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IV N IEDZIELA W IELKANOCNA
Z Ewangelii wg św. Jana (J 10,27-30)
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za
Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej
ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich
wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
Znać w symbolice biblijnej to coś
znacznie więcej niż tylko wiedzieć o
kimś, jak się nazywa, kiedy ma urodziny
oraz gdzie mieszka i pracuje. Znać to
być z kimś w serdecznej, pełnej miłości
relacji. Ta wzajemna znajomość oznacza
silną osobową więź, kt óra w Biblii
została opisana jako bycie jednym
ciałem (Rdz 2, 24) lub jesteśmy jedno.
Bardzo pięknie jest ona ukazana w
Ewangelii. Jezus mówi, że jako pasterz
zna swoje owce, a ich odpowiedzią jest
to, że Go słuchają i idą za Nim. Owce,
czyli ci, którzy uwierzyli w Jezusa,
przylgnęły do Niego. Pragną więc
tworzyć z Nim jedno. Jezus odpowiada
na to pragnienie i obdarza umiłowanych
udziałem w swoim życiu. Jest to jedność
na wieki, ponieważ nikt nie wyrwie ich
z Jego ręki.

JEZU, EWANGELIA POZWALA MI
USŁYSZEĆ TWÓJ GŁOS I W TEN SPOSÓB
POZNAĆ CIEBIE I TWOJĄ MIŁOŚĆ.
PRAGNĘ PODĄŻAĆ ZA TOBĄ, ABY W
TEN SPOSÓB OSIĄGNĄĆ UPRAGNIONĄ
JEDNOŚĆ Z BOGIEM OJCEM.
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PONIEDZIAŁEK – 18.04.2016
7.00 - Za + Annę Wróbel. (od Róż Różańcowych).
18.00 - Za + męża Stanisława Mikę w 25. rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, zięcia
Janusza oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + męża i ojca Piotra Kamińskiego, ++ rodziców Teresę i Franciszka Proksch, Alfonsa
Kamińskiego, ++ dwie żony i ++ z rodziny Proksch, Halor, Kamiński i d. w c.
WTOREK – 19.04.2016
7.00 - Za ++ rodziców Hidegardę i Roberta, teścia Benedykta, ++ dziadków Reginę i Józefa, ++ z
rodziny Wamka i Pysik oraz d. w c.
18.00 - Za ++ mamę Teresę, ojca Gerharda, ++ teściów Annę i Kazimierza, dziadka Oswalda, ++ babcie
Paulinę i Emilię, + wujka Alojzego i d. w c.
- Za + Elżbietę Skowronek w 1. rocz. śm., + męża Jana, ++ rodziców Alojzego i Łucję Lukaszczyk
oraz ++ z rodziny.
ŚRODA – 20.04.2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int ks. Andrzeja Mazurek (int. od Parafian).
18.00 - Za + tatę Władysława z ok. ur., + mamę, dziadków, ++ z rodz. i pokrew. i d. w c.
- Za ++ rodziców Willibalda i Małgorzatę Kubik i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 21.04.2016
7.00 - Za + męża Henryka Korzyńskiego w 30. dzień po śm.
16.30 - Msza szkolna: Za Parafian.
18.00 - Za ++ rodz. Marię i Bronisława, brata Ryszarda, bratową Jadwigę, Roberta i d. w c.
- Za ++ Adelę i Gerharda Cholewa oraz ++ z pokrew. Cholewa i Palus.
PIĄTEK – 22.04.2016
7.00 - Za + Annę, + jej męża i ++ z rodziny.
18.00 - Za + męża i ojca Mariana Kozołup w 11. rocz. śm., ++ rodziców i teściów, ++ rodzeństwo
Czesława i Krystynę oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + siostrę Elżbietę w 30. dzień po śmierci.
SOBOTA – 23.04.2016 – Uroczystość św. Wojciecha.
7.00 - Za + Krzysztofa ++ rodziców i ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ męża Wojciecha z ok. im., brata Jerzego z ok. im. oraz ++ z rodz. z obu stron i d. w c.
- Za ++ rodz. Dorotę i Adolfa Dambiec, teścia Rudolfa Kania, ++ z pokrew. oraz o zdrowie dla całej
rodziny.
