PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 08.05.2022 – 15.05.2022
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.
Poniedziałek – 09.05.22, Biały Tydzień, św. Stanisława bpa i m.
6.30 – Dziękczynno – błagalna za otrzym. łaski z podziękow. za zdrowie oraz
opiekę Matki Boskiej w p. int. o zdrowie.
18.00 – Za ++ rodziców Szymula. Nabożeństwo majowe.
Wtorek – 10.05.22, Biały Tydzień
6.30 – Za + Krystynę Glombik, Bronisławę, Jerzego Wilim i dziadków.
18.00 – Za + męża Alfreda Juraszek, jego rodziców i braci oraz ++ rodz. Marię
i Gintra Szwalbe, braci Henryka i Waltra. Nabożeństwo majowe.
Środa – 11.05.22, Biały Tydzień
17.30 – Spowiedź dzieci przed I Rocznicą Komunii św.
18.00 – Za + męża Rudolfa Drescher w II rocznicę śmierci.
Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci szkolnych.
Po mszy św.: Przygotowanie do Rocznicy I Komunii św.
Czwartek – 12.05.22, Biały Tydzień
6.30 – Za + Marię Kaczmarczyk w I r. śm., ze wspom. + męża, rodziców
i rodzeństwa.
18.00 – Za + matkę Różę Filusz. Nabożeństwo majowe.
Po mszy św.: Przygotowanie do bierzmowania
Piątek – 13.05.22, Biały Tydzień, Dzień fatimski
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie
6.30 – Za + Marię Rokus w 30 dzień po śmierci.
18.00 – Ku czci Matki Boskiej Fatimskiej w. int. członków Żywego Różańca.
Nabożeństwo i procesja fatimska z udziałem młodzieży.
Sobota – 14.05.22, św. Macieja Ap.
7.00 – Za + syna Dariusza Korzeńskiego w II r. śm. Nabożeństwo majowe.
17.00 – w jęz. niem.: Z podziękow. Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o
dalsze zdrowie i Boże błog. i opiekę Matki Najśw. dla Oliviera w dniu
40 Urodzin oraz dla rodziny Jaskółka.

Niedziela V Wielkanocna – 15.05.22, Uroczystość I Rocznicy Komunii św.
Kolekta na potrzeby parafialne.
Po mszach św.: Zbiórka na remont katedry opolskiej.
7.30 – Za ++ rodz. Maksymiliana i Zofię Dziubanek, żonę Elżbietę, brata
Jerzego i jego żonę Magdalenę i ++ pokrew.
10.30 – Suma: W intencji dzieci mających I Rocznicę Komunii św. i ich rodzin.
14.30 – Msza św. w Katedrze Opolskiej w ramach Pielgrzymki naszej
Parafii i dekanatu Koźle w roku jubileuszu Diecezji Opolskiej.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą
Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie
zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą
modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego
wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym
seminarium.
2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Kwartalne dni modlitw o powołania do
służby w Kościele.
3. W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską.
Tego dnia przypada także 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II.
Nabożeństwo fatimskie po Mszy Świętej o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy
na wspólną modlitwę do Matki Najświętszej.
4. W sobotę, 14 maja, święto Świętego Macieja Apostoła, który dołączył do
grona Dwunastu po śmierci Judasza.
5. W naszej świątyni codzienne nabożeństwa majowe 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 w domach rodzinnych.
6. W przyszłą niedzielę zapraszamy na pielgrzymkę do Katedry Opolskiej.
Msza św. w katedrze o godz. 14.30. Po mszy św. ksiądz biskup zaprasza do
ogrodu na mały poczęstunek. Na mszę św. i spotkanie został zaproszony także
emeryt. proboszcz ks. Marian Pleśniak.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy gorliwości w
wypełnianiu codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże natchnienia.
SENTENCJA TYGODNIA
Wolę pójść do czyśćca za dobro, niż do piekła za zło. abp Alfons Nossol

DZIECI PRZYSTĘPUJĄCE DO I KOMUNII ŚW. W ROGACH 8 MAJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Catovic Tesa
Griner Łukasz
Kalicka Kornelia
Kapusta Mateusz
Krzyszczak Oskar
Kuźnik Klara
Miemczyk Grzegorz
Milek Jessica
Miller Błażej
Ogórczak Kasper
Sitarz Filip
Skoczylas Kaja
Szczęsny Michał
Szczęsny Paulina
Wojciechowski Hanna

