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NIEDZIELA - 12.05.’19 - IV Niedziela Wielkanocna
(Dz 13,14.43 - 52; Ap 7,9.14b - 17; J 10,27 - 30)
Rzekł do nich Jezus: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą
one za Mną i Ja daję im życie wieczne.
Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.

7.00 - Msza św. za † Anielę Kremser oraz †† rodziców (w języku niemieckim)
(grupa 6)
8.30 - Msza św. za †† Dorotę i Ryszarda Ludwig, ich †† rodziców, † rodzeństwo
i † Antoniego Skóra (grupa 1)
9.30 - Poręba: Msza św. za † żonę i matkę Elżbietę Pietruszka oraz †† rodziców
i rodzeństwo z obydwu stron
10.30 - SUMA Rocznica I Komunii Świętej (grupa 2)
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Julia Biały
15.00 - Nabożeństwo majowe
16.00 - Msza św. za †† rodziców Franciszka i Zofię Froń, †† synów Alfreda
i Henryka, † wnuka Adama, †† synowe i zięciów (grupa 3)
Po Mszach św. przed kościołem zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej
KOLEKTA:
LEŚNICA - na remonty w naszej parafii
PORĘBA - na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
PONIEDZIAŁEK - 13.05.’19
7.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Boskiej
Fatimskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie dla Anny, z okazji 70 rocznicy
urodzin oraz o zdrowie w rodzinie

18.00 - Nabożeństwo majowe (w kościele na cmentarzu)
18.30 - Msza św. ku czci Matki Boskiej Fatimskiej
WTOREK - 14.05.’19 - święto św. Macieja, apostoła
7.00 - Msza św. za † męża Bronisława Bukartyk, w rocznicę urodzin, †† rodziców
i teściów
18.00 - Msza św. za †† rodziców Gertrudę i Pawła, †† teściów, †† z rodzin Marek,
Kasprzyk i Burszka
18.30 - Nabożeństwo majowe
ŚRODA - 15.05.’19
7.00 - Msza św. za † męża Bronisława, †† rodziców z obydwu stron oraz
† rodzeństwo
18.00 - Msza św.
1. Ku czci świętego Izydora, z podziękowaniem Bogu za otrzymane dary,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodzin naszych
Rolników oraz o szczęśliwą wieczność dla †† Rolników naszej parafii
2. Za † Teresę Rybol, w 1 rocznicę śmierci oraz † ojca Franciszka
18.30 - Nabożeństwo majowe
CZWARTEK - 16.05.’19 - święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera
i męczennika, patrona Polski
7.00 - Msza św. za †† rodziców Jadwigę i Maksymiliana, † brata, †† ciotki,
†† dziadków i wszystkich †† z rodziny
18.00 - Msza św. szkolna za †† rodziców Józefa i Magdalenę Oleksa, † babcię
Annę, † ojca Mieczysława Świerczyńskiego i dusze w czyśćcu cierpiące
18.30 - Nabożeństwo majowe
PIĄTEK - 17.05.’19
7.00 - Msza św. za † Elżbietę Fogiel, jej † męża, †† rodziców i †† z rodziny
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 - Spowiedź przed bierzmowaniem dla kandydatów, rodziców i świadków
18.00 - Msza św. za † Henryka, o radość życia wiecznego
18.30 - Nabożeństwo majowe
SOBOTA - 18.05.’19
7.00 - Msza św. za † męża i ojca Konrada, w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców,
†† teściów i † brata
17.00 - Spowiedź św.
18.00 - Msza św. za †† Martę i Jerzego Jaeger, † męża i † ojca (grupa 4)
18.45 - Nabożeństwo majowe

NIEDZIELA - 19.05.’19 - V Niedziela Wielkanocna
(Dz 14,21 - 27; Ap 21,1 - 5a; J 13,31 - 33a.34 - 35)
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja
was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

