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VI NIEDZIELA WIELKANOC NA
Z Ewangelii św. Jana (J 14,23-29)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje
Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale
Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was.
A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam
daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali,
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to
stanie».
Na kilka dni przed Wniebowstąpieniem Jezus mówił do swoich
uczniów:„Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem... Niech się
nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem:
odchodzę i przyjdę znów do was...”. To obietnica stałej obecności Chrystusa w
Kościele. Obecności aż po koniec czasów. Obecności przez Ducha Świętego.
Przed swym odejściem do Ojca Jezus powiedział jeszcze coś, co pozwalało
uczestnikom Soboru Jerozolimskiego podejmowad decyzje. „Jeśli Mnie kto miłuje,
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i
będziemy w nim przebywad. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich”.
To Kościół jest obecnością Chrystusa i Jego Ojca w Duchu Świętym we
wszystkich miejscach i w każdej chwili dziejów ludzkości. Dlatego Kościół od
czasów apostolskich aż po dziś ma prawo mówid z mocą „Postanowiliśmy, Duch
Święty i my”. Dlatego ma prawo mówid, w co chrześcijanin ma wierzyd i jak żyd,
aby stad się prawdziwym naśladowcą Jezusa. Kto nie słucha Kościoła w sprawach
wiary i moralności, nie słucha Chrystusa.

____________ PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH ____________
PONIEDZIAŁEK – 27.05.2019
7.00 - Za † mamę Stanisławę i teściową Stanisławę z ok. imienin i Dnia Matki, †† z rodziny
z obu str. i d. w c.
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Marianny z ok. 98 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
WTOREK – 28.05.2019
7.00 - Za † Krystiana Kowalskiego w 30 dz. po śm.
18.00 - Za † brata Jerzego w kol. r. śm., †† rodzic. Leokadię i Zenona oraz †† z rodziny
- Za † Franciszka Ledwig w 30 dzieo po śmierci
ŚRODA – 29.05.2019 – św. Urszuli Ledóchowskiej
7.00 - Za † Gertrudę Pietruszka i †† z rodziny
18.00- Za † męża, ojca, brata Adolfa Sobko w 27 rocz. śmierci i d. w c.
- Za †† rodziców Pszowski i Dac oraz †† ciocie Annę i Helenę
CZWARTEK – 30.05.2019
7.00 - Za † Adelajdę Szteindor w 30 dzieo po śm.
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. córki Katarzyny z ok. urodz. oraz o bł. B. w
rodz.
- Za †† rodzic. Stefana i Janinę Sowioskich, teściów Annę i Franciszka Dubaj i †† z rodziny
PIĄTEK – 31.05.2019 – Święto Nawiedzenia NMP
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. dzieci, wnuków i syna Krzysztofa z ok. ur. i o bł. B. w rodz.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † ojca Kazimierza Lendzioszek z ok. urodzin
- Za †† rodzic. Janinę i Dominika Sobczak, brata Zygmunta, teściów Kazimierę i Jana
Partyka, dziadków z obu str., d. w c. oraz o bł. B. w rodzinie
SOBOTA – 01.06.2019 – Pierwsza Sobota Miesiąca – św. Justyna
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
- Za † Bronisława Jarmołowicz w 30 dniu po śm.
18.00 - Za † męża Henryka, syna Grzegorza, jego żonę Urszulę, †† z rodz. z obu str.
- Za †† rodzic. Antoninę i Władysława, brata Zbigniewa, teściów Józefę i Pawła,
Stanisławę i Mariannę i †† z rodziny
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 02.06.2019 – UROCZYSTOŚD WNIEBOWSTĄPIENIA PAOSKIEGO
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ali Gromadzkiej z prośbą o powrót do zdrowia
8.30 - Za †† Marię – Karolinę i Józefa w kol. rocz. śm. i d. w c.
- Za † matkę Irenę Kowalik w kol. r. śm., ojca Józefa, brata Jana, męża Grzegorza,
†† z rodziny Kowolik, Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł i d. w c.
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ireny i Bernarda z ok. 40 r. śl. i 60 rocz. ur. Ireny oraz o bł.
B. dla syna z rodziną
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Jadwigi z ok. 55 rocz. ur. i Krzysztofa z ok. 60 rocz. ur. oraz
o bł. B. w rodzinie
11.15 - Za † męża Ryszarda Kuzia w 26 r. śm., †† rodzic. z obu str. i †† z pokrew.
- Za †† rodzic. Monikę i Witolda, †† dziadków i †† z rodziny
12.15-CHRZEST: Milena Vanessa Sichman,
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ewy i Krzysztofa z ok. 30 r. śl. oraz o zdr. i bł. B. w rodzinie
- Za † wnuczkę Marlenę w kol. r. śm.
16.00 - Nieszpory niedzielne

