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IVNIEDZIELA WIELKANOCNA
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 10,11-18)
Jezus powiedział:
„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą,
widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i
rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu
na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za
owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę
przyprowadzid i będą słuchad głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i
jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów
odzyskad. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je
oddad i mam moc je znów odzyskad. Taki nakaz otrzymałem od mojego
Ojca”.

GŁOS
Owce idą za głosem pasterza, czasem we
mgle czy deszczu. Może nawet go nie
widzą. Wystarczy, że słyszą jego głos,
który znają. Przestraszone dziecko
przestaje płakad, słysząc głos matki:
„Jestem tu, nie bój się”. Warto się
zastanowid, czyj głos jest dla mnie
ważny, w czyich słowach odnajduję
szczęście, pokój, czuję się bezpiecznie.
Głos, któremu można zaufad, rodzi się z

miłości. Odkryd powołanie to usłyszed
taki głos. „Bądź przy mnie”– mówią
kochający się ludzie. „Pójdź za mną” –
mówi Jezus, zapraszając do stania się
Jego uczniem.
Panie Jezu, wśród wielu różnych
dźwięków i słów, które codziennie mnie
otaczają, daj mi usłyszeć Twój głos. Ty
jesteś moim pasterzem. Znasz mnie i
wiesz, że wciąż kocham Cię za mało.

I N T E N C J E 23-29.04.2018
PONIEDZIAŁEK– 23.04.2018 – UROCZYSTOŚD ŚW. WOJCIECHA, PATRONA POLSKI
7.00 - Za †† rodziców Janinę i Ryszarda, †† teściów Anastazję i Juliusza, †† szwagrów Edwarda,
Franciszka, † matkę chrzestną Łucję
18.00 - Za † męża Wojciecha Szczecioskiego w dniu im., †† dziadków, † brata Jerzego Gugałę w dniu im.,
†† z rodziny z obu str., d. w c.
- Za † siostrę Janinę w 2 r. śm., † męża Zbigniewa, †† rodziców i teściów
WTOREK– 24.04.2018
7.00 - Za † ojca Antoniego z ok. ur., † matkę Annę, †† rodzeostwo, teściów, †† z rodziny Klama
i Tomala.
18.00 - Za †† rodziców Dorotę i Adolfa Dambiec, † teścia Rudolfa Kania, †† z pokrew.
- Za † męża Mariana, †† z rodziny i pokrew.
ŚRODA – 25.04.2018 – ŚWIĘTO ŚW. MARKA
7.00 - Za † Andrzeja Jokiel w 30 dzieo po śmierci.
18.00 - Za †† Marię i Józefa, Małgorzatę Ploch, d. w c. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za † Władysława Cymbalistę w 30 dz. po śmierci.
CZWARTEK– 26.04.2018
7.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące.
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - Za † męża Stanisława Kolibabę w 2 r. sm., †† z rodziny
- Za † Walentego Thiel w 30 dz. po śmierci.
PIĄTEK– 27.04.2018
7.00 - Za † Erwina, †† z rodziny.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † męża, ojca i dziadka Henryka Buratowskiego w k. r. śm., †† rodziców i teściów oraz o bł. B. i
zdr. w rodzinie.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Joanny z ok. 60 r. ur. oraz o błog. Boże w rodzinie.
SOBOTA – 28.04.2018
7.00 - Za † Erwina i †† z rodziny.
18.00 - Za †† rodziców Janinę i Stanisława Korek, teściów Barbarę i Juliana Janiuk, braci Henryka
i Mieczysława, †† dziadków, szwagra Stanisława, d. w c. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za † syna Edwarda z ok. 58 r. ur, † męża Antoniego, †† rodziców Annę i Józefa
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29.04.2018
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Elżbiety z ok. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla dzieci, wnuków
i prawnuków
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Piotra i Korneli z ok. k. r. śl. oraz o bł. B. dla córki Emilii
- Za †† rodz Hildegardę i Gerarda Suhs, †† z rodz z obu str., †† Ritę i Franciszka Wąchała, d. w c.
10.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Anny z ok. 65 r. ur., i w int. córki Joanny z ok. 40 rocz. ur. oraz o
bł. B. dla dzieci, wnuków i całej rodziny.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Marioli i Norberta Rulik z ok. 30 r. śl. oraz o bł. B. i zdrowie w
rodzinie
11.15 - Za †† rodziców Tadeusza i Irenę Ponikowskich, siostrę Barbarę, bratową Helenę, †† dziadków z obu
str., †† z rodziny, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. i św. o. Pio… w int. Teresy i Ryszarda z ok. kol. rocz. ślubu, i Wiolety z ok.
ur. oraz o bł. B. i zdrowie w rodzinie.
15.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Mireli i Piotra Sempryk z ok. 5 rocz. ślubu oraz o bł. Boże.
i zdrowie dla syna Pawła i dla całej rodziny.
- Za † mamę Wincentynę w kolejną rocznice śmierci, †† z rodziny
16.00 - Nieszpory Wielkanocne

