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Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia,
w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej
Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.
Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się
wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą,
sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie
poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?”. Zatrzymali się
smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym
z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich:
„Cóż takiego?”. Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem
potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali
Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela.
Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych
kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że
miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu
i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich:
„O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!
Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza
poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego…
Zawiedzione nadzieje

Rozczarowani uczniowie mówią: A my
mieliśmy nadzieję, że to On wyzwoli Izraela.
Jezus zawiódł ich nadzieje. Nie wygnał
Rzymian i nie przywrócił Izraelowi utraconej
potęgi. Nie odnowił tego, co na skutek
grzechu ludu i jego przywódców popadło w
ruinę. Czy jednak rzeczywiście? A może
w swojej ślepocie ci, którzy oczekiwali
doczesnego zbawienia, nie potrafili
dostrzec, że Bóg nieskończenie przekroczył

ich oczekiwania i odnowił wszystko to, co na
skutek grzechu pierwszych ludzi zostało
zniszczone? Zamiast przywracać królestwo
Izraela, zawarł w sobie wieczne przymierze
pokoju, które już nigdy nie zostanie
złamane. Swoim zbawieniem ogarnął cały
świat i wszystkich ludzi, przywracając
harmonię w sposób pełniejszy niż ten, który
istniał
na
początku. Bóg
stał
się
człowiekiem, wynosząc w ten sposób ludzi
do komunii w samym Bogu.

Porządek Mszy Świętych 01. - 7.05.2017
PONIEDZIAŁEK – 1.05.2017- wsp. św. Józefa
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Heleny z ok. 87. rocz. ur., oraz o Boże błog w rodzinie.
18.00 - Za †† rodziców Rozalię i Franciszka Lach, †† rodzeństwo Wiesławę, Stanisława,
Bolesława i †† dziadków.
- Za †† syna Edwarda z ok. ur., męża Antoniego, †† rodziców z obu stron.
WTOREK – 2.05.2017 – wsp. św. Atanazego, Bpa
7.00 - Za † męża Jerzego z ok. ur., †† rodziców z obu stron i d. w c.
18.00 - Za † Jana Kowolik z ok. ur., oraz za †† z rodziny i d. w c.
ŚRODA – 3.05.2017 – urocz. NMP Królowej Polski
7.00 - Za †† męża Antoniego w dniu ur., rodziców, siostrę, brata oraz †† rodziny Tomala i z
pokrewieństwa.
9.00 - Za †† rodziców Józefa i Piotra Kasperek.
18.00 - Za † męża Franciszka Lewandowskiego w kol. rocz. śm., i †† rodziców z obu stron.
CZWARTEK – 4.05.2017 - I Czwartek miesiąca – wsp. św. Floriana
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
16.30 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za † męża, ojca i dziadka Horsta w 4. rocz. śm.
- Za † Władysława Nieckula. (od sąsiadów z bloku)
PIĄTEK – 5.05.2017 - I Piątek miesiąca
7.00 - Za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
- Za † Franciszkę i Mariana Szlaga, †† z rodziny Szlaga i Garncarczyk.
15.00 - Nabożeństwo w Godzinie Miłosierdzia - Godzinki ku czci Męki Pańskiej – adoracja
18.00 - Za † żonę Marię Kuszela z ok. ur., †† rodziców Annę i Romana, teściową Elżbietę,
bratową Gertrudę, szwagra Wilhelma i d. w c.
- Za † matkę Emilię w kol. rocz. śm., †† z pokr. i d. w c.
19.00 – Msza św. dziękczynna w int. młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania
oraz za ich rodziców.
SOBOTA – 6.05.2017 – I Sobota miesiąca – Św. Apostołów Jakuba i Filipa
7.00 - Za czcicieli Niepokalanego Serca NMP i członków Żywego Różańca.
- Za †† Stanisława Raniowskiego, żonę Danutę, †† rodziców, rodzeństwo oraz o Boże błog.
i zdrowie w rodzinie.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Lot i Szalecki.
- Za † męża i ojca Józefa w 1. rocz. śm, †† z pokr. i d. w c.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 7.05.2017
7.00 - Za †† Marię i Andrzeja Działo i d. w c.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Edwarda Juszczak oraz o Boże błog. i zdrowie dla dzieci,
wnuków i prawnuków.
- Za † męża Stanisława Chutnik z ok. im., oraz Boże błog. dla wnuków i prawnuków.
10.00 - Za † Anielę Marek w kol. rocz. śm., †† z rodziny i pokrewieństwa.
- Do B. Op. i MB Fatm i św. o. Pio… w int. Eryki z ok. 50. rocz. ur., oraz o Boże błog. dla
całej rodziny.
11.15 - Za †† rodz. Marię i Stanisława Jurkiewicz, Jana i Marię Sopala oraz †† z rodziny.
- Za †† rodz. Jadwigę i Alfonsa Frank, brata Jana i †† dziadków Frank, Augustin i Zimon.
12.00 - Chrzty: Adam Bzumowski, Sebastian Nowojski.
15.00 - Za † matkę Janinę Marnik i †† z rodz.
- Za † Krystynę Bińczyk. (od rodziny Jadwigi z mężem)
16.00 - Nabożeństwo majowe.

