PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 01.05.2022 – 08.05.2022
Niedziela III Wielkanocna – 01.05.22, Niedziela Biblijna
Kolekta na Kurię i Seminarium Duchowne
7.30 – Za ++ rodz. Karola i Emę Panusz, ++ braci, siostry, dziadków z 2 stron.
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Józefa i Elżbietę Gałeczka, brata Andrzeja, siostrę
Irenę, szwagra Janusza i dziadków Kubocz – Gałeczka.
15.00 – Nabożeństwo majowe.
Poniedziałek – 02.05.22,
6.30 – Za Parafian zwłaszcza w intencji młodych stojących przed egzaminami,
wyborem dalszej drogi życiowej i rozpoznaniem swojego powołania.
18.00 – Nabożeństwo majowe.
Wtorek – 03.05.22, Urocz. NMP Królowej Polski, Kolekta parafialna.
7.30 – Za + Katarzynę i Pawła Nowak. Nabożeństwo do NMP Królowej
10.30 – Za ++ rodz. Solga i Urbasik, ++ rodzeństwo, Ewalda Solga, Edeltraudę
i Teodora Stodniorz, Jana Urbasik, Jerzego Wiesiołek i ++ z pokrew.
Nabożeństwo do NMP Królowej
Środa – 04.05.22, św. Floriana, m., Msza szkolna
17.00 – Przygotowanie do Rocznicy I Komunii św. (15 maja, godz. 10.30)
18.00 – Za ++ rodz. Paulinę i Franciszka Studniorz.
Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci szkolnych.
Po mszy św.: Przygotowanie do I Komunii św.
Czwartek – 05.05.22, I Czwartek miesiąca
6.30 – Za kapłanów i siostry zakonne z naszej parafii oraz o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej Parafii.
18.00 – Godzina święta i Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci młodszych.
Po nabożeństwie: Przygotowanie do bierzmowania
Piątek – 06.05.22, św. Ap. Filipa i Jakuba, I Piątek miesiąca
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie
6.30 – Za ++ rodz. Sylwię i Józefa Złotnickich, dziadków z obu stron,
szwagra Czesława, ++ Irmgardę i Ingeborgę. Nabożeństwo do NSPJ.
8.00 – Odwiedziny chorych
16.00 – Spowiedź dzieci I-Komunijnych
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
17.30 – Nabożeństwo majowe i do NSPJ z udziałem młodzieży.
18.00 – Msza św.: Za + Marka Druzgała i jego rodziców Krystynę i Franciszka.
18.30 – Próba generalna przed I Komunią św.

Sobota – 07.05.22, I Sobota miesiąca
7.00 – Za + Waltra Dziacka, jego rodziców i brata, ++ rodz. Annę i Alfonsa
Cibura, 2 siostry, ++ rodz. Janinę i Stanisława Wróblewskich, ++
pokrew. z obu stron.
Po mszy św.: Nabożeństwo majowe do Niepok. Serca NMP
Niedziela IV Wielkanocna – 08.05.22, Niedziela Dobrego Pasterza,
Uroczystość I Komunii świętej. Kolekta na spłatę zobowiązań
poremontowych w naszej Parafii
7.30 – Za ++ rodziców Czerwionka.
10.30 – Suma: W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. i ich rodzin.
15.00 – Nabożeństwo majowe.
Wolne intencje w maju: 16, 23, 24, 30, 31.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania
Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego
połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii,
uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków.
2. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna,
rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania tekstów
Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością
Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego
zasłuchania i rozważania słowa Pana.
3. Z racji złotego jubileuszu diecezji opolskiej, 10 minut przed każdą Mszą
Świętą w niedziele, zapraszam do wysłuchania rozważań na temat naszej
diecezji.
4. Dziś rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy
oddawać cześć Matce Zbawiciela. Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii
loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych
codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach
majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach
oraz domach rodzinnych.
5. Dziś także przypada Święto Pracy. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich
pracowników i pracodawców, aby podejmowali uczciwie swoje obowiązki.
Modlimy się również za wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy, aby
znaleźli godne zajęcie i mogli zapewnić byt swoim bliskim.
6. Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W
modlitwie pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających poza granicami
ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej.

7. We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte w naszej świątyni
będą sprawowane w porządku niedzielnym. Zapraszamy na wspólną modlitwę,
aby przez wstawiennictwo Królowej Polski wypraszać Bożą opiekę dla całego
naszego narodu, szczególnie dar jedności i wzajemnego szacunku.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca:
- w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie
kapłanów oraz o nowe powołania;
- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i spowiedź święta;
- w sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci
Matki Najświętszej po Mszy Świętej o godz. 7.00.
