducha Świętego. To
dlatego mówimy, że pokój zamieszkuje
w nas. Drogą do posiadania tego
pokoju jest życie nauką Jezusa. A to
nie może się dokonać bez miłości. Bóg
pragnie, byśmy żyli Jego nauką, gdyż

tak jak zakochanemu największy trud
poniesiony dla ukochanej osoby
wydaje się łatwy i oczywisty, tak samo
w nauce Bożej nie ma nic trudnego dla
tego, kto kocha.
Proszę Cię, Panie, o miłosierdzie
dla świata, który nękają konflikty i
wojny, aby Twój pokój wypełnił
nasze serca i przemienił oblicze
ziemi.

JUŻ SIE ZBLIŻYŁ MIESIĄC MAJ, JUŻ ROZKWITA ZIEMSKI KRAJ. DZIŚ
SWEJ MATCE I SWEJ PANI, KAŻDY CZEŚĆ I CHWALE DAJ.
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PONIEDZIAŁEK – 6.05.2013 – święto śśw. apostołów Filipa i Jakuba
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o nawrócenie żony i odrodzenie miłości małżeńskiej.
18.00 - Za ++ rodziców Annę i Szczepana Biel, brata Mieczysława, teścia Stanisława i + Pawła.
- Za ++ rodziców Jadwigę i Roberta, brata Stefana, ++ dziadków z obu stron i d. w cz.
WTOREK – 7.05.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... o pomyślny przebieg operacji i powrót do zdrowia synowej
Katarzyny.
18.00 - Za + mamę Helenę z ok. ur., + ojca Józefa i siostrę Dorotę oraz d. w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Tadeusza, Tomasza, Krzysztofa, Aliny i Mieczysława oraz
za + Henryka Wydmuch.
ŚRODA – 8.04.2013 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, PATRONA POLSKI
7.00 - Za + mamę Janinę Marnik i ++ z rodziny.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za + męża Stanisława Hutnik w rocz. śm. i ++ rodziców z obu stron.
- Za + męża Stanisława Śledź z ok. im., ++ braci Stanisława i Jana Gryglów i d. w c.
CZWARTEK – 9.05.2013
7.00 - Za ++ rodziców Jana i Zofię, ich ++ dzieci Wilhelma i Matyldę, + męża Stefana, syna
Rudolfa i d. w cz.
18.00 - Za + wnuka Marcina, córkę Krystynę, zięcia Marka, męża Mieczysława i Czesława,
++ rodziców, teściów i ++ z rodziny.
- Za + Stanisława Raniowskiego, żonę Danutę, brata Jana oraz ++ z rodziny.
PIĄTEK – 10.05.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o nawrócenie żony i odrodzenie miłości małżeńskiej.
18.00 - Za ++ rodziców Marię i Stanisława, ++ z rodziny Skrzyniarz i + Jana Dziedzica.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o miłość i zgodę w rodzinie oraz o umocnienie wiary.
SOBOTA – 11.05.2013
7.00 - Do B. Op., MB Fat. i św. Antoniego... z ok. 20 rocz. ur. Barbary oraz o błog. Boże dla
rodziny.
12.00 - ślub rzymski: Przemysław Chrząszcz – Alina Hepner.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. rodziny Stokowy.
- Za ++ z rodziny Knieć i Owczarek.
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 12.05.2013 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
7.00 - Za + Marię Działo i ++ z rodziny.
8.30 - Za ++ rodziców Annę i Józefa, 2 braci, kuzyna, synową i 3 szwagrów.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Kamilii z ok. 20 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
10.00 - Za + mamę Annę Kolasa w 1 rocz. śm., + ojca Franciszka i siostrę Bożenę i ++ z
rodziny Kolasa i Kwiecień.
11.15 - Za + męża Edmunda Bogackiego, synową Teresę i syna Janusza oraz ++ z rodziny.
- Za + mamę Anielę Marek-Drzymała w rocz. śm. i ++ z rodziny i pokrew.
15.00 - Za ++ rodziców Jana i Katarzynę Wróbel, ++ braci i ++ z rodzin Wróbel i Polański.
- Do B. Op. i MB Fat... o błog. Boże dla Wiktora oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla
żony Anny i błog. Boże dla rodziny.
16.0 - Nabożeństwo majowe.
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♦ VI Niedziela Wielkanocna. Przeżywamy miesiąc maj, który od wieków

