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V N IEDZIELA W IELKANOCNA
Z Ewangelii 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”.
Kiedy przychodzi moment, aby
pożegnać się ze swoimi bliskimi, to nie
ma już czasu na jakieś zbędne słowa.
Mówi się wówczas tylko to, co jest
naprawdę
najważniejsze,
żywiąc
nadzieję, że wypowiadane słowa
pozostaną na trwałe w pamięci i sercu
bliskiej osoby. Ma to być swoisty
testament duchowy. Tak właśnie Jezus
żegna się ze swymi uczniami, których
nazywa dziećmi, aby łatwiej mogli
przyjąć Jego ostatnie pouczenie.
Świadom, że nadchodzi godzina, dla
której przyszedł, daje im nowe
przykazanie. Jego uczniowie Mają się

wzajemnie miłować. Odtąd miłość
będzie nie tylko ich znakiem
rozpoznawczym,
ale
również
naśladowaniem i uobecnieniem Jezusa,
za którym jeszcze nie mogą się udać, a
sam Bóg dozna przez to chwały.
JEZU, TWOJE PRZYKAZANIE
MIŁOŚCI JEST RZECZYWIŚCIE
NOWE. MAM KOCHAĆ NIE
TYLKO NADE WSZYSTKO, Z
CAŁYCH SIŁ I JAK SIEBIE
SAMEGO. MAM MIŁOWAĆ TAK,
JAK TY UMIŁOWAŁEŚ MNIE,
CZYLI DO KOŃCA.
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PONIEDZIAŁEK – 25.04.2016 – Święto św. Marka, Ewangelisty
7.00 - Za ++ rodziców Jadwigę i Alfonsa Frank, + brata Jana, dziadków Frank, Augustin, Zimon.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Anny i Marka z ok. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za ++ Marię Ploch w 1. rocz., + Józefa w 4. rocz.,+ Małgorzatę oraz za ++ z rodz. Ploch i
Michalski.
WTOREK – 26.04.2016
7.00 - Za + Krzysztofa. ++ rodziców i dziadków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Tadeusza z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i szybki powrót
do zdrowia oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
18.00 - Za ++ rodz. Agnieszkę i Piotra Wieszala, ++ z rodziny i d. w c.
- Za ++ rodz. Tadeusza i Irenę Ponikowskich, siostrę Barbarę, bratową Helenę, ++ z rodziny i d. w c.
ŚRODA – 27.04. 2016
7.00 - Za + Annę, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + mamę Zofię Konopka z ok. ur. i d. w c.
- Za + męża i ojca Henryka Buratowskiego w 1. rocz. śm.
CZWARTEK – 28.04.2016
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
16.30 - Msza szkolna: Za Parafian.
18.00 - Za + syna Edwarda w 56. rocz. ur., ++ rodziców Annę i Józefa, + męża Antoniego, ++ z rodziny i
d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Korneli i Piotra z ok. 15. rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla córki
Emilii.
PIĄTEK – 29.04.2016 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Elżbiety z ok. ur. oraz błog. Boże i zdrowie dla dzieci, wnuków i
prawnuków.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego.
17.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. rodziny Lasak.
- Za + mamę Wincentynę w kol. rocz. śmierci i ++ z rodz.
SOBOTA – 30.04. 2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…o zdrowie dla mamy Katarzyny Łukasik z ok. kol. rocz. ur. i imienin oraz o
błog. Boże dla całej rodziny.
18.00 - Za ++ rodz. Annę i Alojzego w kol. rocz. śm., ++ dziadków oraz d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… o błog. Boże w rodzinie oraz za + męża Franciszka, córkę Ilonę Kubik
oraz za ++ z rodzin Kubik, Moczygęba i Chudalla.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 1.05. 2016
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Heleny z ok. 86. r. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodz.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Urszuli i Tomasza z ok. 5. r. śl. oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + Urszulę Czaja (od Sylwii i Ireny).
10.00 - Za żyjących i zmarłych z rodz. Sienkiewiczów, Angielskich, Stawinogów, Kuciów i Ticów.
- Za + Zuzannę Marię Kowalczyk.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Teresy i Ryszarda z ok. kol. rocz. ślubu oraz z ok. ur. Wiolety i błog.
Boże w rodzinie.
- Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Korek, ++ teściów Barbarę i Juliana Janiuk, ++ braci Henryka i
Mieczysława, ++ dziadków, + szwagra Stanisława i d. w c. oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej
rodziny.
12.15 - Chrzest: Pola Monika Lelonkiewicz; Kaja Magdalena Szpejda.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. rodz. Siemborów, Jankowskich i Oparów.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int mamy Krystyny z ok. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
16.00 - Nieszpory.
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♦ W kończącym się Tygodniu Modlitw o Powołania Ojciec św. przypomina nam, że

wszyscy jesteśmy powołani do bycia świadkami Chrystusa wobec tych, którzy Go
jeszcze nie poznali.
♦ Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory. Po nieszporach spotkanie informacyjne dla
zainteresowanych pielgrzymką do Rzymu z okazji Roku Miłosierdzia.
♦ W poniedziałek 25 kwietnia przypada święto św. Marka Ewangelisty. Dzień

modlitw o urodzaje i o błogosławieństwo Boże w pracy dla rolników
i działkowiczów. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo ku czci św. Marka i modlitwy
o urodzaje.
♦ We wtorek w kościele św. Wawrzyńca, o godz. 18.30 próba generalna dla
kandydatów do bierzmowania.
♦ W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
♦ W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna dla wszystkich dzieci. W czwartek po

