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IV NIEDZIELA WIELKANOC NA
Niedziela Dobrego Pasterza
Z Ewangelii św. Jana (J 10,27-30)
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego
głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im
życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie
wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je
dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich
wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno
jesteśmy”.
W czasach Pan Jezusa pasterzami nie były dzieci,
ale dorośli zawsze gotowi bronić swego stada przed
wilkami bądź złodziejami. Chrystus mówi, że On jest takim właśnie pasterzem.
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje swoje życie za owce. Każda
prawdziwa dobroć i miłość poświęca się i potwierdza się przez ofiarę. Bez poświęceń
miłość zamiera. Jeżeli człowiek nie poświęca się dla nikogo, jego miłość jest właściwie
zwykłym kłamstwem lub wyrachowanym egoizmem. Niektóre matki poświęciły własne
życie, by dać lub zachować życie własnego dziecka. Ta niepojęta nieraz miłość
macierzyńska jest tylko bladym odbiciem miłości Boga. Syn Boży idzie na krzyż,
poświęca własne życie, by zapewnić każdemu człowiekowi życie wieczne.
Życie moje oddaję za owce. W okresie wielkanocnym Kościół przypomina nam te
słowa Chrystusa, pragnąc, by obraz Ukrzyżowanego był dla nas wymownym
komentarzem miłości Boga. Chrystusowego krzyża zatkniętego na naszej ziemi nikt nie
potrafi usunąć, chociaż niejednego kłuje on w oczy. Jeżeli Go przyjmiemy, przynosi nam
chlubę i szczęście; jeżeli Go odrzucimy, narażamy się na wieczny wstyd i udrękę.
Moje owce słuchają mego głosu. Ja daję im życie wieczne. Ukrzyżowany
i Zmartwychwstały ofiaruje nam swoją miłość i swoje nieśmiertelne życie. Trzeba tylko
usłyszeć ten głos, przyjąć tę propozycję, ująć tę rękę, która chce nas prowadzić przez
życie do wieczności. Życie wtedy jest szczęśliwe, gdy się szczęśliwie kończy, gdy śmierć
nie gasi miłości, która nie ma granic. Czy to się sprawdza w naszym życiu?
Pozwólmy się prowadzić Boskiemu Pasterzowi, bo On jest jedyną drogą do domu Ojca.

____________

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

______________

PONIEDZIAŁEK – 13.05.2019 – DZIEO FATIMSKI
7.00 - Za †† rodziców Antoniego i Gertrudę, † siostrę Annę z ok ur., oraz † Jadwigę i d w c.
9.00 - W intencji osób chorych i starszych (z błog. lurdz.)
19.00 - Do B. Op. w int. czcicieli Matki Bożej Fatimskiej i ich rodzin
- Do B. Op. p. w. MB Fat. o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Anieli
- Za †† Barbarę, Bogusława, Łukasza i †† z rodziny
- Za † koleżankę Wandę Hutnik w 2 r. śm i d. w c.
- Za † męża Mieczysława, †† rodzic. Helenę i Michała, bratową Marię i †† z rodziny
- Za † ojca Jana Korczowskiego w kol. r. śm., mamę Irenę, †† z rodziny i o bł. B. w rodzinie
- Za † Bernarda Misz, rodzic. Mariannę i Michała Popanda, teścia Reinholda, dziadków
i †† z pokr.
- Za † męża Henryka Skóra, †† z rodziny i d. w c.
- Za † Rozalię Budrewicz w 30 dniu po śm.
- Za † Anielę Mess w 30 dniu po śm.
WTOREK – 14.05.2019 – św. Macieja, Apostoła
7.00 - Za † ciocię Celinę w kol. r. śm. jej †† rodzic., dziadków z obu str., †† siostry i szwagrówi d.
w c.
18.00 - Za † męża Henryka Bioły, †† rodzic., teściów, †† z rodziny i pokrew.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Zofii z ok. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
ŚRODA – 15.05.2019
7.00 - Za † siostrę Genowefę w 1 r. śm., †† z rodziny, pokrew. i d. w c.
18.00- Za † mamę Zofię z ok. imienin, ojca Czesława, brata Romana, siostrę Jadwigę, †† z rodz.
Mielniczuk
- Za † matkę Zofie Kowolik z ok. imienin i urodzin, ojca Józefa, brata Jana, męża Grzegorza,
†† z rodziny Kowolik, Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł i d. w c.
CZWARTEK – 16.05.2019 – św. Andrzeja Boboli
7.00 - Za †† rodzic. Mariannę i Adama Maryniaków, dziadków z obu str., †† z rodziny Stanków,
Maryniaków, Patyków, Drop, †† Mariannę i Tadeusza Leśniak
18.00- Za † Ryszarda Koprek, żonę Marię, †† rodzic., rodzeostwo oraz o bł. B. w rodzinie
- Za †† Eugenię i Stanisława, rodzic. z obu str., rodzeostwo, synów, zięcia Kazimierza,
wnuka Marka, Elę i jej męża i d. w c.
PIĄTEK – 17.05.2019
7.00 - Za †† teściów Teklę i Stefana Patajewicz, wujka Stefana Maksymiuk, †† z rodziny
Patajewicz i Maksymiuk
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † męża Józefa Pietralczyk (int. od żony i dzieci)
- Za † ojca i teścia Józefa Goliszewskiego w r. śm. i †† z rodziny
SOBOTA – 18.05.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Beaty z ok. 50 r. ur.
18.00 - Za † syna Macieja w dniu ur.
- Za † Helmuta Romfeld i †† rodzic.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19.05.2019 – UROCZYSTOŚD PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
7.00 - Za † babcię Józefę, dziadka Tadeusza, †† z rodzin Kulig, Wiszniewski, Paprocki
8.30 - Za †† rodzic. Gertrudę i Józefa Byrskich, dziadków Elżbietę i Ignacego Pluta oraz ††
z rodziny
- Za †† rodzic. Martę i Bernarda Prus, męża Rudolfa Kania, siostrę Różę, siostrzenicę
Helenę, szwagra Jana, teścia Pawła, żony Katarzynę i Gertrudę, †† dziadków i pokrew.
10.00 - Za † męża Bronisława w kol. r. śm., †† z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. ks. prob. Zbigniewa Żukiewicza, ks. Kamila Florczak,
ks. Damiana Cholewa i księży posługujących w naszej parafii
11.15 - UROCZYSTOŚD PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. męża Zbigniewa z ok. 50 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. Anioła Stróża w int. Rafała Gruszka z ok. 40 r. ur. oraz o zdr.
i bł. B. w rodzinie
16.00- NABOŻEOSTWO MAJOWE DLA DZIECI KOMUNIJNYCH