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 24.04.2016
7.00 - Za ++ ojca Antoniego w dniu ur., matkę Annę, siostry Renatę i Teresę, braci Huberta i Henryka,
męża Antoniego, ++ teściów oraz ++ z rodz. Klama i Tomala.
8.30 - Za + ojca Pawła Glagla oraz ++ z pokrew.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Marii i Józefa z ok. 40. rocz. ślubu, o Boże błog. dla rodziny oraz o
błog. i zdrowie dla mamy Janiny z ok. 92. rocz. ur.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Hanny i Adama z ok. 10. rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla dzieci.
- Za + Michała Marszałkowskiego w 25. rocz. śm. i ++ z rodziny.
11.15 - Do B. OP. i MB Fatm… w int. Barbary i Jana z ok. 40 rocz. ur. ślubu oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
- Za + syna Wiesława, córkę Jadwigę, męża Mieczysława, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny
oraz z prośbą o błog. Boże dla całej rodziny.
12.15 - Chrzest: Aleksander Wojciechowski.
15.00 - Za ++ Wacława, Janinę, Wacława, ++ z rodziny Oliwiak i Otahel, za ++ Zbigniewa i Czesławę i
++ z rodziny Bieleckich i Cymborskich.
- Za ++ rodziców Alinę i Edwarda Klimek, ++ teściów Wandę i Józefa Gazda.
16.00 - Nieszpory.
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♦ IV Niedziela Wielkanocna to Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień

Modlitw o Powołania do Służby w Kościele. Kościół w trosce o dobro ludzi wierzących a
zwłaszcza o ich uświęcenie i zbawienie zachęca wiernych do modlitwy o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeństwo i modlitwy o powołania, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
♦ W środę o godz. 19.00 spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Temat spotkania:
Przygotowanie parafii do Światowych Dni Młodzieży i do Jubileuszu
25 – lecia parafii.
♦ W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna dla wszystkich dzieci.
Po Mszy św. spotkanie formacyjne dla Dzieci Maryi.
♦ W czwartek po Mszy św. wieczornej (godz. 18.30) spotkanie dla rodziców dzieci
komunijnych w ramach przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi sakramentalnej.
♦ W czwartek 21 kwietnia odbędzie się w naszej parafii zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (komputery, drukarki telefony, monitory sprzęt RTV i AGD).
Zużyty sprzęt można składać na parkingu parafialnym w godz. od 10.00 do 16.00. To jedna z
form pomocy Kościołowi Misyjnemu i za tę pomoc serdecznie dziękujemy.
♦ W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnego odmawiania
Koronki do Miłosierdzia Bożego w Godzinie Męki Jezusa na Krzyżu.
♦ W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie i próba dla kandydatów do bierzmowania.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i kandydatów,
o godz. 10.30 spotkanie i próba scholii dziecięcej.
♦ W sobotę spowiedź św. dla dzieci komunijnych:
o godz. 16.00 – dziewczynki
o godz. 16.30 - chłopcy
♦ Po spowiedzi rodzice wraz z dziećmi udają się do domu katechetycznego po odbiór
zamówionych strojów liturgicznych do I Komunii św.
♦ W związku z zapowiedzią poczynioną przez Papieża Franciszka w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego podczas modlitwy południowej na placu św. Piotra w Rzymie, Ks. Biskup Ordynariusz
zwraca się z prośbą o przeprowadzenie w niedzielę 24 kwietnia, przed kościołami we
wszystkich parafiach diecezji opolskiej tzw. papieskiej zbiórki na rzecz ofiar konfliktu na
Ukrainie.
♦ W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na budowę nowego kościoła na Osiedlu
Chabry w Opolu. Słowo Boże wygłosi budowniczy kościoła ks. Prob. Zbigniew Bienkiewicz.
♦ W związku z przeżywanym w Polsce Jubileuszem 1050-lecia Chrztu i Rokiem
Miłosierdzia, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, w październiku 2016 r.
odbędzie się Narodowa Pielgrzymka do Rzymu. W niedzielę 24 kwietnia, po nieszporach
będzie spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych pielgrzymką, która
odbędzie się w dniach od 16 do 24 października, serdecznie zapraszamy do udziału.
