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V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Z Ewangelii wg św. Jana (J 14,6)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży
serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu
Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym
wam
powiedział.
Idę
przecież
przygotować
wam
miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie,
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”.
Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy
znać drogę?”. Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali,
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego
Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus:
„Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył,
zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: »Pokaż nam Ojca?«. Czy nie wierzysz,
że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie
wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie
przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję,
owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”
Domownicy Boga
Święty Paweł w Liście do Filipian
pisze: Nasza [...] ojczyzna jest w niebie
(Flp 3, 20). Jezus natomiast zapewnia
w dzisiejszej Ewangelii, że dla każdego z nas
przygotuje w niej mieszkanie.
Jesteśmy więc współobywatelami na
równi ze świętymi i domownikami Boga (Ef
2, 19). Zostaliśmy obdarzeni niesamowitą
godnością. Bóg dał nam udział w swoim

życiu. Jezus jest tym, który wprowadza nas
do tego życia, gdyż On jest drogą i prawdą,
i życiem. Naszym zadaniem jest kroczyć za
Nim i wierzyć w to, że wypełni On to, co
zapowiedział.

Jezu Chryste, uczyń z nas godnych
domowników Boga. Niech nasze
czyny dają świadectwo naszego
chrześcijaństwa.

Porządek Mszy Świętych 15 - 21.05.2017
PONIEDZIAŁEK – 15.05.2017
7.00 - Za ++ rodz. Jana i Zofię, ++ rodzeństwo Matyldę i Wilhelma, męża Stefana, wnuka Damiana oraz ++
z rodz. Wywias i Palus.
- Za ++ rodz. Zofię i Czesława Mielniczuk, brata Romana i siostrę Jadwigę oraz d. w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z prośbą o Boże błog. i zdrowie w rodzinach.
- Za ++ matkę Zofię Kowolik z ok. im. i ur., ojca Józefa, brata Jana, męża Grzegorza, ++ z rodz.
Kowolik, Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł i d. w c.
WTOREK – 16.05.2017 – Święto św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…z prośbą o zdrowie i Dary Ducha Świętego dla syna Krzysztofa.
18.00 - Za ++ teściową Teklę i Stefana Patajewicz, wujka Stefana Maksymiuk i ++ z rodz. z obu stron.
- Do B. Op. i MB Fatm. i św. o. Pio…w int. Marianny Florek z ok. 96. rocz. ur. oraz o Boże błog. dla
rodziny.
ŚRODA – 17.05.2017
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za ++ męża Józefa Pietralczyk z ok. ur., babcię Józefę Pietralczyk oraz za ++ z rodziny.
- Za ++ rodz. Helenę i Teofila Pawełek, córki Ingę i Hannę, ++ Herberta, Jana, Marię, Helenę i Ewę
Kaczmarczyk.
CZWARTEK – 18.05.2017 – Dzień Papieski
7.00 - Za + Celinę Turek w 3. rocz. śm., ++ jej rodziców, siostrę, szwagrów i dziadków z obu stron i d. w c.
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za + syna Macieja z ok. ur.
- Za + Bronisława w kol. rocz. śm., ++ z rodziny i d. w c.
PIĄTEK – 19.05.2017
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego.
18.00 - Za + ojca Józefa Goliszewskiego w kol. rocz. śm., ++ z rodziny i d. w c.
- Za ++ rodz. Marię i Andrzeja Ślazyk, Marię i Bolesława Żołna i ++ z rodziny.
SOBOTA – 20.05.2017
7.00 - Za + siostrę Reginę w 20. rocz. śm., ++ rodz. Jerzego i Annę i ++ z pokr.
18.00 - Za + Helmuta Ronfeld oraz ++ rodziców.
- Za ++ rodz. Annę i Mariana, teściów Annę i Kazimierza, braci Czesława i Bronisława, ++ dziadków
z obu stron i d. w c.
VI NIEDZIELA Wielkanocna – 21.05.2017
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm i św. o. Pio…w int. Teresy i Ryszarda z ok. kol. rocz. ślubu oraz o Boże błog.
dla Wiolety z ok. ur.
8.30 - Za ++ rodz. Martę i Bernarda Prus, męża Rudolfa Kania, teścia Pawła, żony Gertrudę i Katarzynę, ++
dziadków i ++ z pokr.
- Za + Edmunda Ryczel. (od mieszkańców z ul. Fabrycznej)
10.00 - Za + Halinę Wątroba.
- Do Miłosierdzia Bożego w pewnej intencji.
11.00 - UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ. O Błog. Boże dla wszystkich dzieci komunijnych.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Eweliny i Tomasza z ok. 1. rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla ich
rodzin.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Anny Schirmer oraz o Boże błog. dla rodziny.
16.30 - Nabożeństwo majowe z udziałem Dzieci I Komunijnych.