OGŁOSZENIA 30.04. - 7.05.2017
1. III Niedziela Wielkanocna. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Biblijną, która otwiera
Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem „ Idźcie i głoście ” i nawiązuje do przeżywanego
obecnie roku duszpasterskiego. To doskonała okazja, aby spotkać się z Chrystusem obecnym w
Słowie Bożym. Z tej okazji codziennie na Mszy św. będzie krótkie zamyślenie nad Słowem
Bożym. Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory niedzielne.
2. W poniedziałek rozpoczyna się miesiąc maj, który od wieków poświęcony jest Matce Syna
Bożego. W nabożeństwach majowych modlitwą i pieśnią oddajemy hołd i uwielbienie Bożej
Rodzicielce. W poniedziałek rozpoczęcie nabożeństw majowych, które odprawiane będą w
tygodniu o godz. 17.30, serdecznie zapraszamy.
3. W poniedziałek w parafii Jemielnica Diecezjalne Święto Rodziny.
O godz. 11.00 Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Czai.
4. W środę 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 Najświętszej 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;
i o godz. 18.00. Po każdej Mszy św. odnowienie Aktu Zawierzenia Maryi.
5. W czwartek 4 maja wspomnienie św. Floriana, męczennika – patrona strażaków.
6. 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 przed I Piątkiem miesiąca.
7. 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 Najświętszego Sakramentu. O godz. 17.30 nabożeństwo majowe.
Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.
8. W piątek o godz. 19.00 Msza św. dziękczynna w int. młodzieży, która przyjęła Sakrament
Bierzmowania oraz za ich rodziców. Po Mszy św. wręczenie pamiątek.
9. W sobotę 6 maja obchodzimy święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.
W tym dniu wspominamy rocznicę peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
10. 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. Zachęcamy do praktykowania I Sobót miesiąca o które prosiła
Matka Boża objawiając się dzieciom w Fatimie.
11. W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
O godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych. Od godz. 17.00 adoracja
Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi. O godz. 17.30 nabożeństwo majowe.
12. Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Opolskiej zaprasza wszystkich nauczycieli na wyjazd
rekolekcyjno–wypoczynkowy pt. „Spotkanie w drodze z Biskupem Opolskim Andrzejem Czają”
w terminie 5-7 maja 2017 do Głębinowa. Szczegóły i zapisy na stronie Wydziału
Katechetycznego Diecezji Opolskiej.
13. Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe
i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła. Dziękujemy także za
pomoc w
przygotowaniach do uroczystości Bierzmowania. Wszystkim paniom dziękujemy za troskę o
czystość naszego kościoła i kaplicy. Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w
nowym tygodniu.

Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w
Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej.
W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w
kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na
nabożeństwach majowych, nazywanych "majówkami". Jeszcze
dziś przejeżdżając w majowy wieczór przez polskie wsie można
usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy XIX
wieku. Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie
wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i
śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane na Wschodzie
już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako
miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na
przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić
Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca ów
zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim
poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki
Bożej. Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli.
W roku 1787 wydał on broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe. Pius VII
nabożeństwo majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do nabożeństwa majowego - na
które składa się Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana oraz
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem - przypisał w 1859 roku papież bł. Pius IX.
W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu (1838),
misjonarze w Warszawie w kościele Św. Krzyża w roku (1852), ksiądz Golian w Krakowie (w
1856) i we Włocławku biskup Marszewski (1859). W tym samym czasie cześć Królowej maja
szerzył w Galicji poezją jezuita o. Karol Antoniewicz (+ 1852). Ks. Wincenty Buczyński
(jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o nabożeństwach majowych (1839). W
dziesięć lat potem podobną broszurę wydał we Wrocławiu w roku 1850 ks. Aleksander
Jełowicki, zmartwychwstaniec. W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło się we
wszystkich prawie krajach.

Nabożeństwa majowe w naszej Parafii odprawiamy:
codziennie o godz. 17.30
w niedzielę o godz. 16.00
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