PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 15.05.2022 – 22.05.2022
Niedziela V Wielkanocna – 15.05.22, Uroczystość I Rocznicy Komunii św.
Kolekta na potrzeby parafialne. 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.
Poniedziałek – 16.05.22,
6.30 – Za + ojca i dziadka Wilhelma Vogel w I rocznicę śmierci ze wspom.
+ żony Krystyny.
18.00 – Nabożeństwo majowe.
Wtorek – 17.05.22,
6.30 – Do Matki Boskiej Królowej z ok. 85 r. ur. Heleny Pilot o dar sił i
zdrowia dla niej i dzieci oraz z podziękow. dobrodziejom za codzienną
pomoc i posługę, ze wspom. + męża.
18.00 – Nabożeństwo majowe.
Środa – 18.05.22, Msza szkolna
17.30 – Okazja do spowiedzi św. przed bierzmowaniem.
18.00 – Do B. Op. i św. Józefa, z ok. urodzin, z podziękow. i prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie w rodzinie Socińskich.
Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci szkolnych.
Po nabożeństwie: Zbiórka wszystkich ministrantów (poza kandydatami do
bierzmowania) – proszę o obecność!
Czwartek – 19.05.22,
6.30 – Za ++ rodz. Helenę i Paula Stiller, ++ dziadków, ciocię i wujków.
17.30 – Okazja do spowiedzi św. przed bierzmowaniem.
18.00 – Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci młodszych.
Piątek – 20.05.22,
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie
6.30 – Za ++ rodz. Irenę i Józefa Składny, Annę i Maksymiliana Kuźnik, ich
rodziców i ++ z całego pokrew.
17.30 – Spowiedź przed bierzmowaniem
18.00 – Nabożeństwo majowe z udziałem młodzieży.
19.00 – Próba generalna przed bierzmowaniem.
Spowiedź bierzmowanych i chętnych (będą inni spowiednicy).

Sobota – 21.05.22
7.00 – Za + matkę Agnieszkę Waloszek w 10 r. śm., ze wspom. + ojca Jerzego
Waloszek i rodz. Gertrudę i Bernarda Rum.
Po mszy św.: Nabożeństwo majowe.
17.45 – Czuwanie modlitewne dla wszystkich przed bierzmowaniem.
18.00 – Uroczystość udzielania sakramentu bierzmowania pod
przewodnictwem ks. biskupa Rudolfa Pierskały młodzieży z naszej
Parafii oraz Parafii św. Zygmunta w Koźlu.
Niedziela VI Wielkanocna – 22.08.05.22, Kolekta diec. – jałmużna postna
7.30 – Za + żonę i matkę Annę Griner.
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Małgorzatę i Alojzego Szenfeld, brata Manfreda,
szwagra Antoniego Piwko i dziadków Kubocz – Szenfeld.
Chrzest: Antoni Adrian Gajdowski.
15.00 – Nabożeństwo majowe.
Wolne intencje w maju: 23, 24, 30 i 31.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej
Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym.
Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego
tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana.
2. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli,
patrona Polski. Był on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii,
który pracował na rzecz jedności Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią
męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności
naszym małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie.
3. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II.
To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka.
On całe życie zawierzył Bogu przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo
oraz orędownictwo Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą pomoc w
naszym codziennym życiu.
4. W tym tygodniu proszę, aby kandydaci do bierzmowania, przed tą
uroczystością, przynajmniej trzy razy, wzięli udział w nabożeństwie majowym
oraz skorzystali ze spowiedzi świętej. Proszę, aby do spowiedzi przystąpili
również wszyscy świadkowie oraz rodzice i chrzestni kandydatów a w czasie
uroczystości ofiarowali w ich intencji Komunię świętą.
5. W sobotę o godz. 17.45 rozpocznie się modlitewne czuwanie przed
bierzmowaniem. Proszę, aby do tej godziny wszyscy kandydaci i świadkowie
byli już na swoich miejscach w ławkach.

6. Nabożeństwa majowe w naszej świątyni. Zapraszamy na wspólną modlitwę,
aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem i modlitwą.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości
Bożych darów oraz opieki Maryi – Wspomożycielki Wiernych.
SENTENCJA TYGODNIA
Gdybyśmy nie wiem jak oddawali cześć Bogu, a cierpiałby na tym człowiek, to
nie byłoby autentyczne. abp Alfons Nossol
UŚMIECH TYGODNIA
Żona do męża:
- Zobacz… ja muszę prać, pracować, prasować, sprzątać, nigdzie nie mogę
wyjść. Czuję się jak kopciuszek.
