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VI N IEDZIELA W IELKANOCNA
Z Ewangelii 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”.
Jezus żegna się z uczniami i
przygotowuje ich do swojego odejścia.
Mówi już nie tyle o śmierci, co o
powrocie do Ojca. Ale uczniowie nie
pozostaną sami. Zapowiada podwójną
formę swej obecności. Po pierwsze, ten,
kto będzie zachowywał naukę Jezusa,
stanie się mieszkaniem Ojca i Syna. Już
nie namiot albo świątynia, lecz serce
wierzącego ma stać się swoistym
tabernakulum. Po drugie, odejście Jezusa
jest warunkiem posłania, a także
poznania Ducha Świętego. Posłanie

Wspomożyciela sprawi, że człowiek
wierzący stanie się tym umiłowanym
mieszkaniem Trójcy. Będzie on też
uczestnikiem prawdziwego i pełnego
pokoju oraz radości.
JEZU, TWOJE SŁOWO JEST
KLUCZEM, DZIĘKI KTÓREMU
OTWIERAM DRZWI MOJEGO SERCA I
MOGĘ UCZYNIĆ Z NIEGO
TABERNAKULUM DLA CIEBIE I OJCA, I
DUCHA. PRZYJDŹ Z DAREM POKOJU I
ZAMIESZKAJ WE MNIE.
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PONIEDZIAŁEK – 2.05.2016 – Wspomnienie św. Atanazego, bpa i dra Kościoła
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie.
18.00 - Za + męża i ojca Jana Kowolik z ok. ur., oraz za ++ z rodziny i pokrew. i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o łaskę zdrowia dla Tadeusza.
WTOREK – 3.05. 2016 – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
9.00 - Za + Henryka Korzyńskiego.
18.00 - Za + mamę Czesławę Bebas.
- Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o łaskę zdrowia dla Tadeusza.
ŚRODA – 4.05. 2016 – Wspomnienie św. Floriana
7.00 - Za ++ męża Antoniego w dniu ur., siostrę Gertrudę, brata Huberta, szwagrów, szwagierki i ++ z
rodz. Tomala i Klama.
18.00 - Za + Romana Koteluk i ++ z rodz. (od szwagra Ryszarda z rodziną).
- Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o łaskę zdrowia dla Tadeusza.
I CZWARTEK miesiąca – 5.05. 2016
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
16.30 - Msza szkolna: Za Parafian.
18.00 - Za + mamę Emilię w 90. rocz. ur. oraz za ++ z pokrew. i d. w c.
- Za + Marię Kuszela w dn. ur., ++ rodz. Annę i Romana Kuszela, + bratową Gertrudę, szwagra
Wilhelma, teściową Elżbietę Skrzypczyk i d. w c.
I PIĄTEK miesiąca – 6.05. 2016 – Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobroczyńców Parafii i budowniczych Kościoła.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. dzieci, wnuków i całej rodziny.
- Za + Mariana Dolinnego (od sąsiadów).
I SOBOTA miesiąca – 7.05. 2016
7.00 - Za czcicieli Niepokalanego Serca Najśw. Maryi i wszystkich członków Żywego Różańca.
- Za ++ mamę Helenę z ok. ur., ojca Józefa, siostrę Dorotę i d. w c.
16.00 - Do B. Op. i MB Fatm…o błog. Boże dla rodziny oraz dla rocznego dziecka Ksawerego.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…o błog. Boże i zdrowie w rodzinie Lot i Szalecki.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Gabrieli i Zbigniewa z ok. 35. rocz. ślubu oraz o błog. Boże i zdrowie
dla całej rodz.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 8.05.2016
7.00 - Za ++ rodziców Kazimierza i Janinę, teściów Mikołaja i Rozalię, siostrę Halinę oraz ++
dziadków z obu stron.
- Za ++ Stanisława Ramiowskiego, żonę Danutę, ++ z rodziny oraz o błog. Boże w rodzinie.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Adama z ok. 1. rocz. ur., za jego rodziców Sandrę i Łukasza oraz o
błog. Boże w rodzinie.
- Za ++ rodziców Walentego i Gertrudę Janocha oraz Stanisława i Feliksę Kuszyk i ++ z rodziny.
10.00 - Za + męża Stanisława Hutnik z ok. im., oraz o błog Boże i zdrowie dla dzieci i wnuków.
11.15 - Za ++ dziadków Franciszkę i Mariana Szlaga, ++ z rodz. Szlaga i Gancarczyk i d. w c.
- Za + męża Franciszka Lewandowskiego w kol. rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, siostrę Lidię i
++ z rodziny.
15.00 - Za + mamę Janinę Marnik i ++ z rodziny.
- Za + Anielę Marek w 12. rocz. śm., i ++ z rodziny.
16.00 - Nabożeństwo majowe.
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♦ VI Niedziela Wielkanocna. Dzisiaj obchodzimy święto św. Józefa Robotnika, patrona ludzi

pracy. Dzisiaj rozpoczyna się miesiąc maj, który od wieków poświęcony jest Matce Syna Bożego.
W nabożeństwach majowych modlitwą i pieśnią oddajemy hołd i uwielbienie Bożej Rodzicielce.
Zachęcamy wszystkich parafian, także dzieci i młodzież do udziału w nabożeństwach.
O godz. 16.00 uroczyste rozpoczęcie nabożeństw majowych.
♦ 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);
środa do Krzyża Misyjnego (plac kościelny).
Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy a szczególnie ogrodników i działkowiczów.
Prosimy także panów do niesienia krzyża i figury Chrystusa Zmartwychwstałego.
