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VINIEDZIELA WIELKANOCNA
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 15,9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w
miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywad moje przykazania, będziecie
trwad w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i
trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radośd moja w was
była i aby radośd wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy
jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już
was nie nazywani sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co
usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i
przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz
trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miło wali”.

ABYŚCIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI
Szczera i głęboka miłośd do Boga
zaczyna się od miłości do bliźniego.
Dlatego
najpierw
powinniśmy
prawdziwie pokochad tych, którzy są
najbliżej – naszą rodzinę. Dopiero
wówczas to uczucie będziemy w
stanie rozszerzad na innych. Łatwo
bowiem
kochad
na
odległośd,
deklarowad przyjaźo wobec tych, co są
daleko. Najbliższych miłowad jest
zawsze najtrudniej. Żyjąc pod jednym
dachem, obrastamy we wzajemne

pretensje, żale, winy… Wobec
najbliższych często czujemy się
usprawiedliwieni z naszej obojętności i
skamieniałego serca. Znając ich wady i
słabości, potrafimy też boleśnie zranid.
Panie Jezu, proszę dziś o pogłębienie
miłości w mojej rodzinie. Pomóż nam
wzrastad we wzajemnym
zrozumieniu, ucz szacunku do siebie,
życzliwości. Daj łaskę przebaczenia.
Dziękuję Ci, Boże, za wszystkich
moich bliskich.

INTENCJE07-13.05.2018
PONIEDZIAŁEK– 07.05.2018
7.00 - Za †† rodziców Jadwigę i Alfonsa Frank, brata Jana, dziadków Frank, Augustin, Zimon.
18.00 - Za † mamę Helenę z ok. ur., † ojca Józefa, siostrę Dorotę, d. w c.
- Za †† rodz Gertrudę i Walentego Janocha, †† rodzeostwo, † bratową, szwagrów, †† z rodz Sklarek, Janocha
WTOREK– 08.05.2018 – ŚW. STANISŁAWA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
7.00 - Za † matkę Stanisławę, d. w c.
- Za † mamę Janinę Marnik, jej †† rodziców Zofię i Marcelego, †† dziadków z obu stron, †† z rodziny Marnik,
Kudyba, Kożuch
18.00 - Za † Rolanda Gorol w 1 r. śm.
- Za † Stanisława Śledź, † brata Stanisława Grygiel w dniu im.
ŚRODA – 09.05.2018
7.00 - Za † mamę Stanisławę, † teściową Stanisławę z ok. im., †† z rodziny, d. w c.
11.00 - Msza św. dziękczynna z ok. kolejnej rocznicy Święceo Kapłaoskich Ks. Proboszcza i Jego kolegów kursowych
święconych w 1979 roku.
18.00 - Za † wnuka Marcina, córkę Krystynę i zięcia Marka, 2 braci, 2 mężów Mieczysława i Czesława, †† rodz, teściów, dwc.
- Za † Stanisława Raniowskiego, żonę Danutę, †† rodziców i rodzeostwo oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
CZWARTEK– 10.05.2018
7.00 - Za † żonę Jolantę Nowicką w 1 rocz. śmierci.
16.30 - Msza święta szkolna
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Elżbiety z ok. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
- Za † Piotra Lukosz w 30 dz. po śm.
PIĄTEK– 11.05.2018
7.00 - Za † Ks. Arkadiusza Nogielskiego i za †† kapłanów.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † męża Antoniego Klabisz w 2 r. śm.
- Za † Walentego Thiel (od Danuty i jej rodziny)
SOBOTA – 12.05.2018
7.00 - Za † Agnieszkę Kolibaba i dusze w czyśdcu.
12.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Michała z ok. 30 r. ur. oraz o bł. B. dla dzieci Wojciecha i Macieja oraz
o bł. B. w całej rodzinie.
18.00 - Za † Helmuta Romfeld, †† rodziców.
- Za † siostrę Marię, jej † męża Stanisława, 3 synów Józefa, Ryszarda i Kazimierza, 2 córki Ewę i Janinę,
† zięcia Teodora, d. w c.
NIEDZIELA – 13.05.2018 – UROCZYSTOŚD WNIEBOWSTĄPIENIA PAOSKIEGO - DZIEO FATIMSKI
7.00 - Za †† rodziców Antoniego i Gertrudę, † siostrę Annę z ok. ur., d. w c.
8.30 - Za † męża Stanisława Chutnik z ok. imienin oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † Ryszarda Koprek, †† rodziców i rodzeostwo oraz o bł. B. w rodzinie
10.00 - Roczek: Franciszek Gawlik
- Za † męża Edmunda Bogackiego, syna Janusza, synową Teresę, †† z rodziny
11.15 - Za †† rodziców Marię i Mariana Skalskich w k. r. śm., † brata Stanisława w 10 r. śm., ciocię Aleksandrę
Karpiel w kol. r. śm.
- Za † mamę Paulinę Szerszeo w 8 r. śm., jej †† rodziców Jana i Marię, †† z rodziny
15.00 - Za † mamę Zofię, ojca Mariana, †† z rodziny Jurkiewicz, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Henryka z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
19.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. czcicieli MB Fatimskiej
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Zofii z ok. im.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat... w int. Cecylii, Katarzyny oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Do B. Op przez wst. MB Fat… w int. mamy Katarzyny z ok. 90 rocz. urodzin.
- Za †† z rodziny Miroo, Szefer, Brzóstowicz, Czerwik, Kandziora, d. w c.
- Za † koleżankę Wandę Hutnik w 1 r. śm.
- Za †† rodzic. Helenę i Michała, męża Franciszka, bratową Marię, szwagra Mieczysława
- Za †† Sylwię i Marka Szatkowskich, †† z rodziny
- Za † Zdzisławę Trąbka w 1 r. śm. (od sąsiadów z bloku nr 2)
- Za † Horsta Müler w 5 r. śm.

