
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na ubezpieczenie naszego 

kościoła  

2. Od środy, czyli od 1 maja zapraszam na Nabożeństwa majowe o godz. 

17.30  

3. W środę 1 maja II Diecezjalne Święto Rodziny w Jemielnicy  

4. W I czwartek zapraszam na Godzinę Św. o godz. 17.00  

5. W piątek Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki Polski. Jest 

to pierwszy piątek miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 9.30  

6. W sobotę św. Floriana, patrona strażaków  

7. W przyszłą niedzielę kolekta wyznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium  

8. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać ”Drogi do Nieba”  

9. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

10. W sobotę o godz. 12.00 spotkanie ministrantów  

11. Zaprasza się kibiców w środę 1 maja o godz. 17.00 na mecz piłkarski 

pomiędzy Groszmalem a LKS Popielów  

12. Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zaprasza w sobotę 4 

maja, po porannej Mszy św. na spotkanie modlitewne  

13. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

 

Zaproszenie do Jemielnicy – fragment listu Biskupa Opolskiego. 
 

Diecezjalne Święto Rodziny, obchodzone pod hasłem: „Rodzina Miłością Wielka” 

będzie dniem szczególnej modlitwy za nasze rodziny. Jak przed rokiem zapraszam 

Was wszystkich do Jemielnicy w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Robotnika, czyli 

1 maja. Przyjedźcie całymi rodzinami, by dziękować Bogu za dar bł. Jana Pawła II i 

modlić się o jego kanonizację, by zamanifestować swą wiarę i wołać do Pana: 

Przymnóż wiary w naszych rodzinach! Może to być wspaniały czas odnowienia 

przymierza z Bogiem, czas wyznania razem miłości Jezusowi, powierzenia mu na 

nowo wspólnoty małżeńskiej i dobra rodziny. 

Centralnym punktem naszego pierwszomajowego świętowania będzie uroczysta 

liturgia sprawowana w intencji rodzin naszej diecezji i za członków Bractwa św. 

Józefa. (…) Mieszkańcy Jemielnicy przygotowują bardzo bogaty program artystyczny 

w formie III Jarmarku Cysterskiego. Będzie można wiele zobaczyć, spożyć wspólny 

posiłek, kupić pamiątki i rodzinnie odpocząć. W ten sposób zamierzamy zaoferować 

przybyłym możliwość przeżycia całego dnia bardzo rodzinnie i z Bogiem, we 

wspólnocie modlitwy i rekreacyjnie. Tym sposobem chcemy Was zachęcić do 

podobnego przeżywania każdej niedzieli – na chwałę Boga i razem ze sobą. 

W przeddzień święta, wieczorem 30 kwietnia, zapraszam do Jemielnicy młodzież 

naszej diecezji. Program spotkania obejmuje promocję Ruchu Czystych Serc, wspólną 

adorację Najświętszego Sakramentu i Eucharystię.  
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V Niedziela Wielkanocna  
 

 "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak 

Ja was umiłowałem” J 13, 34 
 

Św. Paweł w swoim wspaniałym hymnie o miłości podkreśla z całą 

stanowczością: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, gdybym miał dar 

prorokowania i czynienia cudów, gdybym nawet wszystko rozdał na jałmużnę, a 

miłości nie miał ... na nic to wszystko! 

Miłość jest największą wartością i darem. I chyba 

właśnie dlatego tuż przed swoją śmiercią Chrystus, 

niejako w testamencie swego ziemskiego 

posłannictwa, przekazał swoim uczniom 

przykazanie miłości wzajemnej. Nie miłości byle 

jakiej, nie miłości sentymentalnej, nie miłości z 

hollywoodzkich seriali. Dodał bowiem: „przykazuję 

wam, abyście się tak miłowali, jak Ja was 

umiłowałem”. 

Po miłości wzajemnej świat rozpoznaje 

przynależność do Chrystusa. O świadectwo takiej 

miłości świat dziś woła. Nie przekonuje dziś chórem 

wypowiedziane Credo, nie przekonuje sama tylko 

metryka chrzcielna. Świat i ludzie, zwłaszcza 

chwiejący się  w wierze i poszukujący Boga w swoim życiu, chcą zobaczyć, jak 

my, nazywający siebie uczniami Chrystusa, realizujemy Jego testament z 

Wieczernika: Miłujcie się wzajemnie! 

Jakie jest moje świadectwo miłości? Jakim jestem wzorem miłowania dla 

innych? Czy pamiętam o prawdzie, którą św. Augustyn wyraził w słowach: Przy 

końcu twego życia będziesz sądzony z miłości? 


