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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Z Ewangelii wg św. Jana (J 15,9-17)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w
miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego
miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was
była i aby radość wasza była pełna. To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja
was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywani
sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc
przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miło wali”.
Jezus nie nazywa nas sługami, ale
przyjaciółmi. To wielki przywilej i
nobilitacja. Na mocy Jego wcielenia
otrzymaliśmy przywilej oglądania Boga
twarzą w twarz. Zaprosił nas i
nieustannie zaprasza do swojego stołu.
Każdego dnia możemy karmić się
duchowo owocami Jego męki i
zmartwychwstania. Bóg wybrał nas po
imieniu i powołał do uczestnictwa we
wspólnocie wiernych, jaką jest Kościół.

Dziękujmy Bogu każdego dnia za ten
wielki dar i przywilej. Niech nasze
uczciwe i pobożne życie będzie znakiem
tego wybrania.
PANIE, DZIĘKUJĘ CI ZA WIELKI DAR
BYCIA TWOIM PRZYJACIELEM.
PRZEPRASZAM CIĘ ZA MOJE
NIEDOSKONAŁOŚCI I NIEWIERNOŚCI.
PRZYJMIJ MOJĄ MODLITWĘ ODDANIA
SIĘ TOBIE.

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali
cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; niech misterium paschalne, które
wspominamy, przemienia nasze życie.
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PONIEDZIAŁEK – 11.05.2014
7.00 - Za ++ mamę Jadwigę w kol. r., brata Ryszarda, siostrę Elżbietę, ++ z rodziny Michałowski i Kałuża i d. w c
18.00 - Za ++ rodz. Jana i Katarzynę Wróbel, ++ braci i ++ z rodziny Wróbel i Polański.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 75 rocz. ur. Danuty oraz o błog. Boże w rodzinie.
WTOREK – 12.05.2015
7.00 - Za + Annę Kulej w 1 rocz. śm., + męża Jana i ++ rodziców i ++ z rodziny obu stron.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o błog Boże i zdrowie dla całej rodziny oraz dla dzieci i wnuków.
- Za + Romana Młodziejewskiego.
ŚRODA – 13.05.2015 – Dzień Fatimski
7.00 - Za + rodziców, siostrę Annę z ok. ur., ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz za d. w c.
9.00 - Za chorych oraz do B. Op. i MB Fat. z prośbą o błog Boże i łaskę zdrowia dla córki Anny
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... w intencji wszystkich czcicieli
- Do B. Op. i MB Fat…w intencji Zofii z okazji imienin
- Do B. Op. i MB Fat…z ok. kol. r. ur. Ewy oraz o błog. Boże, zdrowie i dary Ducha św. dla córek.
- Za + Stefanię, ojca Jana, teścia Stefana, brata Eugeniusza i ++ z rodziny z obu stron.
- Za + Ryszarda Koprek w kol. r. śm., ++ rodz., teściów, braci i szwagra oraz o błog. Boże w rodz.
- Za ++ rodz. Mariannę i Adama Maryniaków, ++ z rodz. Maryniaków, Stanków, Patyków, Drop i d. w c.
- Za + męża Mieczysława, ++ z rodziców Michała i Helenę, + bratową Marię i ++ z rodziny.
- Za + Romana Młodziejewskiego (od siostry Doroty z rodziną, cioci Loli z rodziną i od Celiny)
- Za + babcię Bolesławę i teściową Walerię w kol. rocz. śmierci.
CZWARTEK – 14.04.2015 – Święto św. Macieja
7.00 - Do B. Op. i MB Fat…z prośbą o błog. Boże i dalsza opiekę dla dzieci wnuków i prawnuków.
17.00 - Msza szkolna:
- Za + męża Henryka w kol. rocz. śm. oraz za dusze w czyśćcu.
- Do B. Op. i MB Fat… z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodz. z ok. kolejnej rocz. ur. Zofii.
