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I N T E N C J E 30.04.-06.05.2018
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Z Ewangelii św. Jana (J 20,19-31)
„(…) Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych
słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a
którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z
Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: ”Widzieliśmy
Pana!”. Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie
włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach,
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z
nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: ”Pokój wam!”.
Następnie rzekł do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż
ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan
mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś,błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli”.I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i
abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Każdy z nas może osobiście spotkad się z Jezusem Zmartwychwstałym, zwłaszcza
w Eucharystii. Tam On leczy nasze rany, lęki, wątpliwości, rozdwojenia. Tam zachęca nas, by
niejako ”zobaczyd” ślady gwoździ i ”włożyd” rękę w miejsce męki, ”wniknąd” w serce Boga. Tam
wreszcie zaprasza nas na ucztę, abyśmy uwierzyli w Niego i doświadczyli Jego miłości.
Świadek naszych czasów św. Jan Paweł II w dwóch bardzo osobistych wyznaniach,
zawartych w książce ”Dar i tajemnica” oraz w encyklice ”Ecclesia de Eucharistia”, pozwolił nam
rzucid okiem na swoje życie eucharystyczne. Papież wyznał: ”Pięknie jest zatrzymad się z Nim
[Jezusem] i jak umiłowany uczeo oprzed głowę na Jego piersi, poczud dotknięcie nieskooczoną
miłością Jego Serca i zanurzyd się w oceanie Bożego Miłosierdzia.

PORZĄDEK MSZY ŚW. 29.04 – 05.05.2019
PONIEDZIAŁEK – 29.05.2019 – św. Katarzyny Sieneoskiej
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Elżbiety z ok. ur. oraz o bł. B. dla dzieci, wnuków i prawnuków
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. rodziny Dac i o światło D. Św. w rodzinach dzieci i wnuków
- Za † męża i ojca Stanisława Kolibaba w 3 r. śm., rodzic. Jana i Annę Hermasz, Ritę Kolibaba,
Gerarda i Aleksandrę Kolibaba
WTOREK – 30.04.2019 – UROCZYSTOŚD ŚW. WOJCIECHA
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Nieust. Pomocy z prośbą o bł. B. w rodzinie
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. rodziny Lasak
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio z prośbą o dalszą opiekę, bł. B. i zdr. w rodzinie Kubik
ŚRODA – 01.05.2019 – św. Józefa, robotnika
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Heleny z ok. 89 r. ur. i o bł. B. i zdr. w rodzinie
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Elżbiety Wacholz z ok. 96 rocznicy urodzin
- Za †† rodzic. Rozalię i Franciszka Lach, rodzeostwo Stanisława, Bolesława, Wiesławę
i Bogumiłę, †† dziadków, babcie i krewnych
CZWARTEK – 02.05.2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca – św. Atanazego
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne z naszej parafii
- Za † męża i ojca Jerzego Kunert w dniu urodzin
18.00 - Za † Jana Kowolik z ok. ur., †† z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Katarzyny i Piotra z ok. 10 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
PIĄTEK – 03.05.2019 – UROCZYSTOŚD NMP KRÓLOWEJ POLSKI
7.00 - Za Parafian
9.00 - Za †† rodzic. Józefę i Piotra Kasperek, †† z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. o szczęśliwe rozwiązanie i dobry wybór drogi życiowej dla Marzeny
i o bł. B. w rodzinie
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † żonę i matkę Rozwitę Swacha w 1 r. śm.
- Za † brata Stanisława, †† rodziców i d. w c.
SOBOTA – 04.05.2019 – św. Floriana – Pierwsza Sobota Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
13.00-Ślub: Agata Połukord – Marcin Jackowski
18.00 - Za † Jana Matuszczak w 9 r. śm., †† z rodziny, pokrew. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Justyny i Artura z ok. 4 r. ślubu oraz o bł. B. w rodzinie
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 05.05.2019
7.00 - Za † męża i ojca Antoniego z ok. ur., †† siostry Gertrudę i Klarę, brata Huberta, rodzic., teściów,
szwagrów, szwagierki, †† z rodziny Tomala i †† z pokrew.
8.30 - Do Mił.Boż. p. w. MB Fat. w int. Joachima z ok. 65 r. ur. oraz o zdr. i b. Bł. dla dzieci i wnuków
- Za † Edmunda, †† rodzic., teściów, mamę Annę i †† z rodziny oraz o bł. B. w int. Jacka z prośbą
o pomyślne zdanie matury
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. Aniołów Stróżów w int. wnuków: Magdaleny, Łukasza, Wiktora,
Aleksandry i o bł. B. i zdrowie w rodzinie
- Za †† rodzic. Irenę i Kazimierza Myszkowskich, Annę i Rajmunda Hajduk, †† z rodziny
Myszkowskich, Hajduk, Konieczny i Ścisłowicz
11.15 - Za †† dziadków Mariana i Franciszkę Szlaga, †† z rodzin Szlaga i Gancarczyk
12.15- CHRZEST: Emilia Klyszcz
15.00 - Za † Marię Kuszela w dniu ur., †† rodzic. Romana i Annę Kuszela, teściową Elżbietę Skrzypczyk,
Gertrudę Kuszela, szwagra Wilhelma Wacławczyk i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Częstochowskiej w int. Marii i Marty z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie

