
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 22.05.2022 – 29.05.2022 

Niedziela VI Wielkanocna – 22.08.05.22,  
 Kolekta diecezjalna – jałmużna postna 

  7.20 – Krótka historia naszej diecezji 
  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. 

Poniedziałek – 23.05.22,  
  6.30 – Za + Józefa Mirowskiego, za + naszych rodziców i dziadków, ich  
  rodzeństwo, chrzestną Agnieszkę.   
18.00 – Nabożeństwo majowe. 

Wtorek – 24.05.22,  
  6.30 – Za + Marię Rokus od synów Waldemara i Piotra z rodzinami. 
18.00 – Nabożeństwo majowe. 

Środa – 25.05.22, Msza szkolna  
17.30 – Okazja do spowiedzi (zapraszam szczególnie dzieci) 
18.00 – Za ++ rodz. Rudolfa i Elżbietę Jochimczyk, Jana i Alojzję Komander,  
   brata Adriana, dziadków i ++ pokrew.  
   Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci szkolnych. 

Czwartek – 26.05.22, Dzień Matki 
  6.30 – Do Matki Boskiej z okazji Dnia Matki za wszystkie nasze Mamy. 
18.00 – Nabożeństwo majowe z udziałem dzieci młodszych. 

Piątek – 27.05.22,  
  6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie 
  6.30 – Za + Elżbietę Marek w kol. r. śm. ze wspom. + męża Horsta. 
18.00 – Nabożeństwo majowe z udziałem młodzieży. 
Po nabożeństwie: Katecheza dla klas VI i VII. 

Sobota – 28.05.22 
  7.00 – Za + siostrę Marię Woźny, jej męża Antoniego, bratowa Czesławę  

 i ojca Romana. Po mszy św.: Nabożeństwo majowe. 

Niedziela – 29.08.05.22, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
 Kiermasz parafialny – Rocznica poświęcenia kościoła. 

  Kolekta na potrzeby naszej Parafii 

  7.20 – Krótka historia naszej diecezji 
  7.30 – Za ++ ojców Antoniego Kuźnik, Jana Robota i ich rodziców. 
10.30 – Suma kiermaszowa: Dziękczynna ku czci naszej Patronki, za  
  wszystkich budowniczych, dobrodziejów i Parafian z okazji 62  
  rocznicy poświęcenia kościoła w Rogach. 
15.00 – Nabożeństwo przy kapliczce obok plebanii 
  Spotkanie kiermaszowe Parafian i Gości przy kawie. 

Wolne intencje w czerwcu: 2, 3, 4 (7.00), 6 (8.00), 9, 10, 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
1. Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość 
do Zbawiciela wyraża się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w 
tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia 
naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w 
codziennym życiu.  
2. Jutro, w poniedziałek, początek Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. 
Będziemy prosili o obfite plony, błogosławieństwo Boże i szacunek dla 
pracujących na roli, a także o to, aby nigdzie na świecie nie brakowało ludziom 
podstawowych środków do życia. W sposób szczególny rolnicy proszą o 
błogosławieństwo deszczu dla spragnionych zasiewów.  
3. We wtorek, 24 maja, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożycielki Wiernych. Na prośbę papieża Benedykta XVI jest to 
Dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach. Przez 
wstawiennictwo Matki Zbawiciela będziemy prosić Boga w intencji chrześcijan 
w Chinach, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości, a także aby mogli 
swobodnie wyznawać wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego.  
4. W czwartek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Pamiętajmy tego dnia o 
naszych mamach. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 6.30. Będziemy modlić 
się za wszystkie mamy, żyjącym wypraszać Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Najświętszej, a dla zmarłych łaskę życia wiecznego.  
5. W najbliższą niedzielą przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
To jednocześnie nasza uroczystość kiermaszowa z okazji kolejnej rocznicy 
poświęcenia naszego kościoła. Po południu zapraszam na nabożeństwo na 
zewnątrz przy kapliczce obok plebanii i na spotkanie integracyjne z naszymi 
Gośćmi z Ukrainy. Mile widziane osoby, które przyniosą ciasto na to spotkanie. 
Nasi Goście również coś dla nas przygotują. Zapraszamy serdecznie! 
6. Serdeczne życzenia kierujemy pod adresem młodzieży, która przyjęła w 
sobotę w naszym kościele sakrament bierzmowania. Niech otwarcie się na dary 
Ducha Świętego przyniesie nowy zapał i gorliwość  w codziennym 
wyznawaniu wiary i byciu w chrystusowym Kościele.  



PIELGRZYMKA NA ŚWIĘTY KRZYŻ 
Zapraszam serdecznie na Pielgrzymkę w dniach 30 – 31 maja 2022 r. W 
programie zwiedzanie: Zamek Królewski w Chęcinach, Sanktuarium Krzyża 
Świętego na Świętym Krzyżu, Sanktuarium Matki Bożej, Bolesnej Królowej 
Polski w Kałkowie, Klasztor i kościół św. Katarzyny na Wzgórzu Karczówka 
w Kielcach. Koszt: nocleg, obiadokolacja i śniadanie 80 zł plus koszty 
przejazdu do wspólnego rozliczenia. Wyjazd w poniedziałek po rannej mszy 
św. a powrót we wtorek wieczorem. Zgłoszenia u ks. Proboszcza. 