Mszy św. wieczornej (godz. 18.30) spotkanie dla rodziców dzieci z klas IV, które w
tym roku obchodzą I rocznicę Komunii św.
♦ W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Zapraszamy do wspólnego
odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego w Godzinie Męki Jezusa na Krzyżu.
♦ W piątek o godz. 18.30 w parafii św. Wawrzyńca odbędzie się uroczystość

bierzmowania. Z tego względu Msza św. wieczorna w naszej parafii będzie
wyjątkowo o godz. 17.00, także kancelaria parafialna w piątek wieczorem
będzie nieczynna.
♦ Spowiedź dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców codziennie
od godz. 17.30.
♦ Odwiedziny chorych będą w najbliższą sobotę tj. 30 kwietnia od godz. 8.30.
♦ W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i kandydatów.

O godz. 10.30 spotkanie i próba scholii dziecięcej.
♦ Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży zaprasza w sobotę 30 kwietnia

br. do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na Wielkanocne Czuwanie
Młodzieży Diecezji Opolskiej. Rozpoczęcie o godz. 19.00. Zachęcamy młodzież z
naszej parafii do udziału.
♦ W niedzielę 1 maja w Jemielnicy odbędzie się Diecezjalne Święto Rodziny.
Uroczysta Msza św. w kościele parafialnym o godz. 11.00. Święto będzie połączone z
VI Jarmarkiem Cysterskim.
♦ W niedzielę rozpoczynają się nabożeństwa majowe ku czci Najśw. Maryi Panny.
Nabożeństwa odprawiane będą w dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę o 16.00.
♦ Wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
złożone ofiary, na budowę kościoła na Osiedlu Chabry w Opolu oraz za ofiary zbierane
przed kościołem, w ramach „Papieskiej zbiórki na pomoc dla ofiar konfliktu na
Ukrainie”.
♦ Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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HISTORIA PARAFII ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
W OPOLU NA CHABRACH
Parafia pw. św. Karola Boromeusza w Opolu na osiedlu
Chabry powstała 1 sierpnia 2000 roku, została wydzielona z
dwóch parafii – Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Matki
Bożej Bolesnej i św. Wojciecha. Na terenie parafii mieszka 7760
osób. Od 30 września 2000 r. w kaplicy, tzw. blaszaku,
odbywają się regularnie msze św. i nabożeństwa oraz spotkania
grup parafialnych.
Oficjalnego poświęcenia tymczasowej kaplicy i placu
budowy dokonał arcybiskup Alfons Nossol w 2000 roku. Do tej pory Chabry były
jedyną dzielnicą w Opolu, która nie posiadała kościoła
parafialnego. Od 16 sierpnia 2006 parafią kieruje ks.
Zbigniew Bienkiewicz, który wcześniej był wikarym w
opolskiej katedrze. Jak wspominał na początku swojej
posługi, znalazł się w nowej roli, jednak parafianie szybko
pomogli mu się do niej przyzwyczaić. Oficjalne
uroczystości wprowadzenia odbyły się 5 listopada 2006
roku. – To jest dla nas duża wygoda, szczególnie dlatego, że sporo mieszkańców tej
dzielnicy to osoby już starsze. Czekamy z niecierpliwością na zakończenie budowy –
opowiada Dagmara Stachowska. W międzyczasie został opracowany projekt
przyszłego kościoła. Autorem jego jest opolski architekt Jan Oleniecki.
Na razie wybudowana została plebania i stacja Caritasu, w zeszłym roku
rozpoczęły się prace związane z budową świątyni. Sam kształt kościoła jest
nietypowy: nawiązuje do tęczy albo części walca – był jednym z projektów, które
wpłynęły na konkurs związany z budową Świątyni Opatrzności Bożej. W centralnym
miejscu kościoła znajdzie się krzyż, natomiast dzwonnice staną w miejscu obecnej
kaplicy. – Parafianie są zatroskani budową świątyni, jednak z ich datków niemożliwe
byłoby wybudowanie kościoła. Arcybiskup wyznaczył 10 dekanatów, które mają
wspierać i patronować inwestycji – opowiada proboszcz.
Patronem parafii jest święty Karol Boromeusz. Wybranie za patrona parafii
św. Karola Boromeusza miało być hołdem oddanym Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi
II, którego ten święty był patronem. Poprzedni proboszcz parafii, ks. Benedykt Barski,
w połowie października 2004 roku sprowadził z Mediolanu relikwie św. Karola
Boromeusza. Uroczystości intronizacyjne relikwii odbyły się 7 listopada 2004
roku. Mieszkańcom osiedla początkowo trudno się było zintegrować z nową parafią –
była tu silna tradycja parafii jezuickiej. W tej chwili zdaniem księdza proboszcza, więź
i życzliwość jest szczególnie widoczna podczas wizyt kolędowych.
http://boromeusz.opole.pl