- Nie mówiłem tobie, że ze mną będzie Ci jak w bajce?
ZARYS DZIEJÓW KOŚCIOŁA NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
Dla naszej opolskiej rzeczywistości przełomowa była decyzja kard A. Hlonda z
15 VIII 1945 r. o ustanowieniu odrębnej Administracji Apostolskiej Śląska
Opolskiego ze stolicą w Opolu i wyznaczenie pierwszego administratora w
osobie ks. B. Kominka, pochodzącego z diecezji katowickiej. Przed nową
administracją i jej rządcą stanęły trudne problemy. Wszystkie one miały swoje
reminiscencje w dziedzinie politycznej, państwowej i ludnościowej.
Wysiedlenie ludności niemieckiej i chęć zapewnienia repatriantom
oczekiwanych warunków życia, także religijnego, było podstawowym
zadaniem. Wiązało się ono z dalekosiężnym zamysłem integracji ludności
napływowej z pozostałą ludnością miejscową. Pierwszy administrator
podkreślał ten odcinek pracy w listach pasterskich odpowiednich komunikatach,
kazaniach, konferencjach i na licznych spotkaniach z księżmi i wiernymi.
Wiadomo dziś, że w tym szeroko pojętym procesie repolonizacji nie obyło się
bez nadużyć i krzywd, co przyniosło w następnych latach poczucie nabrzmiałej
niesprawiedliwości.
(Powyższy tekst opracowano na podstawie publikacji bpa prof. dra hab. Jana Kopca)
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkim
parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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Liturgia V Niedzieli Wielkanocnej przekazuje istotne treści dotyczące Kościoła jako
wspólnoty wiary, która zrodziła się z otwarcia uczniów Pańskich na tajemnicę Jego
zmartwychwstania i życia. W modlitwie dnia mowa jest o Boskim akcie ustanowienia,
wręcz uczynienia wspólnoty wierzących na bazie posłannictwa Zbawiciela. Dla
tworzących ją przybranych dzieci Bożych Matka Kościół prosi o dar prawdziwej
wolności i wieczne dziedzictwo. Pierwsze czytanie odnosi nas do historycznej genezy
Kościoła, drugie kreśli wizję jego spełnienia, a w Ewangelii Jezus przekazuje
zasadnicze pouczenia na temat wzrostu i rozwoju konkretnej wspólnoty.
Z relacji o powrocie św. Pawła i jego pomocników z pierwszej wyprawy misyjnej
wynika, że podstawy zaistnienia i rozwoju lokalnych wspólnot Kościoła stanowią:
wiara Apostołów i członków, ustanowienie starszych i Boża łaskawość, Boże wsparcie.
Szczególnie wymowne jest stwierdzenie: „w każdym Kościele wśród modlitw i
postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. […] Kiedy
przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i
jak otworzył poganom podwoje wiary”. Tekst wskazuje również na doniosłą rolę
składania sobie nawzajem świadectwa o dokonanych wielkich dziełach Boga. W ten
sposób Kościół uświadamia sobie od samego początku, że o jego wzroście decyduje
nie ludzka, lecz Boża aktywność.
Fragment wyjęty z księgi Apokalipsy przekazuje myśl o ostatecznym zwycięstwie
Kościoła. Mowa jest o rzeczywistościach, które to zwycięstwo zrodzi: o nowym niebie
i nowej ziemi, o Mieście Świętym, o Jeruzalem Nowym, tzn. o rzeczywistościach,
które zstąpią z nieba, od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
swego męża. Będzie to „przybytek Boga z ludźmi”. Wówczas Bóg zamieszka wraz z
ludźmi i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu
wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Objawi się i utrwali na wieki świat bez
śmierci. Tymczasem na razie, na obecnym etapie ziemskiej pielgrzymki – podpowiada
Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy – Kościół przeżywa swego rodzaju czas rozłąki ze
swym Oblubieńcem. Chodzi o okres próby, ale nie samotności; o czas tęsknoty za
pełnią życia. Droga ku spełnieniu wiedzie przez kształtowanie żywej więzi z Jezusem,
domaga się osobowej komunii z Nim w wierze i miłości, poprzez miłość wzajemną
Jego uczniów. Kreśli ją Jezus zupełnie jednoznacznie: „Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi”.
bp Andrzej Czaja