SENTENCJA TYGODNIA Najlepszym miejscem teologicznym, w którym 
spotykamy Boga, jest drugi człowiek. Lepszej świątyni nie ma.  
                                                                                             abp Alfons Nossol 

ZARYS DZIEJÓW KOŚCIOŁA NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 
Lata 1951-1956 należały do najtrudniejszych dla Kościoła, nie tylko na Śląsku 
Opolskim. Ingerencja państwa we wszystkie dziedziny życia, inwigilacja 
duchowieństwa, deportacja 20 kapłanów-autochtonów z ich parafii do diecezji w 
Polsce centralnej, likwidacja ponad 150 domów zakonnych żeńskich i wysiedlenie 
blisko 700 sióstr do obozów pracy w Wielkopolsce i na Pomorzu albo do domów 
prowincjalnych, zamknięcie Wydawnictwa i drukarni - to trudny egzamin dla Kościoła. 
Zdołano jednak uratować podstawowe agendy diecezjalne, nawet w 1951 r. powołany 
został własny Sąd Duchowny i dzięki temu, po zmianach znanych jako Październik 
1956 r. mógł objąć zarząd kościelny Śląska Opolskiego bp Franciszek Jop (1897- 
1976), dotychczasowy biskup pomocniczy w Sandomierzu. Został on już mianowany 
w kwietniu 1951 r. przez papieża Piusa XII na ten urząd, ale ówczesne władze 
państwowe nie dopuściły go do Opola. W okresie blisko 20 lat posługi bpa Jopa 
dokonały się najistotniejsze dla Kościoła pozytywne zmiany. Przede wszystkim dzięki 
cierpliwej postawie hierarchii dnia 25 V 1967 r. Kongregacja Konsystorialna 
mianowała dotychczasowych rządców na terenach zachodnich i północnych 
administratorami apostolskimi "ad nutum S. Sedis" i była to pierwsza nominacja 
watykańska dla owych terytoriów. Umożliwiła ona też podjęcie dalszych kroków, gdy 
podpisany 7 XII 1970 r. traktat polsko-niemiecki otwarł drogę do pełnej kanonicznej 
stabilizacji. Dokonała się ona na mocy bulli Pawła V1 "Episcoporum Poloniae coetus" 
z 28 VI 1972 r. powołującą diecezję opolską i włączającą ją do zreorganizowanej 
metropolii wrocławskiej. 

Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkim 
parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Liturgia VI Niedzieli Wielkanocnej podpowiada nam, jak odpowiadać stale na tę 
wspaniałą nowinę o zwycięstwie Chrystusa, Jego zmartwychwstaniu i życiu. Jezus w 
Ewangelii uświadamia: „pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję” i 
radzi: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”. Antyfoną na wejście Matka 
Kościół wzywa nas: „Głoście radosną nowinę, niech będzie słyszana; po krańce ziemi 
rozpowiadajcie, że Pan wyzwolił swój naród. Alleluja”. Ważkie pouczenie Matka 
Kościół przekazuje też nam pośrednio, zwracając się z prośbą do Boga (w modlitwie 
dnia), aby sprawił, byśmy oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu, a 
misterium paschalne, które wspominamy, uobecniamy w Eucharystii, niech 
przemienia nasze życie. Cóż więc nam czynić trzeba? Nie trwożyć się w sercu, ani nie 
lękać, oddawać cześć Zmartwychwstałemu, głosić radosną nowinę o wyzwoleniu 
rodzaju ludzkiego, i dbać o to, aby misterium paschalne Chrystusa przemieniało nasze 
życie. 

Już na pierwszy rzut oka to czwarte wskazanie wydaje się być najmniej jasne i 
czytelne. Głębię treści w nim, zawartej można jednak wydobyć z czytań i Ewangelii, 
zwłaszcza jeśli sobie uświadomimy co oznacza, czym jest dla nas misterium paschalne 
Chrystusa? Nie można jego znaczenia zawężać tylko do wyzwolenia nas z niewoli 
grzechu, śmierci i Szatana. Oznacza także nasze pojednanie z Bogiem oraz bogate 
obdarowanie Chrystusowym Duchem i wiecznym dziedzictwem, a wszystko z Bożej 
miłości do człowieka. Świadomość tych rzeczywistości, owej łaskawości Boga, 
ujawniającej się w wyzwoleniu, pojednaniu, obdarowaniu i miłości Boga do człowieka 
powinna być u podstaw naszej wiary.  

Natomiast Ewangelia dzisiejszej niedzieli wskazuje na kolejną rację 
zorientowania życia na Jezusa. On sam wyraźnie mówi o wartości i ważności 
miłowania: Jeśli Mnie kto miłuje, to znaczy jeśli będzie zachowywał Moją naukę – 
tego umiłuje Bóg Ojciec; i przyjdzie i w takim człowieku zamieszka Trójjedyny Bóg: 
Ojciec, Syn i Duch Święty. W ten sposób owocuje miłowanie Jezusa w naszym życiu 
– to znaczy postawą poświęcenia Mu życia, bo miłować, to życie swe dać. Człowiek 
oddający Jezusowi życie dostępuje tajemnicy zamieszkania w nim Trójcy Świętej. 

Zatem podsumujmy: trzeba oddać życie Jezusowi z wdzięczności za udział w 
Jego Misterium Paschalnym, także dlatego, by żyć w Jego świetle i dostąpić misterium 
zamieszkania w sobie Trójjedynego Boga.  

                                                          bp Andrzej Czaja 


