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SZÓSTA
NIEDZIELA
WIELKANOCNA

MIŁOŚĆ TO ZACHOWANIE PRZYKAZAŃ
Często jesteśmy pytani – my kapłani – jak najlepiej kochać Pana
Jezusa, jak Mu tę miłość okazać, co to znaczy, że Pan Bóg mnie kocha?
W miarę upływu lat człowiek, patrząc na świat, przeżywając
tragiczne i radosne sytuacje, stykając się z różnymi ludźmi, znajduje
odpowiedź na te pytania. W dzisiejszej Ewangelii, odpowiada natomiast sam
Chrystus –wystarczy tylko zachowywać Boże przykazania. Jeśli i my
kochamy Jezusa, On kocha nas i przez Niego kocha nas Bóg Ojciec (por. J
14,21). I wszystko jasne! Tak mogłoby być, gdyby człowiek w swojej
„pseudomądrości” nie próbował często stawiać się ponad Pana Boga.
Uniwersalność Dekalogu nie podlega dyskusji. Jego prawda jest
doskonała i zawiera w sobie całą mądrość najpierw Boską, potem ludzką. Ale
człowiek chciałby, aby „pasował on do czasów, w których żyjemy”. A co z
tego wynika? Jeszcze więcej rozdartych serc, oszukanych ludzi,
niespokojnych sumień, rozpaczy i bólu. Współczesność krzyczy, że chce
miłości, ale nie tej prawdziwej i Bożej, tylko jakiejś jej namiastki,
zastępników, które mamią, oszukują, a na koniec zostawiają człowieka
samego – często poranionego, smutnego i zbolałego.
Mamy tylko zachowywać Boże przykazania! To takie trudne? Pewnie
tak, ale wiemy też, że ci, którym to się udało, tylko na tym wygrali. Więc
dlaczego i my nie mamy tego zrobić? Tym bardziej, że apeluje do nas sam
Jezus, który nikogo nie oszukał, nikim nie wzgardził i nikogo nie odrzucił.
Kochasz Go? – zachowuj Jego przykazania!

===============================================================================================================================================================================

CHRYSTUS ROZSYŁA NAS WSZYSTKICH
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy nakaz misyjny Pana Jezusa. Jest
on ciągle aktualny. Jego wołanie wzmaga się we współczesnym świecie,
który – jakże często – nie zna Pana Boga, wręcz wyrzuca Go z różnych sfer
życia, a co za tym idzie – nie czci Go i w konsekwencji – nie kocha.
Wydarzenie to miało miejsce na górze w Galilei w obecności wielu
świadków. Zanim Chrystus wstąpił do nieba, skierował do Apostołów ostatnie
pouczenie. Żądał od nich i ich następców – papieża, biskupów i kapłanów, aby
Jego nauka była głoszona wszystkim narodom. Zobowiązał przy tym uczniów
do wiernego zachowywania i przekazywania depozytu wiary, począwszy od
chrztu świętego, udzielanego w imię Trójcy Przenajświętszej. Aby uzdolnić
nieokrzepłych jeszcze w wierze przyszłych świadków Wcielonego Syna
Bożego do mężnego niesienia światła Ewangelii aż po krańce ziemi, zostawił
im obietnicę zesłania Ducha Świętego.
Święty Paweł, który odważnie niósł orędzie wiary do pogan, zapewniał
niedawno nawróconych braci w Efezie o swoich modlitwach zanoszonych w
ich intencji do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. W liście do Kościoła w
Efezie prosi, by Bóg ze względu na zasługi Swego Syna udzielił nowo
ochrzczonym „ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego
samego” (Ef 1,17).
Na zakończenie każdej Mszy świętej słyszymy słowo:
„idźcie”. Chrystus rozsyła nas wszystkich, byśmy głosili, że Bóg Ojciec
pragnie być znany, kochany i czczony przez wszystkich ludzi –
sprawiedliwych i grzeszników. Zapewnia nas o swojej pomocy – „aż do
skończenia świata” (Mt 28,20).

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA

PAŃSKIEGO

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 21 do 28 maja 2017 roku.
Niedziela
7.30
9.15
10.30
15.00

21.05
SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA.
Za † męża i ojca Bernarda z ok. ur.
Grabczok
Za † Dorotę Michaś o spokój jej duszy - Dar Róży Różańcowej Św. Weroniki, przełożona p. Krystyna Prudlo.
Do MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą z ok. 80 rocz. ur., oraz o zdrowie i
bł. Boże w rodzinach dzieci.
Nabożeństwo majowe – pp. Krupa.