OGŁOSZENIA 14 – 21.05.2017
1. V Niedziela Wielkanocna. Kościół zachęca nas do budowania wspólnoty z Bogiem i braćmi
opartej na fundamencie wiary i miłości. Źródłem tej wspólnoty jest zawsze Jezus Chrystus obecny
w Najświętszej Eucharystii. O godz. 16.00 nabożeństwo majowe.
2. Dzisiaj 14. rocznica konsekracji biskupa Pawła Stobrawy, biskupa pomocniczego diecezji opolskiej.
3. We wtorek Święto Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski.
4. We wtorek ( 16 maja ) 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 8.00 do 12.00.
5. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
6. W środę o godz. 18.30 spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci z klas III w ramach przygotowania do
uroczystości I Komunii św.
7. W czwartek przypada rocznica urodzin Św. Jana Pawła II (18.05.1920).
Przez udział we Mszy św. pragniemy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za dar Papieża Polaka i przez Jego
wstawiennictwo prosić będziemy dobrego Boga o błogosławieństwo dla parafii i naszych rodzin.
O godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
O godz. 17.30 nabożeństwo majowe i modlitwy do św. Jana Pawła II.
8. W czwartek o godz. 18.30 spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci z klas IV, które w tym
roku obchodzą I rocznicę Komunii św.
9. W piątek o godz. 15.00 nabożeństwo w Godzinie Męki i Śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego w obecności Chrystusa w
Najświętszym Sakramencie.
10. W piątek o godz. 19.00 spotkanie modlitewne dla młodzieży, serdecznie zapraszamy.
11. W sobotę spowiedź św. dla dzieci komunijnych, dla ich rodziców i chrzestnych:
 godz. 16.00 – dziewczynki z rodzicami
 godz. 16.45 – chłopcy z rodzicami
 godz. 17.30 – spowiedź św. dla parafian i gości.
12. W najbliższą niedzielę odbędzie się w naszej parafii uroczystość I Komunii św. Zbiórka dzieci na placu
kościelnym o godz. 11.00. Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych będzie o godz. 16.30.
13. W tym tygodniu spotkania i próby dla dzieci komunijnych będą we wtorek i w piątek o godz. 16.00.
14. W tym tygodniu odbędą się także spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z klasy
II gimnazjum: Grupa I - w poniedziałek o godz. 19.00. Grupa II – we wtorek o godz. 19.00.
15. W związku ze zbliżającą się uroczystością święceń kapłańskich i prymicji naszego ks. Diakona
Damiana, które odbędą się 3 i 4 czerwca br. prosimy o pomoc w przygotowaniach do uroczystości
a także w przygotowaniu trasy procesji, która przejdzie z domu rodzinnego, ulicą Strzelców
Bytomskich, Fabryczną, Braci Prankel i Bursztynową do kościoła parafialnego.
Spotkanie organizacyjne dla mieszkańców ul Strzelców Bytomskich i Fabrycznej odbędzie się
we wtorek o godz. 18.30.
16. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary duchowe i
materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła oraz za wszelką pomoc. W przyszłą niedzielę
kolekta przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem ołtarza relikwii Dzieci
Fatimskich i ściany przyległej, na renowację figury Matki Bożej Fatimskiej i na realizację
zaplanowanych prac i zadań. Życzymy parafianom i gościom dobrej i pięknej niedzieli oraz
błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Jezus mówi: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił
z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki...
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie
wieczne... trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 51. 54. 56).
KKK 1382 Msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną,
w której przedłuża się ofiara Krzyża, i świętą ucztą Komunii w Ciele i Krwi Pana.
Sprawowanie Ofiary eucharystycznej jest nastawione na wewnętrzne zjednoczenie
wiernych z Chrystusem przez Komunię. Przystępować do Komunii świętej oznacza
przyjmować samego Chrystusa, który ofiarował się za nas.
KKK 1384 Pan kieruje do nas usilne zaproszenie, abyśmy przyjmowali Go
w sakramencie Eucharystii: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie
będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie
będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53).
KKK 1385 Aby odpowiedzieć na to zaproszenie, musimy przygotować się do tej
wielkiej i świętej chwili. Św. Paweł wzywa nas do rachunku sumienia: "Kto spożywa
chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech
przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego
kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie
spożywa i pije" (1 Kor 11, 27-29). Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego,
przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do sakramentu pojednania.
KKK 1387 Aby przygotować się odpowiednio na przyjęcie sakramentu Eucharystii,
wierni zachowają ustanowiony przez Kościół post (Por. KPK, kan. 919). postawa
zewnętrzna (gesty, ubranie) powinna być wyrazem szacunku, powagi i radości tej
chwili, w której Chrystus staje się naszym gościem.
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