OGŁOSZENIA 22-29.04.2018
1. IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza, która
rozpoczyna Tydzieo 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 do stanu kapłaoskiego i zakonnego, i przypomina nam, że każdy chrześcijanin jest
powołany aby byd wiernym świadkiem Chrystusa.
 Dzisiaj o godz. 16.00 nabożeostwo i modlitwy o powołania.
2. W poniedziałek 23 kwietnia uroczystośd św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski. Ze względu na uroczystośd nie będzie nowenny do św. Ojca Pio.
3. W poniedziałek i środę o godz. 19.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z VII kl.
4. W środę 25 kwietnia Święto św. Marka Ewangelisty. Dzieo modlitwy o urodzaje
i o błogosławieostwo Boże w pracy na roli. Panu Bogu powierzamy trud pracy rolników
i działkowiczów. O godz. 17.30 nabożeostwo i modlitwy o urodzaje.
5. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
 Po Mszy św. szkolnej spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
 Po Mszy św. wieczornej spotkania biblijne w salce katechetycznej. Zapraszamy osoby, które
chętnie czytają w domu Pismo św. i rozważają je w swoim sercu.
6. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeostwo w godzinie
męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.
7. W piątek (27 kwietnia) mija 4 rocznica kanonizacji Św. Jana Pawła II. Po Mszy św. wieczornej
nabożeostwo ku czci św. Jana Pawła II.
8. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
9. W sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym
w Opolu odbędzie się Dzieo Otwartych Drzwi. W programie m.in. zwiedzanie seminarium,
spotkania w grupach, Msza Święta oraz koncert zespołu. Będzie też ciepły posiłek.
Zapraszamy księży, katechetów, młodzież, ministrantów i osoby świeckie.
10. Centrum Światowych Dni Młodzieży zaprasza młodych całej diecezji w poniedziałek
30 kwietnia br. o godz. 19.00 do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na
Wielkanocne Czuwanie Młodzieży Diecezji Opolskiej.
11. Biskup Opolski serdecznie zaprasza rodziny całej diecezji do udziału w Diecezjalnym
Święcie Rodziny, które odbędzie się we wtorek 1 maja w Jemielnicy. Jest ono okazją do
wspólnej modlitwy w intencji rodzin. Centralnym punktem Święta będzie Eucharystia
sprawowana o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. Święto będzie
połączone z Jarmarkiem Cysterskim.

12. Wszystkim dobroczyocom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii składamy serdeczne
Bóg zapład za złożone ofiary przeznaczone na prowadzone aktualnie prace remontowe.
Dziękujemy także za pomoc i troskę o należyty porządek wokół kościoła i przy krzyżach
przydrożnych na terenie parafii. Naszym paniom dziękujemy za cotygodniowe sprzątanie
kościoła i kaplicy. Życzymy Parafianom i Gościom pięknej i dobrej niedzieli oraz błog. Bożego w
nowym tygodniu.

ŚW. WOJCIECH
Św. Wojciech (ur. 956, zm. 23 kwietnia 997),
biskup i męczennik, pochodził z książęcego rodu
czeskich Sławnikowiców, spokrewnionego przez
Dąbrówkę z dynastią Piastów.
Jego krew leży u fundamentów Kościoła i paostwa
na ziemiach piastowskich. Jako apostoł pogan w swej
ostatniej misji dotarł do wybrzeży Bałtyku, gdzie
23 kwietnia 997 roku poniósł śmierd męczeoską.
Już wówczas św. Wojciech – wychowanek szkoły
w Magdeburgu, biskup praski, mnich rzymski, apostoł Węgier i Polski, wreszcie
męczennik pruski, którego ciało znalazło się w Gnieźnie – urastał do rangi
symbolu duchowej jedności tworzącej się wówczas Europy.
Przy jego relikwiach spotkali się w 1000 roku w Gnieźnie cesarz Otton III
i Bolesław Chrobry – w obecności legata papieskiego. Zjazd Gnieźnieoski miał
zarówno znaczenie polityczne, gdyż zaowocował uznaniem paostwa polskiego
przez cesarstwo, jak i znaczenie kościelne, gdyż przy grobie św. Wojciecha została
proklamowana pierwsza polska metropolia: Gniezno, w skład której weszły
biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Arcybiskupem gnieźnieoskim
został brat św. Wojciecha – Radzim.
Tysiąc lat później Jan Paweł II w orędziu skierowanym do prezydentów krajów
Europy środkowo-wschodniej, którzy przybyli do Gniezna na uroczystości 1000lecia męczeoskiej śmierci św. Wojciecha powiedział, że o nieprzemijalności
świadectwa tego świętego świadczy „umiejętnośd harmonijnego łączenia różnych
kultur”. Pamięd o nim jest szczególnie żywa w Europie środkowej, gdzie
zaszczepiał chrześcijaostwo.
W ikonografii Święty występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego
atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.
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