Poniedziałek 22.05
Dni Krzyżowe – krzyż na ul. Ogrodowej
7.00
Za †† rodziców Hildegardę i Józefa Markiewicz, Łucję i Jana Kopieckich i ich rodziców.
18.00 Za †† rodziców Cecylię i Antoniego, Elfrydę i Edwarda.
ccon. W intencji rolników i bł. Boże w pracy, dobre urodzaje oraz potrzebne łaski.
Wtorek
23.05
Dni Krzyżowe – krzyż na ul. Leśnej.
7.00
Za † żonę i matkę Mariannę Wodarz.
18.00 W intencji rzemieślników i pracodawców oraz wszystkich pracujących.
Środa
24.05
NMP Wspomożycielki Wiernych. Dni Krzyżowe – Grabczok.
7.00
Za †† matkę Annę w rocz. śm., ojca Edmunda i dusze w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo majowe.
18.00 Grabczok W intencji rolników o dobra urodzaje oraz wszystkich pracujących.
Czwartek
25.05
7.00
Za † ciotkę Gertrudę w rocz. śm., jej siostrę Annę rodziców, i całe pokrewieństwo.
17.00 Za † syna i brata Rafała Cossbau w 7 rocz. śm. Nabożeństwo majowe.
Piątek
26.05
Św. Filipa Nereusza, prezbitera.
7.00
W intencji matek naszej parafii.
17.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże
z ok. 60 rocz. ur. p. Arnolda Jendryca.
18.00 Nabożeństwo majowe.
Sobota
27.05
7.00
Za †† męża i ojca Teodora, jego rodziców, brata, 2 siostry i 2 szwagrów.
16.00 Grabczok Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 50 ur. p. Haliny Komor,
z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
18.00 Za †† rodziców Gertrudę i Franciszka Jurczyk, teścia Piotra Jendro, z pokrewieństwa Jurczyk i Jendro.
Nabożeństwo majowe.

Niedziela
28.05
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.
7.30 Za † męża i ojca Jerzego Tront w 10 rocz. śm.
9.15 Grabczok Za wszystkie żyjące i zmarłe matki w Dniu ich święta.
10.30 Do MB Częstochowskiej z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i
bł. Boże w rodzinie Henke i Krupa.
15.00 Nabożeństwo majowe – krzyż z figurą MB Fatimskiej na podlesiu.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Beata Kupka, Krystyna Śpiewak, Brygida Olejnik, Maria Baldy
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Anny, w tym tygodniu: Św. Szczepana – przełożony p. Gerhard Kurtz.
Za chwilę przed kościołem możemy złożyć ofiary na renowację opolskiej katedry.
Zapraszam na nabożeństwa majowe – dziś o godz. 15.00 przy kaplicy MB Fatimskiej na posesji pp. Krupa.
Bóg zapłać rodzicom dzieci komunijnych za dar ołtarza – nowy gong! Także za wszystkie przygotowania tej uroczystości, jej przebieg i
biały tydzień. W tym tygodniu tzw. dni krzyżowe z modlitwami o urodzaje, dobra pogodę i bł. w pracy: Jutro w Poniedziałek procesja
do krzyża na ul. Ogrodowej, we Wtorek na ul Leśnej, a w Środę na Grabczoku – krzyż przy murowskiej drodze.
Jutro po mszy spotkanie PZC – przygotowujące spotkanie naszych seniorów na Studzionce, które w Czwartek o godz. 9.30 –
zapraszam wszystkich naszych seniorów.
W Czwartek po mszy szkolnej spotkanie dla młodzieży klasy II gimnazjalnej, natomiast planowane na Wtorek spotkanie klasy I
odbędzie się w następny wtorek 30 maja po nabożeństwie.
Zapraszam nasze dzieci chłopców i dziewczyny do grona ministrantów – w Czwartek przyjęcie kandydatów, ministrantów i lektorów.
W Piątek dzień Matki – poranna msza św. w tej intencji.
W przyszłą Niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolekta przyszłej Niedzieli jako jałmużna postna z całego roku.
W Sobotę i Niedzielę pielgrzymka do Gniezna do św. Wojciecha i okolic – wyjazd o godz. 4.30 przed kościołem w Brynicy.
Biskup ordynariusz i duszpasterstwo młodzieży kieruję apel: zapraszając młodzież, zwłaszcza wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży,
młodzież przyjmującą w tym roku sakrament bierzmowania i wszystkich chętnych , na Diecezjalne Spotkanie Młodych. Odbędzie się ono
w najbliższy weekend 26-28 maja w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Rozpoczęcie w piątek, zakończenie w niedzielę. Koszt
związany z pobytem w Domu Pielgrzyma wyniesie 105 złotych. Zapisy dla uczestników oraz więcej informacji na stronie www.botafe.pl
Zapowiedzi przed małżeńskie
Julita Matyjak z Opola i Rafał Porowski z Opola
zapowiedź pierwsza
Magdalena Blachucik z Raszowej i Krystian Kilian z Brynicy zapowiedź pierwsza
Justyna Glanc z Dylak i Marek Mioska z Grabczoka zapowiedź pierwsza
O przeszkodach należy poinformować w kancelarii

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 28 maja do 4 czerwca 2017 roku.
Niedziela
7.30
9.15
10.30
15.00

28.05
UROCZYSTOŚC WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.
Za † męża i ojca Jerzego Tront w 10 rocz. śm.
Grabczok Za wszystkie żyjące i zmarłe matki w Dniu ich święta.
Do MB Często. z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Henke i Krupa.
Nabożeństwo majowe – krzyż z figurą MB Fatimskiej na Podlesiu.

