PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 02.05.2021 – 09.05.2021
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.
Poniedziałek – 03.05.21, Uroczystość NMP Królowej Polski
Kolekta na potrzeby parafialne.
7.30 – Za + żonę i matkę Gertrudę Pulst. Nabożeństwo do NMP.
9.00 – Za ++ teściów Katarzynę i Michała Macyszyn oraz ich ++ dzieci.
Nabożeństwo do NMP.
10.30 – Za + Urszulę Wasiak od członków chóru. Nabożeństwo do NMP.
Wtorek – 04.05.21,
6.30 – Za + Łucję Kuźnik o dar życia wiecznego w chwale nieba od rodziny
Zagórskich.
18.00 – Nabożeństwo majowe.
Środa – 05.05.21,
17.00 – Przygotowanie do I Komunii świętej
18.00 – Za ++ Hildegardę i Antoniego Kmita, ich ++ rodziców + Longinę
Mąkol oraz Marię Schoenbach (z ok. likw. grobu).
Nabożeństwo do NMP.
Czwartek – 06.05.21, św. Ap. Filipa i Jakuba, I Czwartek miesiąca
6.30 – Za + matkę Sylwię Złotnicką w 3 r. śm., + ojca Józefa, ich rodziców
i rodzeństwo.
17.30 – Spowiedź przed I komunia św.
18.00 – Msza św.: Za + Andrzeja Marchewka od sąsiadów i znajomych z ulic
Kosynierów i Wodnej. Nabożeństwo majowe.
Piątek – 07.05.21, I Piątek miesiąca
6.30 – Za + Marię Marek (z ok. likw. grobu). Nabożeństwo do NSPJ.
16.00 – Próba generalna przed I Komunią św. i spowiedź dzieci komunijnych
17.30 – Spowiedź przed I Komunią św.
18.00 – Za + ojca Gintra Klose. Nabożeństwo majowe.

Sobota – 08.05.21, św. Stanisława Biskupa i M.
7.00 – Za + Dariusza Korzeńskiego w I r śm. Nabożeństwo majowe.
8.30 – Odwiedziny chorych.
12.00 – Do Matki Boskiej Królowej dziękczynna z ok. 70 r. urodzin Marii
Szenfeld o zdrowie i opiekę na dalsze lata życia.
17.00 – Msza niedzielna (w j. polskim).: Za ++ rodz. Klarę i Klemensa
Czerwonka, ++ rodz. Marię i Franza Kudelka i ich ++ dzieci.
Niedziela VI Wielkanocna – 09.05.21, Uroczystość I Komunii świętej
Kolekta na potrzeby naszej parafii
Po mszach św.: Zbiórka na remont katedry opolskiej.
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za ++ rodz. Maksymiliana i Zofię Dziubanek, żonę Elżbietę, brata
Jerzego i jego żonę Magdalenę i wszystkich ++ z pokew.
9.00 – Za + Łucję Kuźnik od Róży Różańcowej.
10.30 – Suma: Uroczystość I Komunii świętej – W intencji dzieci
pierwszokomunijnych i ich rodzin.
15.00 – Nabożeństwo majowe dla wszystkich.
SENTENCJA TYGODNIA
Życie tylko wtedy ma sens, kiedy się je przemienia po trochu w coś, co jest
poza nami. (Antoine de Saint-Exupéry)
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Kościół jest wspólnotą zakorzenioną w Chrystusie, który jest krzewem
winnym, a my jesteśmy latoroślami. Warto uświadamiać sobie tę ewangeliczną
prawdę i świadczyć o niej swoim życiem. A każde uczestnictwo w Eucharystii
jest nieustannym wzrastaniem w miłości.
2. Rozpoczęliśmy maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej.
Wszystkich serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe.
3. Jutro, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski,
głównej patronki naszego narodu. Przez lata ta uroczystość jednoczyła nas
wokół sanktuarium jasnogórskiego, o którym św. Jan Paweł II, powiedział że
tam bije serce naszego narodu. Maryja króluje nam od wieków i nigdy nie
zawiodła pokładanej w Niej nadziei, czego świadectwem są wota
wdzięczności. Tego dnia Msze w kościele w porządku niedzielnym.