♦ Wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii składamy
serdeczne Bóg zapłać za ofiary, życzliwą pomoc i modlitwę i życzymy pięknej i dobrej
niedzieli.
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PASTERZ I OWCE
Obecnie przeżywamy w Kościele piękny okres
Wielkanocy, czas, w którym mocno wspominamy,
że ciało Jezusa, które jest też Jego „świątynią”,
prawdziwie
umęczone
i
uśmiercone,
ostatecznie zmartwychwstało. Prawda ta łączy
się z dzisiejszą sceną ewangeliczną, bo ta
mowa była wygłoszona w świątyni
Jerozolimskiej, gdy Jezus przybył na
uroczystość poświęcenia. Powstanie z martwych
ciała Jezusa i objawienie się uczniom, które tak często
rozważamy w okresie wielkanocnym, pomagają nam odkryć, że On jest naprawdę
oczekiwanym Mesjaszem. Jednak, aby coraz bardziej zbliżać się i rozumieć prawdy
paschalne, trzeba należeć do owiec Jezusa Dobrego Pasterza.
Częstym wezwaniem Biblii, skierowanym do człowieka, jest wołanie o
posłuszeństwo, czyli o słuchanie słów Boga! „Moje owce słuchają Mojego głosu”. To
właśnie słuchanie w życiu duchowym wskazuje zawsze na pierwszy krok. Wiara pochodzi
ze słuchania i jest podstawą posłuszeństwa, które dość często wypełnia się bez poznania
celu dróg, którymi każe nam chodzić Bóg. Trzeba być gotowym na przyjęcie tego, co
Jezus objawił nam o Bogu i nie chcieć tego zmieniać i dostosowywać do swoich
wyobrażeń lub mody powszechnie panującej w świecie. To jest przyjęcie Boga jako Ojca,
Boga przebaczającego, Boga wszystkich, nawet tych, którzy zostali wykluczeni z różnych
społeczności. Istotne jest jednak to, że bez tego pierwszego kroku nie można zrobić
następnych.
Po czasie pełnym słuchania, zaufania, posłuszeństwa Jezusowi, może nastąpić
kolejny krok, czyli odwołując się do słów z Ewangelii: Idą one za Mną. Od tego
momentu idziemy za Nim, by nadal słuchać i Jego życie uczynić fundamentem naszego
życia. Nie czynimy tego już z powodu jakiegoś lęku, obaw, ale z głębokiego
doświadczenia Bożej miłości. Idziemy nawet, gdy towarzyszą nam trudne sytuacje. On
niosąc krzyż pokazał nam, jak się mamy w tych momentach zachowywać. Przecież On
jest Początkiem i Końcem, Drogą, Prawdą i Życiem.
Kolejny krok na tej drodze, to przyznawanie się samego Jezusa do ucznia. W
języku biblijnym słowo „znać” jest zazwyczaj bardzo złączone ze słowem „kochać”.
Możemy się uważać za owce Jezusa tylko wtedy, gdy odkryjemy, że jesteśmy w centrum
Jego miłości, Jego troski, Jego ogromnego zainteresowania nami.
Kiedy Jezus przyznaje się, że zna nas, jako swoje owce, oznacza to, że jesteśmy
dla Niego całkowicie oddani i niczego nie ukrywamy przed Nim. On zna nas po
imieniu, ale zna również historię każdego z nas i wszystko, co kryje nasze sumienie. Znać
to rozumieć nas we wszystkim i mieć wyrozumiałość, gdy popełniamy błędy. Tylko Jemu
każdy z nas może powiedzieć nawet to, czego sam w sobie nie rozumie. Nikt, kto stara się
ukryć cokolwiek przed Jezusem, nie może też czuć się zrozumiany.
Następny etap i ważne odkrycie, stanowi prawda o tym, że On nam daje życie
wieczne. Tym, co Jezus Zmartwychwstały ofiarował nam, jest życie ostateczne, życie
wieczne, jakie w wierze zaczyna się już teraz w tych, którzy wierzą w Niego. On zawsze
ofiarowuje to, co ważne, długotrwałe i niezbędne dla pełnego rozwoju.