PIĄTEK – 15.05.2015
7.00 - Za + Różę Rubel w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za + matkę Zofię Kowolik z ok. imienin i urodzin, + ojca Józefa, brata Jana, męża Grzegorza, ++
z rodzin Kowolik, Kowalczyk, Burdzy i Szczygieł
- Za + mamę Zofię z ok. im. + ojca Henryka w kol. rocz. śmierci, teściową Olgę i ++ z rodziny i pokrew.
SOBOTA – 16.05.2015 – Święto św. Andrzeja Boboli
7.00 - Za + Roberta Król w rocz. śm., ++ jego rodziców Erykę i Alfreda
18.00 - Za + Helmuta Romfeld, ++ rodziców i ++ z rodziny.
- Za + ojca Józefa, ++ dziadków, babcie, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 17.05.2015
7.00 - Za ++ rodz. Janinę i Kazimierza, teściów Rozalię i Mikołaja, siostrę Halinę i dziadków z obu stron.
- Do B. Op. i MB Fat… z ok. ur. Bernarda i Ireny oraz za + matkę Hildegardę.
8.30 - Za + Józefę, jej męża Tadeusza, syna Ireneusza, córki Zdzisławę, Krystynę i Danutę oraz ++ z rodz. Kulik
- Za + ojca Alojzego Najuch w 80 rocz. ur., + żonę Marię i ++ z rodziny
10.00 - Do B. Op. i MB Fat… z prośbą o błog Boże, zdrowie i Dary Ducha św. dla syna Marcela z ok. 18 rocz. ur.
- Za + męża Mariana Łuczak, ++ braci, rodziców z obu stron oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
11.15 - Za ++ teściów Teklę i Stefana Patajewicz, + wujka Stefana i ++ z pokrewieństwa.
- Za ++ rodziców, 2 siostry, 3 szwagrów, zięcia Krzysztofa, ++ z rodz. Gradowski, Oczkowski, Huzar i
Jachimowski
12.15 - Chrzest: Karol Szala.
15.00 - Za ++ Eugenię i Stanisława, ++ rodziców, rodzeństwo, 2 synów, zięcia Kazimierza, wnuka Marka, +
Kazimierza i jego żonę Elżbietę oraz dusze w czyśćcu.
- Za + żonę, mamę i babcię Halinę Duniewską w 3 rocz., ++ dziadków Anielę i Józefa, Teodozję i Edwarda,
++ z rodziny i pokrewieństwa z obu stron.
16.0 - Nabożeństwo majowe.
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♦ VI Niedziela Wielkanocna. Kościół zachęca nas do budowania wspólnoty z Bogiem i
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z braćmi opartej na fundamencie wiary i miłości. Źródłem tej wspólnoty jest zawsze Jezus
Chrystus obecny w Eucharystii.
Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo majowe, serdecznie zapraszamy.
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 o godz. 17.30
(w ramach nabożeństwa majowego):
poniedziałek do Krzyża Papieskiego przy ul. Kard. Wyszyńskiego.
wtorek do Krzyża Eucharystycznego (skrzyżowanie ul. Bursztynowej i Agatowej).
Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy a szczególnie ogrodników i działkowiczów.
Prosimy także panów do niesienia krzyża i figury Chrystusa Zmartwychwstałego.
We wtorek o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla młodzieży z klas III gimnazjum.
W środę 13 maja obchodzimy święto Matki Bożej Fatimskiej. W naszej parafii uroczyste
obchody 98. rocznicy objawień fatimskich połączone z dniem wdzięczności Panu Bogu za
dar kanonizacji Ojca św. Jana Pawła II. Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00; i wieczorna
o godz. 19.00. O godz. 20.00 uroczysta procesja fatimska z figurą Matki Bożej. Na
wieczorne nabożeństwo przynosimy świece. Zapraszamy wszystkie poczty sztandarowe,
ministrantów, Dzieci Maryi. Prosimy także panów do feretronu. W środę ze względu
Dzień Fatimski nie będzie nabożeństwa majowego.
W czwartek obchodzimy Święto św. Macieja Apostoła. O godz. 17.00 Msza św.
szkolna, zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców. Po Mszy św. nabożeństwo majowe
i spotkanie dla kandydatów na ministrantów.
