PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 25.04.2021 – 02.05.2021
Niedziela IV Wielkanocna – 25.04.21 – Niedziela Dobrego Pasterza
Kolekta na bieżące utrzymanie Parafii
7.30 – Za + Stefanię Geschlecht w I r. śmierci i za ++ rodziców z obu stron.
9.00 – Do Chrystusa Dobrego Pasterza za kapłanów (żyjących i zmarłych),
którzy udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej
drodze i tych, którzy coś znaczą w naszym życiu.
10.30 – Suma: Do B. Op. i Matki Boskiej Królowej w int. rodziny Michalski.
Poniedziałek – 26.04.21
6.30 – Za + Urszulę Wasiak w 30 dzień po śmierci.
Wtorek – 27.04.21,
6.30 – Za + Ernesta Korbela w 30 dzień po śmierci.
Środa – 28.04.21,
7.00 – Do B. Op. dziękczynno – błagalna z okazji urodzin.
17.00 – Przygotowanie do I Komunii świętej
18.00 – Za + Katarzynę i Pawła Nowak, Martę i Pawła Gebauer.
Czwartek – 29.04.21, św. Katarzyny ze Sieny
6.30 – Za + ks. Henryka Wiendzocha.
Piątek – 30.04.21,
6.30 – Za + Władysława Haczek w 30 dzień po śmierci.
Sobota – 01.05.21, św. Józefa Robotnika, I sobota miesiąca
7.00 – Za ++ rodz. Jadwigę i Bernarda Stobrawe i + matkę Helenę Drost.
Nabożeństwo majowe.
10.00 – Za + Franciszka Lechowicz w 30 dzień po śmierci.
Nabożeństwo majowe.
Niedziela V Wielkanocna – 02.05.21,
Kolekta na Kurię i Seminarium Duchowne.
Po mszach św. zbiórka na remont katedry opolskiej
7.30 – Za ++ rodz. Karola i Emmę Panusz, ++ braci, ++ siostry i dziadków
z dwóch stron.
9.00 – Za + Urszulę Wasiak od sąsiadów.
10.30 – Suma: Do B. Op. i św. Józefa z okazji 60 r. urodzin Rajmunda Hajduk
o zdrowie i błog. dla niego i całej rodziny.
15.00 – Nabożeństwo majowe.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne
dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus,
nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za
nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą
w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów. Zapraszamy
do wspólnej modlitwy w tej intencji.
2. W najbliższą sobotę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony szczególnej
czci Matki Bożej. Każdego dnia zapraszamy na nabożeństwa majowe.
3. Za dwa tygodnie, w niedzielę 9 maja o godz. 10.30, w naszej parafii
uroczystość I Komunii świętej. W związku z limitami miejsc w kościele
prosimy skorzystać wtedy ze mszy św. o godz. 7.30 i 9.00. Wstęp do kościoła
na mszę o godz. 10.30 w niedzielę 9 maja będzie tylko dla dzieci IKomunijnych i wskazanych przez nich najbliższych osób z rodziny.
4. Rodziców dzieci I-Komunijnych proszę o pomoc w ogarnięciu obejścia
kościoła, głównie koszenie trawy.
5. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych
czasie na cele wspólnoty parafialnej, utrzymanie świątyni oraz na spłatę
zobowiązań za remont kościoła i elewację plebanii. Niech dobry Bóg
wynagradza swoim błogosławieństwem waszą hojność.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej
niedzieli.
7. W ubiegłym tygodniu do wieczności odeszli:
+ Jadwiga Falk, l. 90, z ul. Wodnej;
+ ks. Henryk Weindzoch, l.61, do 2019 r. wikariusz parafii św. Zygmunta w
Koźlu i wieloletni duszpasterz w Kobylicach. Pochowany na cmentarzu w
rodzinnych Czarnowąsach. Pamiętajmy o naszych zmarłych w modlitwach oraz
o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.
8. W tym tygodniu patronuje nam:
– w czwartek 29 kwietnia – św. Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i
doktor Kościoła, patronka Europy.
UŚMIECH TYGODNIA
Sopot. Znana piosenkarka śpiewa na scenie. Gdy skończyła publiczność
krzyczy:
- Jeszcze raz, jeszcze raz!!!
I tak z dziesięć razy.
W pewnym momencie ledwo żywa artystka zawołała do publiczności:

- Ja już nie mogę śpiewać.