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca.
Skorzystajmy z sakramentu pokuty, zwłaszcza, że przed nami uroczystość
Pierwszej Komunii świętej, która jest okazją do odnowienia naszej pobożności
eucharystycznej.

5. Odwiedziny chorych w tym tygodniu będą wyjątkowo w sobotę rano.
Chorych na odwiedziny z sakramentami można zgłaszać w zakrystii.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
7. Serdeczne podziękowania za prace przy obejściu kościoła i koszenie trawy.
8. W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 3 maja – Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski, główna
patronka Polski;
– we wtorek 4 maja – św. Florian (ok. 250-ok. 304), żołnierz, męczennik,
patron strażaków;
– w czwartek 6 maja – święci apostołowie Filip (†I w.) i Jakub (†62);
– w sobotę 8 maja – św. Stanisław (między 1034 a 1040-1079), biskup i
męczennik, główny patron Polski.
W przyszłą niedzielę, 9 maja o godz. 10.30, w naszej parafii uroczystość I
Komunii świętej. W związku z limitami osób prosimy skorzystać wtedy ze
mszy św. o godz. 7.30 i 9.00 lub dodatkowej mszy św. w sobotę o 17.00.
Wstęp do wnętrza kościoła na mszę o godz. 10.30 w niedzielę 9 maja będzie
tylko dla dzieci I-Komunijnych i wskazanych przez nich najbliższych.
UŚMIECH TYGODNIA
W czasie rejsu blondynka próbuje nawiązać rozmowę z siedzącym obok
księdzem:
- Przepraszam, czy pan też płynie tym statkiem?
NAUCZANIE PAPIESKIE O EUCHARYSTII
„Chrystus jest obecny w swoim modlącym się Kościele, ponieważ On sam jest
tym, „który za nas się modli, który w nas się modli i do którego my się
modlimy; modli się za nas jako nasz kapłan, modli się za nas jako nasza głowa,
modlimy się my do Niego jako do naszego Boga”, sam przecież przyrzekł:
Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród
nich (Mt 18,20)” (św. Paweł VI).
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
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która
przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy”.
Słowa Chrystusa o winnym krzewie i latoroślach przyjmujemy z
radością, ale też i z lękiem. Radość bierze się stąd, że Chrystus zapragnął
zjednoczyć się z nami. Jesteśmy nie tylko Jego wyznawcami, uczniami,
naśladowcami, ale należymy do Niego tak ściśle, jak gałąź do krzewu. Możemy
w Nim trwać, a to coś o wiele więcej, niż być blisko Niego. Trwanie w
Chrystusie nie jest jednak stanem tymczasowym. Jeśli ktoś chce być uczniem
Jezusa, nadać swemu życiu głębszy sens i wydać owoce, to nie może być
wierzącym „od czasu do czasu”, ale raz podjąwszy decyzję, musi
konsekwentnie trwać w komunii z Panem.
Lęk natomiast rodzi stwierdzenie, że wśród latorośli nie wszystkie są
żywe i owocują. Istnieją także gałęzie uschnięte, bezowocne. Możemy nie
odpowiedzieć na pragnienie Jezusa i odrzucić komunię, którą nam proponuje.
Możemy próbować układać sobie życie w oderwaniu od krzewu, jakim jest On
sam, w oparciu o własne moce i zamiary. Ale czy będziemy zdolni przynosić
owoce?
Dzisiaj wielu ludzi, zwłaszcza młodych, skarży się na nijakość swego
życia i na wewnętrzną pustkę, przeżywa smutek, znudzenie i rozczarowanie
sobą. Nie widzi dla siebie żadnych perspektyw. Czy nie jest to stan usychania
daleko od Chrystusa? Czy ta bezsilność i bezowocność nie bierze się z
odłączenia od winnego krzewu?
Chrystus nikogo nie zawiódł. Z Nim nikt nie przegrał życia. Prawdę tę
poświadczają święci, którzy zachwycają nas pięknem swego człowieczeństwa i
wielkością swej miłości.