9. W najbliższą niedzielę, 8 maja, przypada czwarta niedziela Wielkanocy,
nazywana popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Będziemy obchodzić ją po
raz kolejny jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. W ten
sposób rozpoczniemy Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.
Dodatkowo w naszej parafii uroczystość pierwszokomunijna.
10. Na niedzielę 15 maja zmieniono nam termin pielgrzymki do Katedry
Opolskiej w ramach obchodów złotego jubileuszu Diecezji Opolskiej. Msza św.
w katedrze dla nas i dekanatu Koźle rozpocznie się o godz. 14.30. Proszę o
zgłoszenie się chętnych do sztandarów: parafialnego, z Różańca, Marianek.
SENTENCJA TYGODNIA
My na Golgocie się nie zatrzymujemy. My przez Golgotę przechodzimy idąc
drogą do Wielkanocy, ku zmartwychwstaniu. Bowiem śmierć Chrystusa na
krzyżu jest śmiercią śmierci. abp Alfons Nossol
UŚMIECH TYGODNIA
- Mamo, czy to prawda, że człowiek po śmierci w proch się obróci?
- Prawda synku.
- To u mnie pod łóżkiem ktoś umarł.
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkim
parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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W III Niedzielę Wielkanocną, którą przeżywamy jako Niedzielę Biblijną, słyszymy
relację św. Jana o tym, jak zmartwychwstały Jezus trzeci raz ukazał się swoim
uczniom. Siedmiu z nich dostąpiło tej łaski nad Morzem Tyberiadzkim po tym, jak w
nocy nic nie złowili. Początkowo nie potrafili rozpoznać Zmartwychwstałego.
Wszyscy jednak doświadczyli mocy i owocowania Jego słowa. Gdy posłuchali Jego
podpowiedzi: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”, wyciągnęli „na
brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie sto pięćdziesiąt trzy ”. Wskutek tego byli już
nie tylko świadomi, lecz wręcz pewni obecności Jezusa pośród nich. Ewangelista
stwierdza: „Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo
wiedzieli, że to jest Pan” (J 21,12). I zaraz potem wywiązał się niesamowity dialog
Jezusa z Piotrem. Można powiedzieć, że Jezus zawarł z nim szczególne przymierze
miłości, które zwieńczył wezwaniem skierowanym do Piotra: „Pójdź za Mną!”.
Na takiej drodze spotkania ze Zmartwychwstałym wiara uczniów została
ugruntowana, a jej wyrazem są słowa Piotra i apostołów zapisane w Dziejach
Apostolskich: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił
Jezusa, […] wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela […]. Dajemy
temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są
Mu posłuszni” (Dz 5,29–31). W ten sposób Kościół, w ramach sprawowanej liturgii
wielkanocnej uświadamia nam, co znamionuje dojrzałą wiarę: mocne przeświadczenie,
że Jezus żyje i jest z nami, świadome przeżywanie Jego obecności, posłuszeństwo
Jego słowu, zatroskanie o żywą więź z Jezusem i mężne świadectwo o Jego miłości.
Nie wystarcza więc przyjść w niedzielę do świątyni na Mszę św., trzeba uczynić
Jezusa Panem naszego życia, wziąć Jezusa w życie kapłańskie, zakonne, małżeńskie i
rodzinne, i razem z Nim iść przez życie. Chodzi o ukierunkowanie życia na Jezusa.
Zwłaszcza każdą niedzielę trzeba czynić prawdziwie Dniem Pańskim, dniem
poświęconym Bogu. Taki dzień w rodzinie chrześcijańskiej oznacza zaangażowany
udział w liturgii i w popołudniowym nabożeństwie, posiłek z modlitwą do Pana,
wspólną rekreację i zakończenie dnia wspólną modlitwą.
Trzeba i nam więcej słuchać Jezusa, aby znać Jego orędzie i poznać Jego wolę
dotyczącą naszego życia. Trzeba Jezusowi zawierzyć, zdać się na Jego słowo – nie
tylko wtedy, kiedy „połów ryb” nie jest udany, kiedy „w życiu idzie nam jak po
grudzie”, w myśl zasady: Jak trwoga, to do Boga. Gdy wiedzie nam się dobrze, tym
bardziej trzeba pytać o wolę Jezusa, aby nie ulec pokusie życia po swojemu, lecz żyć
tak, jak chce nasz Pan. bp Andrzej Czaja