Wszystkim dzieciom składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan
Jezus będzie wielką radością Waszych serc i całego Waszego życia.
UŚMIECH TYGODNIA
- Niech się pan nie obawia tego psa. Wie pan przecież, że jeśli pies szczeka, to
nie gryzie.
- No, ale skąd mam wiedzieć, kiedy przestanie szczekać?
Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ
Często ubolewamy nad tym, co się dzieje w świecie, w naszej ojczyźnie, w
naszym otoczeniu. Ale to również my mamy przyczynić się do tego, by świat
stawał się lepszym. Może to zrobić każdy z nas, rozpoczynając naprawę świata
od swojego serca. Nie tylko przez piękne i szlachetne życie, ale też pomnażając
dobro w sobie i wokół siebie, przez dobre myśli, dobre słowa, dobre czyny.
Chcę zaprosić siebie i Ciebie do tego, abyśmy ubierali się w dobro, bo ono jest
lekarstwem na grzechy, słabości, niedociągnięcia. Z tego ubierania się w dobro
płynie prawdziwe, pełne radości ducha świadectwo dla następnych pokoleń.
bp Paweł Stobrawa
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkim
parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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IV Niedziela Wielkanocna zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza i rozpoczyna
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie. Pomiędzy radosnym Alleluja aklamacji
przed Ewangelią wybrzmiewają słowa Jezusa: „Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam
owce moje, a moje mnie znają”. W modlitwie dnia mowa jest o zwycięskim Pasterzu:
Kościół prosi Boga, aby prowadził nas do niebieskich radości. Słowo Boże mówi nam
o Dobrym Pasterzu i o nas, Jego owcach; ukazuje naszą sytuację – ludzi wierzących –
po Zmartwychwstaniu Chrystusa. Szczególnie mocno brzmią słowa refrenu psalmu
responsoryjnego: „My ludem Pana i Jego owcami”. Jesteśmy ludem Pana. Psalmista
uświadamia nam, że nasz Pan jest Bogiem, On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego
własnością. On jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Przeto powinniśmy służyć Panu z
weselem, wstępować w Jego bramy z dziękczynieniem, z hymnami w Jego
przedsionki i stawać przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Dalszą motywacją kształtowania takowej postawy wdzięczności, służby Panu, trwania
przed Nim rozwijają drugie czytanie i Ewangelia. Fragment z 7 rozdziału Apokalipsy
św. Jana Apostoła zapowiada rzeczywistość, która jest już naszym udziałem: mowa
jest o tym, że Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nietrudno się domyślić,
że chodzi o Kościół. Baranek Boży stale nas pasie i prowadzi do źródeł wód życia;
ociera każdą łzę z naszych oczu. On – jak przekazuje św. Jan w Ewangelii – zna swoje
owce, daje im życie wieczne; zapewnia, że nie zginą i nikt nie wyrwie ich z Jego ręki i
z ręki Jego Ojca. Ma jednak na uwadze tych, którzy słuchają Jego głosu i idą za Nim.
Św. Paweł w Antiochii Pizydyjskiej jednoznacznie obwieszcza, że pierwszą
powinnością Apostołów jest głoszenie słowa Bożego – „Tak bowiem nakazał nam Pan:
Ustanowiłem Cię światłością dla Pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”.
Oczywiście, posługa zwiastowania słowa Bożego może się spotkać z różnym
odzewem – można nią wzgardzić, albo z zazdrości wręcz piętnować i zwalczać.
Chodzi jednak o to, by dać posłuch słowu Pana i uwierzyć. Tym pouczeniem liturgia
IV Niedzieli Wielkanocnej zaprasza nas do modlitwy za głosicieli Bożego słowa,
skłania do modlitwy o nowe powołania, aby takowych głosicieli nigdy nie zabrakło.
Prośmy też Pana, aby otwierał ludzkie serca na zwiastowane dziś słowo Boże, aby
uzdalniał ludzi do przyjęcia tego słowa, obdarowując mocą i światłem swego Ducha.
Sami zaś postarajmy się bardziej otworzyć na głos Dobrego, zwycięskiego Pasterza.
Prośmy nieustannie Bożego Ducha, aby nam w tym pomagał. bp Andrzej Czaja