OGŁOSZENIA 28.04 - 5.05.2019
1. Druga Niedziela Wielkanocna zwana także Niedzielą Białą jest Świętem Miłosierdzia Bożego.
Nasze myśli zmierzają dziś ku Chrystusowi Miłosiernemu, który ukazał się św. Siostrze Faustynie
objawiając jej tajemnicę Bożego Miłosierdzia. O godz. 16.00 Nabożeostwo do Miłosierdzia Bożego
i uczczenie relikwii św. siostry Faustyny.
2. W poniedziałek 28 kwietnia – święto św. Katarzyny Sieneoskiej, patronki Europy.
3. We wtorek 30 kwietnia – urocz. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski.
Uroczystośd przeniesiona z dnia 23 kwietnia ze względu na oktawę Wielkiej Nocy.
4. We wtorek o godz. 19.00 w parafii Jemielnica diecezjalne czuwanie dla młodzieży.
5. W środę 1 maja przypada wspomnienie św. Józefa rzemieślnika, rozpoczyna się miesiąc maj,
który od wieków poświęcony jest Matce Syna Bożego. W nabożeostwach majowych modlitwą
i pieśnią oddajemy hołd i uwielbienie Bożej Rodzicielce, uroczyste rozpoczęcie nabożeostw
majowych o godz. 17.30.
6. W środę w parafii Jemielnica Diecezjalne Święto Rodziny połączone z Emaus kapłaoskim.
O godz. 11.00 uroczysta Msza pod przewodnictwem ks. Biskupa Andrzeja Czai
7. 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. 17.30 nabożeostwo majowe i Msza św. wieczorna
8. W piątek 3 maja obchodzimy uroczystośdNajświętszej 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; 18.00.
Po każdej Mszy św. nastąpi odnowienie Aktu Zawierzenia Maryi.
O godz. 15.00 Nabożeostwo do Miłosierdzia Bożego. O godz. 17.30 nabożeostwo majowe.
Ze względu na uroczystośd pomija się celebrowanie I piątku miesiąca.
9. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane serce Najśw. Maryi Panny. O godz. 6.30 różaniec
wynagradzający. O godz. 7.00 Msza św. w intencji członków Żywego Różaoca i czcicieli Matki Bożej
oraz nabożeostwo z rozważaniem tajemnicy różaocowej, po Mszy św. zmiana tajemnic.
Od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
O godz. 16.30 nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
Od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i o 17.30 nabożeostwo majowe.
W sobotę 4 maja przypada wspomnienie św. Floriana, męczennika, patrona strażaków.
W kościele seminaryjnym pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Opolu święcenia diakonatu.
10. Składamy serdeczne Bóg zapład za wielkanocny dar dla ubogich, za ten piękny gest miłości
miłosiernej wobec potrzebujących pomocy. Dary zostały przekazane dla osób najbiedniejszych,
dla bezdomnych przebywających w ośrodku „Barka” oraz do Domu Dziecka.
11. Słowa serdecznej wdzięczności kierujemy do pana kościelnego i grona panów za pomoc
w przygotowaniu ciemnicy i Bożego Grobu. Dziękujemy wszystkim paniom i panom za okazaną
pomoc w przygotowaniu naszej świątyni do godnego przeżycia Triduum Paschalnego i świąt
wielkanocnych. Dziękujemy także pocztom sztandarowym, Służbie Liturgicznej, Dzieciom Maryi,
Zespołowi Caritas, przedstawicielom Rodzin Fatimskich. i Wam drodzy Bracia i Siostry za udział
w Triduum Paschalnym i za tak piękne i żywe świadectwo wiary. Życzymy dobrej niedzieli
i błogosławieostwa Bożego w nowym tygodniu.

JEZU UFAM TOBIE
Przychodzi nam dzisiaj świętowad tzw.Białą
Niedzielę, która zwana jest także Niedzielą Miłosierdzia
Bożego. Obchodzimy tę uroczystośd na prośbę samego
Pana Jezusa, który aż czternastokrotnie mówił do św.
siostry Faustyny Kowalskiej, aby w Kościele było takie
święto obchodzone, co ona skromna zakonnica skrzętnie
odnotowała w swoim Dzienniczku.
Zmartwychwstały Pan miał powiedzied: Święto to
wyszło zwnętrzności miłosierdzia mojego i jest
zatwierdzone w głębokościach zmiłowao moich. Pragnę,
aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników...
W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.Wylewam
całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła miłosierdzia mojego.
Dzisiaj jest dzieo szczególnych łask, ale także dzieo ufnych modlitw i wołanie
o miłosierdzie dla nas i całego świata. Trzeba nam rozszerzyd serca na te dary dla całego
świata, dla ludzkości, dla Kościoła, dla naszej Ojczyzny, dla naszych najbliższych. Śmiało,
odważnie, zawsze w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, w imię owoców Jego bolesnej
męki, Jego zmartwychwstania.
Apostołowie, kiedy spotkali Chrystusa w wieczerniku, nie tylko uwierzyli, nie tylko
przyjęli te dary, ale przeżyli radośd: uradowali się [...] uczniowie ujrzawszy Pana (J 20, 20b).
Prawdziwe życie nabożeostwem do Miłosierdzia Bożego jest źródłem niewyczerpanej
radości. Właśnie tę niewyczerpaną radośd przybliżył nam biedny, niewierny, a potem
szczęśliwy i wierny Tomasz. On miał świadomośd, że Chrystus się troszczy o niego, że jest
owocem wielkiego Miłosierdzia i to go ustawiło na całe życie. Nam też tego Bożego daru
bardzo potrzeba. Musimy nabrad niezłomnej świadomości i najgłębszego przekonania,
że Bóg nas kocha, Bóg się o mnie troszczy, Jemu na mnie bardzo zależy, jestem
przedmiotem Jego wielkiego Miłosierdzia i tyle Jego Miłosierdzia w życiu zaznałem. Niech z
głębi każdego serca wyrywa się okrzyk pełen chrześcijaoskiej nadziei. JEZU UFAM TOBIE!
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