Poniedziałek 29.05
Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.
7.00 W 30 dzień śm. Elżbiety Bartusz.
18.00 Za †† męża i ojca Helmuta Sobota, jego rodziców Łucję i Jana, rodziców Emmerling, 2 braci i
szwagra. Nabożeństwo majowe.
Wtorek
30.05
7.00 Za †† rodziców Zofię i Ludwika Kansy, Marię i Ryszarda Bartusz, dziadków i z pokrewieństwa
z obu stron.
18.00 Nabożeństwo majowe.
Środa
31.05
Święto Nawiedzenia NMP.
7.00 Za †ciotkę Gertrudę z ok. ur. Nabożeństwo majowe.
Czwartek
01.06
17.00 Za †† męża i ojca Jerzego w 9 rocz. śm., braci Jana, Józefa, Zdzisława, rodziców z obu stron i dusze
w czyśćcu cierpiące.
Piątek
02.06
Pierwszy Piątek miesiąca.
7.00 W intencji czcicieli NSPJ.
17.00 Grabczok Za †† ojca Ryszarda Fiech w 16 rocz. śm., matkę Elfrydę, brata Jana, z pokrewieństwa i
dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 Z ok. 10 rocz. sakramentu małżeństwa Anny i Mateusza.
Sobota
03.06
7.00 Do Bożej Opatrzności MBNP św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże bł., opiekę i zdrowie w rodzinie z ok. 31 rocz. sakramentu małżeństwa Weroniki i Joachima Kansy.
18.00 Za † matkę Klarę w rocz. śm.

Niedziela 04.06
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.
7.30 Za †† męża i ojca Antoniego Cebula, rodziców i rodzeństwo, Martę i Michała Kałuża z
pokrewieństwa Cebula, Kałuża, Krawczyk, Spyra, Staś, Alicję Feliks oraz dusze opuszczone.
9.15 Grabczok Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 60 rocz. ur.
p. Waldemara Pollok, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
10.30 Za † matkę Gertraud Fiech w I-szą rocz. śm..
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Justyna Tront, Anna Klimek, Teresa i Anna Marsolek
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Szczepana, w tym tygodniu: Św. Norberta – przełożony p. Jerzy Kilian.
W tym tygodniu przypada pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca – zapraszam do sakramentów św. spowiedzi i
komunii wynagradzające Sercu Jezusowemu. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą – dzieci i młodzież zapraszam w
Czwartek od godz. 16.30. W Piątek do południa odwiedziny u naszych chorych, a wieczorna msza św. o godz. 18.30. W
Sobotę - pierwsza sobota wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – różaniec od godz. 6.30, 7.00 msza i komunia św.
po mszy 15 min. rozważanie tajemnic różańcowych. Dla wypełnienia prośby fatimskiej potrzeba 5 pierwszych sobót
miesiąca – ZAPRASZAM!
We Wtorek po nabożeństwie spotkanie dla młodzieży klasy I gimnazjalnej.
W Środę ostatnie nabożeństwo majowe po porannej mszy św.
W Sobotę w opolskiej katedrze święcenia kapłańskie – zachęcam do modlitwy za nowych kapłanów.
W Niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Św. Na Górze Św. Anny pielgrzymka mniejszości narodowych.
Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium, przed kościołem możemy składać ofiary na Świątynię
Opatrzności Bożej w Warszawie.
Zapowiedzi przed małżeńskie
Julita Matyjak i Rafał Porowski zapowiedź druga
Magdalena Blachucik i Krystian Kilian zapowiedź druga
Justyna Glanc i Marek Mioska zapowiedź druga
O przeszkodach należy poinformować w kancelarii