W czwartek Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje w naszej
parafii zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt prosimy
składać na parkingu parafialnym od strony domu katechetycznego w godzinach
od 10.00 do 14.00.
W sobotę Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
W niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Dzieci komunijne mają swoje spotkania i próby w wtorek i w piątek o godz. 16.00.
W Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie w dniach 22- 24 maja organizowane są
przez wspólnotę SYCHAR rekolekcje dla małżeństw w kryzysie, którym zależy na
odbudowaniu wzajemnych relacji i umocnieniu Sakramentu Małżeństwa. Szczegółowe
informacje na stronie internetowej http://opole-jacka.sychar.org.
Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla poszkodowanych podczas
trzęsienia ziemi w Nepalu.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne i gorące Bóg zapłać
za ofiary duchowe i materialne.
W przyszłą niedzielę 17 maja w całej Polsce kolekta niedzielna ma być przeznaczona na
organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.
Życzymy Parafianom i Gościom błogosławionej niedzieli oraz obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu.
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DNI KRZYŻOWE – DNI MODLITW O URODZAJE
Tradycja dni krzyżowych ma już ponad 1500 lat. Narodziła
się we Francji. Kiedy około 450 roku kraj ten nawiedziły
gwałtowne klęski żywiołowe, święty Mamert, biskup Vienne
nad Rodanem, nakazał odprawianie procesji błagalnych na trzy
dni przed Wniebowstąpieniem. W następnych latach urodzaje
były bardzo pomyślne. Ten zwyczaj po synodzie w Orleanie w
515 roku rozszerzony został na całą Galię, a w 816 roku wprowadził je do liturgii
rzymskiej papież Leon III.
W dniu 25 kwietnia, kiedy przypada liturgiczne wspomnienie męczeńskiej śmierci
św. Marka ewangelisty i przez trzy kolejne dni poprzedzające uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego Kościół obchodzi dni krzyżowe – czas modlitw
błagalnych o dobre urodzaje zapewniające dostatek chleba powszedniego. Modlitwy
o dobry urodzaj są właściwie rozwinięciem wezwania z „Ojcze nasz” – „chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. W roku liturgicznym uroczystość
Wniebowstąpienia przypada czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu i kończy
okres wielkanocny. Tradycyjnie jest to czwartek, ale w Kościele polskim od 2004
roku za pozwoleniem Watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów uroczystość Wniebowstąpienia obchodzona jest w
niedzielę po 40. dniu od Zmartwychwstania. Nie zmienił się natomiast termin dni
krzyżowych – nadal jest to poniedziałek, wtorek i środa w tygodniu obchodów.
Nazwa tych dni wywodzi się od procesji, które odbywają się z kościoła
parafialnego pod przewodnictwem kapłana, do innych kościołów w miejscu,
jeśli ich jest więcej, bądź do kaplic lub krzyżów przydrożnych wśród pól. Celem
tych procesji jest dziękowanie Panu Bogu za otrzymane dobrodziejstwa i prośby
błogosławieństwo dla urodzajów. Poświęca się wtedy pola, wierni modlili się o
ochronę ziemi przed gradobiciem, suszą i innymi klęskami oraz o dobry
urodzaj.
Procesje te zastąpiły dawny rytuał rolniczy zwany okrążaniem pól, którego celem
prawdopodobnie było wyznaczanie granic pola oraz ochrona upraw przed klęskami
żywiołowymi, czarami i złymi mocami. Na ziemiach polskich okrążanie pól
odbywało się w dwóch terminach: na wiosnę – na dobry początek prac polowych,
pomyślny wzrost zbóż i obfite zbiory; na jesieni, po zebraniu plonów – dla ciągłości
wegetacji roślin i urodzaju w roku następnym. Z czasem wiosenne okrążanie pól
złączone zostało ze świętami kościelnymi i zamieniło się w procesje prowadzone
przez księży, jesienne przybrało postać wielkich biesiad i obchodów dożynkowych.
Podczas takich procesji śpiewa się litanię do Wszystkich Świętych i tzw. suplikacji –
pieśni błagalnych o ochronę przed klęskami żywiołowymi i innymi nieszczęściami.
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