OGŁOSZENIA 06-13.05.2018
1. VI Niedziela Wielkanocna. Przeżywamy miesiąc maj, który od wieków poświęcony jest Matce
Syna Bożego. Majowe nabożeostwa gromadzą w każdym kościele i kaplicy rzesze wiernych czcicieli
Maryi, by modlitwą i pieśnią oddad hołd i uwielbienie Bożej Rodzicielce. Zachęcamy wszystkich
parafian do udziału w nabożeostwach majowych, w tygodniu o godz. 17.30, w niedzielę o 16.00.
2. 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 w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 17.30.
 Poniedziałek - do Krzyża Jubileuszowego, ul. Bursztynowa i Kazimierza Wielkiego.
 Wtorek - do Krzyża Papieskiego, ul Kard. Wyszyoskiego i Brzozowa.
 Środa - do Krzyża Eucharystycznego, skrzyżowanie ul. Bursztynowej i Agatowej.
Prosimy o uporządkowanie otoczenia i zapalenie zniczy przy krzyżach do których udamy się
z procesją. Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy a szczególnie ogrodników i działkowiczów.
Prosimy także panów do niesienia krzyża i figury Chrystusa Zmartwychwstałego.
3. We wtorek 8 maja uroczystośd św. Stanisława, biskupa i męczennika.
4. W środę gościd będziemy w naszej parafii grono kapłanów, którzy obchodzą kolejną rocznicę
przyjęcia Sakramentu Kapłaostwa, są to koledzy kursowi naszego ks. Proboszcza. Z tej okazji
w środę o godz. 11.00 będzie uroczysta Msza św. koncelebrowana przez wszystkich kapłanów,
którzy przyjęli Sakrament Kapłaostwa 6 maja 1979 roku, serdecznie zapraszamy parafian do
wspólnej modlitwy.
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.
 O godz. 18.30 spotkania biblijne w salce katechetycznej.
 O godz. 18.30 będzie spotkanie dla rodziców dzieci z klas IV, które obchodzą w tym roku
I rocznicę Komunii św.
6. W tym tygodniu próby dla dzieci komunijnych będą we wtorek i w piątek o godz. 16.00.
7. W poniedziałek i wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z 2 klasy Gimnazjum.
Prosimy by przynieśd ze sobą Pismo Św.
8. W poniedziałek i środę o godz. 19.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z 6 klasy.
9. W piątek rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Św.
 O godz. 15.00 – nabożeostwo w Godzinie Miłosierdzia Bożego.
 O godz. 19.00 spotkanie modlitewne dla młodzieży.
10. W sobotęo godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
11. W niedzielę 13 maja przypada uroczystośd Wniebowstąpienia Paoskiego. W naszej parafii
uroczyste obchody Dnia Fatimskiego. Wypełniając orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlid się
o pokój dla świata i nawrócenie grzeszników.
 O godz. 19.00 będzie dodatkowa Msza św. w int. wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej.
 O godz. 20.00 uroczysta procesja różaocowa ze świecami.
Zapraszamy wszystkie poczty sztandarowe, ministrantów, Dzieci Maryi oraz prosimy panów do
feretronu maryjnego.
12. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za złożone ofiary.
Dziękujemy także za życzliwą pomoc w pracach obecnie realizowanych. W przyszłą niedzielę przed
kościołem zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej. Życzymy dobrej niedzieli
i błogosławieostwa Bożego w nowym tygodni.

Już się zbliżył miesiąc maj…
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 nabożeostwach
majowych, nazywanych majówkami. Jeszcze dziś przejeżdżając
w majowy wieczór przez polskie wsie można usłyszed pieśni
maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy XIX wieku.
Rodowód tych nabożeostw jest jednak znacznie
wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i
śpiewanie pieśni na cześd 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
poświęcid Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpaoski Alfons X (+ 1284).
W Polsce pierwsze nabożeostwo 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 połowie XIX wieku
nabożeostwo majowe przyjęło się we wszystkich prawie krajach.
Centralną częścią nabożeostwa majowego jest Litania Loretaoska, jeden ze
wspaniałych hymnów na cześd Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty
i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla Maryi. Nie ma
pewności, kiedy powstała Litania Loretaoska. Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana
była już w XII wieku we Francji. Pewne jest to, że zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus
V w 1578 r.
W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50.
Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja,
do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie Królowo Polskiej Korony,
przekształcone po drugiej wojnie światowej na Królowo Polski.
Zachęcamy wszystkich parafian do udziału w nabożeostwach majowych,
w tygodniu o godz. 17.30, w niedzielę o 16.00.
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