7.00 - Msza św. za †† rodziców Hildegardę i Leonarda Bugiel, † Eryka Namyślik
i †† z pokrewieństwa (w języku niemieckim) (grupa 5)
8.30 - Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie dla Jana
Kozołup, z okazji 90 rocznicy urodzin (grupa 6)
9.30 - Poręba: Msza św. za †† rodziców Józefę i Michała Bąk, †† dziadków Annę
i Ignacego Bąk oraz Michalinę i Franciszka Łupak, †† z pokrewieństwa
10.30 - SUMA za †† rodziców Jadwigę i Waltera Galla, † brata Pawła, wszystkich
†† z rodzin Galla, Kopczyński, Jońca, Tudyka i dusze w czyśćcu cierpiące
(grupa 1)
15.00 - Nabożeństwo majowe w kościele Wniebowzięcia NMP w Porębie !
16.00 - Msza św. za † Martę Rall, † męża Jana, †† córki Luzie i Stefanię oraz
†† z pokrewieństwa (grupa 2)
KOLEKTA:
LEŚNICA - na potrzeby naszej parafii
PORĘBA - na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 Za posprzątanie kościoła na niedzielę 5 maja br. dziękujemy mieszkańcom ulic
Ligonia i Placu Narutowicza: Jolancie Irzyk, Iwonie Kurzaj, Martynie
Płuciennik, Dorocie Wieczorek.
 W ich intencji i intencji naszych dobrodziejów: „Ojcze nasz…”.
 Zapowiedzi ślubne: Marcin Skrzyniarz, zam. Zdzieszowice i Agnieszka
Garbacz, zam. Leśnica (zap.2); Artur Mrowiec, zam. Góra Świętej Anny
i Magdalena Puszczewicz, zam. Leśnica (zap.2); Patryk Bigas, zam.
Gwoździany i Monika Odya, zam. Leśnica (zap.2).
 SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
Sobota 18.05.’19: Ul. Górna, Nad Potokiem.
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
Refleksja
„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie
wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”. Symbolika

owcy na starożytnym Wschodzie nie była jednoznaczna. W języku greckim słowo
próbaton, występujące głównie w liczbie mnogiej - próbata, kojarzono z każdym
zwierzęciem stadnym, które bezmyślnie idzie naprzód i prowadzi stado (od probaino
- idę na przedzie, przed innymi); nazywano tak owce, ale słowa tego używano
również na określenie bydła, trzody, a nawet koni. Takie ujęcie sprawiało, że
w grece klasycznej istniały liczne przysłowia, które utożsamiały owcę z głupotą
i lenistwem, z życiowym nic nierobieniem. Jako zwierzęta przyzwyczajone do
obecności pasterza, kojarzyły się ponadto z błądzeniem i zagubieniem. Tak na
przykład u Izajasza: „Wszyscyśmy pobłądzili jak owce” (Iz 53, 6), u Ezechiela:
„Błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku"
(Ez 34, 6), albo - w odniesieniu do chrześcijan przed nawróceniem - w Liście św.
Piotra: „Błądziliście jak owce” (1 P 2, 25). Ale na wyobrażenie owcy miały również
wpływ inne jej cechy. Kojarzona ze zwierzęciem łagodnym i cierpliwym, znosząca
w milczeniu, niekiedy pobekując, strzyżenie, a nawet uśmiercanie, stała się
symbolem niezasłużonego cierpienia; należała zresztą w starożytności do zwierząt
ofiarnych. Psalmista ubolewa: „Mają nas za owce na rzeź przeznaczone”
(Ps 44, 23); słowa te cytuje św. Paweł w nawiązaniu do prześladowania chrześcijan
(Rz 8, 36). W pieśni o Słudze Jahwe czytamy: „Jak baranek na rzeź prowadzony, jak
owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich” (Iz 53, 7);
„Baranek” stanie się w Nowym Testamencie tytułem Chrystusa, który krwią swoją
odkupił ludzi, nabył ich Bogu na własność. Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem,
a człowieka - owcą. Jest to relacja wspólnego życia, wierności i zaufania. Owca
słucha głosu pasterza, idzie za nim, bo on wie, gdzie są obfite pastwiska. A pasterz
jest gotów oddać swe życie za owcę.
ks. Maciej Szczepaniak
Złota myśl tygodnia
Mów tylko wtedy, gdy twoje słowa są głębsze i mądrzejsze niż twoje milczenie
(św. Charbel Makhlouf).
Nauczanie papieskie o Duchu Świętym
„Charyzmaty są szczególnymi łaskami, danymi niektórym, by czynili dobro wielu
innym. Są to postawy, inspiracje i bodźce wewnętrzne, które rodzą się
w świadomości i w doświadczeniu określonych osób, które są powołane do tego, by
je wykorzystywać w służbie wspólnoty. W szczególności te dary duchowe powinny
przyczyniać się do świętości Kościoła i służyć jego misji. Wszyscy jesteśmy
powołani do ich szanowania w nas samych i w innych, do przyjmowania ich jako
pożytecznych bodźców do obecności i owocnej działalności Kościoła. Jaka jest
nasza postawa wobec tych darów Ducha Świętego? Czy jesteśmy świadomi, że
Duch Boży może z wolnością dawać je komu chce? Czy traktujemy je jako pomoc
duchową, poprzez którą Pan wspiera naszą wiarę i umacnia naszą misję w świecie?”
(Franciszek).