A publiczność na to:
- Śpiewaj, śpiewaj aż się nauczysz!
SENTENCJA TYGODNIA
Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od
spotkania człowieka z Bogiem (Benedykt XVI)
OPOWIADANIE: Niezdarny żółw.
Pewnego dnia w odległej dolinie zaczął padać deszcz i padał tak długo, że cała
wieś została zalana. Jeszcze trochę i sponad ciągle przybierającej wody widać
by było jedynie szczyty gór.
Nagle dał się słyszeć płacz. To płakał żółw: najpowolniejszy i najmniej
rozsądny ze wszystkich żółwi na świecie.
- Dlaczego płaczesz? - zapytała przelatująca ponad nim gęś.
- Tonę - zaszlochał żółw. - Tobie to dobrze, potrafisz fruwać. Ale moje nogi są
tak krótkie, że dotarcie do szczytu góry zajmie mi co najmniej miesiąc!
- A cóż to za ceregiele? - ucięła krótko gęś. - Zawołam moją siostrę i razem
zaniesiemy cię na górę!
Gdy gęsi powróciły, woda sięgała już szyi żółwia. Zniżyły lot, trzymając w
dziobach giętką gałązkę. Żółw uchwycił za nią i z głośnym szumem skrzydeł
gęsi wzniosły się w powietrze.
Leciały tak ponad wodą w stronę gór, gdzie schroniła się już cała grupa żółwi.
Bowiem inne, mądrzejsze żółwie, kiedy tylko zauważyły, że poziom wody
zaczyna wzrastać, natychmiast wyruszyły w góry. mimo to teraz były bardzo
zadowolone widząc dwa lecące ptaki, które uratowały najpowolniejszego,
głupiutkiego żółwia. Zaczęły wznosić okrzyki radości i chórem zaśpiewały na
cześć odważnych ptaków.
- Niech żyją! Hurra! Śpiewajmy dla bohaterskich gęsi!
Znajdując się jeszcze w powietrzu, najpowolniejszy i najgłupszy żółw także
zapragnął dołączyć do chóru swych braci. Otworzył pyszczek, którym trzymał
gałąź i zaśpiewał: - Hip, hip, hurra... aaach!!!
Nie jest łatwo nauczyć się panować nad własnym językiem.
Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom
życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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ROZWAŻANIE
Czwarta Niedziela Wielkanocna nazywana jest Niedzielą Dobrego
Pasterza. Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
Jezus, Syn Boży, przedstawia się jako Dobry Pasterz, który troszczył się o
swoją owczarnię. Posiada On władzę od Ojca, z którym stanowi jedność. Jezus
odrzuca posłannictwo polityczne i ogłasza królestwo Bożego oparte o
przykazanie miłości, którego granicę stanowi wiara w Niego. Natomiast do
swojego królestwa zaprasza każdego, kto pragnie wypełniać wolę Ojca
wyrażoną w ewangelicznej nauce.
Misję Dobrego Pasterza mają kontynuować na ziemi wyświęceni
kapłani. Istnieje kapłaństwo powszechne, w którym otrzymują udział wszyscy
ochrzczeni, i kapłaństwo urzędowe, zwane też służebnym, które jest
przekazywane przez sakrament święceń. Kapłaństwo powszechne uzdalnia i
zobowiązuje wiernych do udziału w kulcie Bożym. Kapłaństwo urzędowe
udziela natomiast świętej władzy, mocą której kapłani służą ludowi Bożemu
przez nauczanie, sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo. Kapłaństwo
zostało ustanowione dla ludzi, którzy potrzebują zbawienia.
Bóg sam wybiera człowieka, a „odpowiedzieć na powołanie znaczy
pozwolić wprowadzić się na drogę wiodącą do Chrystusa” – zauważa papież
Franciszek. Kapłaństwo nie opiera się na naturalnych zaletach lub osobistych
osiągnięciach któregokolwiek z powołanych. To przede wszystkim życie
eucharystyczne. Pismo Święte mówi otwarcie o ociężałości Dwunastu, o ich
chwiejności i niewierności. Ich powołanie pochodziło wyłącznie z wolnego
wyboru Jezusa. Jako reprezentanci Jezusa kapłani wciąż od nowa, sprawując
Eucharystię, uobecniają Jego zbawcze wydanie się na śmierć. I w ten sposób
wypełniają testament Mistrza: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