_______OGŁOSZENIA 12 – 19.05.2019______
1. IV Niedziela Wielkanocna to Niedziela Dobrego Pasterza. Dzisiaj przypada światowy Dzieo
Modlitw o Powołania. Przez cały tydzieo Kościół na całym świecie będzie modlił się
o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne, zachęcamy parafian do wspólnej modlitwy.
O godz. 16.00 nabożeostwo majowe i modlitwy o powołania.
2. W poniedziałek 13 maja obchodzimy w naszej parafii Dzieo Matki Bożej Fatimskiej.
Wypełniając orędzie Matki Bożej z Fatimy pragniemy modlid się o pokój dla świata
i nawrócenie grzeszników. Msze św. będą o godz. 7.00; 9.00 (za chorych i osoby starsze)
i wieczorna Msza św. będzie o godz. 19.00. Różaniec fatimski o godz.: 6.30; 8.30; 12.00
i wieczorem o godz. 20.00 uroczysta procesja fatimska z figurą Matki Bożej.
Na wieczorne nabożeostwo przynosimy świece. Zapraszamy poczty sztandarowe,
ministrantów, Dzieci Maryi i prosimy panów do feretronu.
3. We wtorek obchodzimy święto Świętego Macieja, Apostoła.
O godz. 16.00 spotkanie i próba dla dzieci komunijnych
O godz. 19.00 spotkanie i próba dla kandydatów do bierzmowania
4. W czwartek 16 maja święto św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski, w naszej
parafii obchodzimy także Dzieo Papieski.
O godz. 16.00 spotkanie i próba dla dzieci komunijnych
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna – szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
Po Mszy św. spotkanie ze wszystkimi rodzicami dzieci komunijnych.
5. W piątek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne i próba dla kandydatów do
Bierzmowania (klasy III gimnazjum) z parafii: Dolna, Dziewkowice, Rożniątów, Szymiszów, św.
Wawrzyoca i Podwyższenia Krzyża Świętego.
Uroczystośd Bierzmowania odbędzie się w poniedziałek 20 maja o godz. 18.00
6. W sobotę 18 maja przypada rocznica urodzin Św. Jana Pawła II, Papieża (18.05.2018).
W tym dniu pragniemy wyrazid wdzięcznośd Panu Bogu za dar Papieża Polaka.
O godz. 10.00 spotkanie wszystkich ministrantów i Dzieci Maryi przed uroczystością
I Komunii św. i Bierzmowania.
O godz. 16.30 spowiedź św. dla dzieci komunijnych i ich rodziców.
O godz. 17.00 spowiedź dla kandydatów do Bierzmowania i świadków oraz rodziców.
W sobotę 18 maja o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie uczestników tegorocznej pielgrzymki
do Ziemi Świętej z kierownictwem biura podróży.

7. W niedzielę w naszej parafii Uroczystośd I Komunii św. Rozpoczęcie uroczystości na placu
kościelnym o godz. 11.00. Nabożeostwo majowe o godz. 16.00.
8. Wszystkim dobroczyocom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii składamy serdeczne
Bóg zapład za ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii. Słowa wdzięczności
kierujemy do parafian, którzy w miniony poniedziałek uczestniczyli we Mszy św. z ok. 40
rocznicy Święceo Kapłaoskich ks. Proboszcza. Bóg zapład za ofiarowany dar modlitwy, złożone
życzenia i piękne świadectwo żywej wiary. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na
remont katedry opolskiej. Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu.

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Światowy Dzień Modlitw o Powołania jest inicjatywą papieża Pawła VI, który
23 stycznia 1964 r. postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona
na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź Papieża
na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys
w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek
powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Spadała zresztą nie tylko liczba powołań,
a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale także liczba czynnych księży,
zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia stanu
duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć ani tym bardziej
przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych. W tej sytuacji Ojciec Święty
postanowił działać, i to szybko. 23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w Niedzielę Dobrego
Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w II Niedzielę
Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych „robotników żniwa”. Po raz
pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r.
MODLITWA O POWOŁANIA KAPŁAOSKIE I ZAKONNE

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz,
pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami
i Swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego
ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za
nami, otwórz przed nimi horyzonty, aby dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema
prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie
przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne – Kościół i byli solą
ziemi i światłością świata. Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc
kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej,
oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.
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