♦

♦
♦
♦
♦

poświęcony jest Matce Syna Bożego. Majowe nabożeństwa gromadzą w każdym
kościele i kaplicy rzesze wiernych czcicieli Maryi, by modlitwą i pieśnią oddać hołd
i uwielbienie Bożej Rodzicielce. Zachęcamy wszystkich parafian, także dzieci i
młodzież, do udziału w nabożeństwach.
W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, tzw. Dni
Krzyżowe. Celem tych dni jest modlitwa o obfite plony ziemi oraz o błog. Boże dla
ludzkiego trudu. Procesje błagalne do krzyża będą w poniedziałek, wtorek i
środę o godz. 17.30.
W poniedziałek procesja do Krzyża Papieskiego (przy ul Kard Wyszyńskiego).
We wtorek procesja do Krzyża Eucharystycznego (skrzyżowanie ul. Agatowej i
Bursztynowej).
W środę procesja do Krzyża Misyjnego (plac kościelny).
Zapraszamy do wspólnej modlitwy także ogrodników i działkowiczów.
W poniedziałek Święto św. Apostołów, Filipa i Jakuba.
W tym dniu wspominamy rocznicę peregrynacji obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej.
We wtorek o godz. 16.00 spotkanie i próba dla dzieci, które obchodzą I
rocznicę Komunii św.
W środę Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Święto patronalne
Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu.

♦ W środę o godz. 8.00 Msza św. szkolna.
♦ W czwartek o godz. 16.00 spotkanie i próba dla dzieci z klas III, komunijnych.
♦ W niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
♦ Na Górze św. Anny w niedzielę pielgrzymka strażaków.
♦ W związku ze zbliżającą się 19. maja uroczystością Prymicji w naszej parafii

prosimy parafian o życzliwą pomoc w przygotowaniach do tej pięknej uroczystości.
Jednocześnie informujemy, że Msza św. z godz. 10.00 będzie odprawiona w tym
dniu wyjątkowo o 9.45.
♦ Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnych,

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia wraz z Opolską Izbą Pielęgniarek i
Położnych zapraszają Kapelanów Szpitali oraz Pielęgniarki, Pielęgniarzy i Położne
na Mszę św. w kościele św. Sebastiana w Opolu w niedzielę 12 maja 2013 o godz.
17.00.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za

złożone ofiary. Dziękujemy także za życzliwą pomoc w pracach obecnie
realizowanych.
♦ Zachęcamy gorąco parafian do czytania prasy katolickiej.
♦ Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodni.
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LITANIA LORETAŃSKA - HISTORIA POWSTANIA MODLITWY
Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze
wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i
przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska
powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a
zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę
„Loretańska” otrzymała od miejscowości Loreto we
Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i
odmawiana. Tekst litanii miał przedłożyć w 1578 r., do
zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII, archidiakon
Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył
„Litanię Loretańską” dwustu dniami odpustu. Kolejne
odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r.
Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w
tekście samowolnych zmian; te, które następowały, posiadały
aprobatę Kościoła.
Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory, Matko
Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania: Królowo
Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846),
Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta
(1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodziny (1995). W litanii wymieniane są
kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej
uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12
października 1923 r. wezwanie „Królowo Polskiej Korony”, przekształcone po
drugiej wojnie światowej na „Królowo Polski”.
ŚWIĘTY DOMEK W LORETO, a
właściwie jego ściany, zostały przywiezione z
Ziemi Świętej do Europy przez krzyżowców. Jak
mówi tradycja, w domku tym żyła Matka Boża i
Pan Jezus, stąd jego wielkie znaczenie dla
chrześcijaństwa. Początkowo umieszczono go w
Jugosławii, później przeniesiono do Włoch, w
okolice Ankony i postawiono w lesie laurowym,
stąd późniejsza nazwa Loreto. Jednocześnie z
postawieniem Domku, w ołtarzu umieszczono figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem.
Rzeźba posiada dwie charakterystyczne cechy: jedna dalmatyka okrywa dwie postacie,
a twarze Matki Bożej i Dzieciątka mają ciemne oblicza.
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