__________ OGŁOSZENIA 26.05 – 2.06.2019 ___________
1. VI NIEDZIELA WIELKANOCNA –Dzieo Matki - O godz. 16.00 nabożeostwo majowe.
2.W tym tygodniu - w poniedziałek, wtorek, 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 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 wszystkich parafian do wspólnej modlitwy a także ogrodników
i działkowiczów. Prosimy panów do krzyża i figury Chrystusa Zmartwychwstałego.
3.W tym tygodniu odbędą się spotkania w ramach przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania: w poniedziałek o godz. 19.00 klasy VI, wtorek o godz. 19.00 klasy VII i VIII.
4. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna – szkolna , zapraszamy dzieci i rodziców.
5.W piątek Święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego.
O godz. 17.30 uroczyste zakooczenie nabożeostw majowych.
O godz. 19.00 spotkanie modlitewne dla młodzieży.
W piątek rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
6.W sobotę 1 czerwca wspomnienie św. Justyna, męczennika. W tym dniu przypada Dzieo Dziecka,
z tej okazjiwszystkim dzieciom życzymy, by zawsze były otoczone ciepłem miłości swoich rodziców.
7.I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
O godz. 6.30 różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny.
O godz. 7.00 Msza św. w intencji wspólnoty Żywego Różaoca i czcicieli Matki Bożej.
Po Mszy św. nabożeostwo z rozważaniem tajemnicy różaocowej i zmiana tajemnic.
W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
O godz. 10.30 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 16.30 nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych
Od godz. 17.00 – 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
8.W przyszłą niedzielę 2 czerwca w całej Polsce obchodzony będzie Dzieo Dziękczynienia pod
hasłem„Dziękujemy za wielkich pasterzy Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyoskiego”.
W tym dniu, przed kościołem zbiórka do puszek na budowę Centrum Opatrzności Bożej
w Warszawie.
W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystośd Wniebowstąpienia Paoskiego.
9.Doroczne Czuwanie z Ojcem Pio w Krakowie Łagiewnikach odbędzie się w tym roku w nocy
z 15 na 16 czerwca 2019, serdecznie zapraszamy do udziału.
10.Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła. W przyszłą niedzielę kolekta na
potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Życzymy parafianom i gościom,
by każde spotkanie z Chrystusem na Eucharystii było źródłem Bożej mocy i siły, by po Bożemu
rozwiązywad problemy, które niesie życie. Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi.

__________KOMUNIKAT BISKUPA OPOLSKIEGO___________
Drodzy Diecezjanie,z głębokim żalem informuję,
że 19 maja 2019 r. odszedł do Pana w 87. roku życia,
63. roku kapłaństwa i 34. roku biskupstwa –
emerytowany opolski biskup pomocniczy Jan
Bagiński.Biskup Jan urodził się 31 maja 1932 r. w
Kamionce na Wołyniu. W 1943 r. wraz z rodziną zbiegł
z rodzinnej miejscowości, dzięki czemu uratował się
przed napadem banderowców. Po wojennej tułaczce
osiadł z rodziną w 1946 r. w Opolu. W latach 1947–
1951
uczęszczał
do
II
Męskiego
Liceum
Ogólnokształcącego w Opolu, gdzie złożył egzamin
dojrzałości.
W latach 1951–1956 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium
Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie i w Opolu. Święceń prezbiteratu udzielił mu 17
czerwca 1956 r. w kościele Podwyższenia Krzyża św. w Opolu biskup częstochowski
Zdzisław Goliński.W latach 1956–1959 pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w
Pyskowicach i w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu.
W latach 1959–1976 pracował w seminarium duchownym w Nysie na stanowisku
wykładowcy języka łacińskiego i prefekta alumnów. Od roku 1973 piastował również
stanowisko wicerektora seminarium. W tym czasie był inwigilowany przez funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa. Instytut Pamięci Narodowej nadał mu status pokrzywdzonego.
W latach 1976–1985 pełnił funkcję proboszcza parafii Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Kluczborku. W 1981 r. otrzymał godność kapelana honorowego Jego
Świątobliwości.
15 sierpnia 1985 r. otrzymał święcenia biskupie w katedrze Podwyższenia Krzyża św.
w Opolu. Udzielił mu ich kardynał Józef Glemp, ówczesny prymas Polski;
współkonsekratorami byli kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski i bp Alfons
Nossol, biskup opolski. Chętnie podejmował się różnorodnych posług w myśl swojego
zawołania biskupiego „ServireDeo et populo” (Służyć Bogu i ludziom).
14 sierpnia 2009 r. papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa
pomocniczego diecezji opolskiej. Zmagający się w ostatnich latach z fizyczną słabością
i utrudzony chorobą, w niedzielny wieczór 19 maja br., zaopatrzony świętymi sakramentami,
zakończył swoją ziemską wędrówkę.
Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Jana Bagińskiego odbędą się w niedzielę 26 maja
i w poniedziałek 27 maja 2019 r. w Opolu. W niedzielę o godz. 15.00 trumna z ciałem śp.
Biskupa Jana zostanie wystawiona w kościele św. Aleksego. Po modlitewnym czuwaniu,
o godz. 16.30, nastąpi wyprowadzenie trumny do katedry (eksporta), gdzie zostanie
odprawiona Msza św. Trumna będzie wystawiona w katedrze do godz. 21.00.
W poniedziałek 27 maja o godz. 11.00 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła
zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa, po której ciało śp. biskupa Jana spocznie w grobie
przy tamtejszym kościele. Wszystkich Diecezjan zapraszam na uroczystości pogrzebowe
i proszę o jedność w modlitwie za zmarłego biskupa Jana.
Biskup Opolski Andrzej Czaja
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Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Oddział w Strzelcach Opolskich
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