Spotkania z Matką.
13 maja 1917
ks. Tomasz Jaklewicz

Nim Łucja, Hiacynta i Franciszek zobaczyli Maryję, rok wcześniej mieli wizję anioła, który przygotował ich
serca na niezwykły ciąg dalszy. W niedzielę 13 maja 1917 roku Pani z Nieba ukazała się dzieciom po raz
pierwszy.
Najpierw sama Łucja ujrzała tajemniczą postać w 1915 roku. Wiosną 1916 r. cała trójka pastuszków miała
wizję świetlistego młodzieńca, który przedstawił się jako Anioł Pokoju. Dzieci powtarzały wraz z nim modlitwę:
„O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym,
którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają”. Kolejne spotkanie z
aniołem miało miejsce pod koniec lipca. Tym razem dzieci słyszą słowa: „Módlcie się dużo! Serca Jezusa i Maryi
chcą przez was okazać (światu) wiele miłosierdzia. Ofiarujcie zawsze Bogu Najwyższemu wasze modlitwy i
umartwienia”.
Kiedy Łucja pyta, o jakie ofiary chodzi, anioł odpowiada: „Z wszystkiego, co możecie, składajcie Bogu ofiary,
jako akt zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest obrażany, oraz za nawrócenie grzeszników. Ściągniecie w ten
sposób pokój na waszą Ojczyznę. Jestem jej Aniołem Stróżem, Aniołem Portugalii. Przede wszystkim
przyjmujcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle”.
Łucja wspomina: „Od tego czasu zaczęliśmy ofiarowywać Bogu wszystko, co nas bolało, ale nie szukaliśmy
innych umartwień i pokuty, z wyjątkiem godzin przebytych na klęczkach przy powtarzaniu modlitwy, której nas
anioł nauczył”. Trzecie zjawienie się anioła miało miejsce pod koniec września. Trzymał w ręce kielich, nad
którym unosiła się Hostia, z której spływały krople Krwi do kielicha. Kiedy kielich z Hostią zawisł w powietrzu,
anioł uklęknął obok dzieci i kazał im powtórzyć trzy razy modlitwę: „O Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu,
Duchu Święty, ofiaruję Wam Najdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego
na wszystkich ołtarzach świata, jako zadośćuczynienie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi jest
obrażany. Przez niezmierzone zasługi Jego Przenajświętszego Serca i za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi
błagam o nawrócenie biednych grzeszników”.
Anioł podał dzieciom Komunię św. mówiąc: „Przyjmijcie Ciało i pijcie Krew Jezusa Chrystusa, tak strasznie
znieważanego przez niewdzięcznych ludzi, pokutujcie za ich grzechy i pocieszajcie Boga waszego!”. Dzieci były
pod wielkim wrażeniem tych przeżyć, choć życie ich biegło swoim codziennym rytmem, ich rodziny niczego nie
podejrzewały. Łaska zaczęła je przemieniać od wewnątrz, przygotowując na spotkanie z Maryją.
Pierwsze objawienie się Maryi miało miejsce w niedzielę 13 maja 1917 roku. Łucja relacjonuje: „Bawiliśmy
się z Hiacyntą i Franciszkiem na szczycie zbocza Cova da Iria. Budowaliśmy murek dookoła gęstych krzewów,
kiedy nagle ujrzeliśmy jakby błyskawicę. (…) Zaczęliśmy schodzić ze zbocza, poganiając owce w stronę drogi.
Kiedy doszliśmy mniej więcej do połowy zbocza, blisko dużego dębu, zobaczyliśmy znowu błyskawicę, a po
zrobieniu kilku kroków dalej ujrzeliśmy na skalnym dębie Panią w białej sukni, promieniującą jak słońce. Jaśniała
światłem jeszcze jaśniejszym niż promienie słoneczne, które świecą przez kryształowe naczynie z wodą.
Zaskoczeni tym widzeniem zatrzymaliśmy się. Byliśmy tak blisko, że znajdowaliśmy się w obrębie światła,
które Ją otaczało lub którym Ona promieniała, mniej więcej w odległości półtora metra. Potem Nasza Droga Pani
powiedziała: »Nie bójcie się! Nic złego wam nie zrobię!«. »Skąd Pani jest?« – zapytałam. »Jestem z nieba!«. »A
czego Pani ode mnie chce?«. »Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13
o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze siódmy raz.«
»Czy ja także pójdę do nieba?«. »Tak!«. »A Hiacynta?«. »Też!«. »A Franciszek?«. »Także, ale musi jeszcze
odmówić wiele Różańców«. Przypomniałam sobie dwie dziewczynki, które niedawno umarły. Były moimi
koleżankami i uczyły się tkactwa u mojej starszej siostry. »Maria das Neves jest już w niebie?«. »Tak, jest.« »A
Amelia?«. »Zostanie w czyśćcu aż do końca świata.«
»Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie
za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośba o nawrócenie grzeszników?«. » Tak, chcemy!«. »Będziecie więc
musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą!«.
Wymawiając te ostatnie słowa (łaska Boża itd.), rozłożyła po raz pierwszy ręce, przekazując nam światło tak
silne, jak gdyby odblask wychodzący z Jej rąk. To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy
i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle.
(…) Po chwili Nasza Droga Pani dodała: »Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i
koniec wojny!«. Potem zaczęła się spokojnie unosić w stronę wschodu i wreszcie znikła w nieskończonej
odległości”.