♦ We wtorek 3 maja obchodzimy Uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej Polski na
pamiątkę cudownej obrony Jasnej Góry przed potopem szwedzkim w 1655 i ślubów króla Jana
Kazimierza. W Najśw. Maryi Pannie naród polski otrzymał wówczas przedziwną pomoc i obronę
i tej pomocy doświadcza nieustannie. Msze św. z kazaniem będą o godz.: 7.00; 9.00; 18.00. Po
każdej Mszy św. odnowienie Aktu Zawierzenia Maryi.
♦ W środę 4 maja wspomnienie św. Floriana, męczennika – patrona strażaków. Po Mszy św.
wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
♦ I Czwartek miesiąca - czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. O godz. 7.00
Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej. O godz. 16.30 Msza św. szkolna . Od
godz. 16.00 miesięczna spowiedź św. dla dzieci. O godz. 17.30 nabożeństwo majowe i okazja do
spowiedzi.
♦ I Piątek miesiąca – Dzień Bożego Miłosierdzia, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. O godz.
7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i budowniczych
kościoła. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego - Godzinki ku czci Męki Pańskiej i adoracja
Najśw. Sakramentu. O godz. 17.30 nabożeństwo. Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.
♦ W piątek 6 maja obchodzimy Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. W tym dniu
wspominamy 20 rocznicę peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
♦ I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. O godz. 6.30
różaniec wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. w intencji członków Żywego Różańca i czcicieli
Matki Bożej oraz nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej. Po Mszy św. zmiana
tajemnic różańcowych.
♦ W sobotę w kościele seminaryjnym w Opolu o godz. 10.00 ks. kleryk Damian Cholewa
przyjmie święcenia diakonatu, prosimy o modlitwę w Jego intencji.
♦ W niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na Górze św. Anny doroczna
pielgrzymka strażaków.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła. Dziękujemy także za życzliwą pomoc
w pracach obecnie realizowanych. Wszystkim paniom dziękujemy za troskę o czystość naszego
kościoła i kaplicy.
♦ Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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O MAJOWYM NABOŻEŃSTWIE,
CZYLI Z TROSKAMI DO MATKI
Gdyby przeprowadzić plebiscyt na najpiękniejszy
miesiąc, z całą pewnością palmę pierwszeństwa
zdobyłby maj. I trudno się temu dziwić. W żadnym
innym miesiącu przyroda swoim pięknem nie oddziałuje
tak na wyobraźnię człowieka i jego doznania estetyczne.
Nic więc dziwnego, że taki właśnie miesiąc człowiek
w swojej pobożności już dawno temu postanowił ofiarować Matce Boga – Maryi.
Wyrazem tej pobożności stały się Nabożeństwa Majowe w całości poświęcone Matce
Boskiej. Ich szczególnym wyrazem jest to, że odprawiane są one każdego dnia. Ich
główną treść stanowi Litania do Najświętszej Maryi Panny, zwana Loretańską,
modlitwa „Pod Twoją obronę” oraz przepiękne w swojej treści i melodyjności pieśni
poświęcone Matce Bożej.
Matka Boska od dawien dawna postrzegana jest jako Pośredniczka między
człowiekiem a Jej Synem – Jezusem Chrystusem. Zapowiedzią Jej pośrednictwa
ukazuje nam wesele w Kanie Galilejskiej. Ukrzyżowany Chrystus swoim testamentem
przekazanym z wysokości krzyża uczynił swoją Matkę Matką każdego człowieka
słowami: „Oto Matka twoja”. Od tego czasu Maryja jako najlepsza Matka stała się
„Orędowniczką i Pośredniczką” swoich ziemskich dzieci przed „jedynym
pośrednikiem przed Ojcem, którym jest Jezus Chrystus”.
Nabożeństwa Majowe poświęcone Najświętszej Maryi Pannie są wyjątkową
okazją, by przez modlitwę, wyśpiewane pieśni, przez cichą osobistą rozmowę –
zawierzyć Matce Bożej własne sprawy, ukazać zasupłane problemy, a nawet złożyć u
Jej stóp całą swoją niedolę. Ona z matczyną miłością i zatroskaniem przedstawia je
swojemu Synowi i Jego Ojcu, by wyjednać łaskę i miłosierdzie, które przez Nią
spływają na tego, kto Jej zaufał. Matka Boska jest najpewniejszą drogą ich
otrzymania.
Matka Boska nie pozostaje nigdy głucha na wołanie i płacz swoich dzieci.
Zawsze cierpliwie wysłuchuje ich, by przez swoje wstawiennictwo i orędowanie
wyjednać u Chrystusa łaskę zmiłowania i odwrócenia niedoli. Przy przydrożnym
krzyżu bądź kapliczce nie potrzeba wzniosłych kazań, uczonych rozpraw, patosu, aby
dotrzeć do Jej Serca. Tam, gdzie sklepieniem jest niebo, a organami – majowy wiatr i
ptasi wtór, najłatwiej jest otworzyć się przed Matką, „u której serce otwarte każdemu”.
Nabożeństwo Majowe to spotkanie z Matką Boga i z Nim samym. To
możliwość zawierzenia Jej całej swojej życiowej codzienności, zasupłanych
problemów i pogmatwanych dróg. Trzeba tylko pójść do Niej, opowiedzieć Jej o tym,
zaufać Jej w każdej sprawie. Na pewno zawsze przytuli do swojego Serca, pośpieszy z
pomocą, wyprowadzi na właściwą drogę.
Tadeusz Basiura

