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V Niedziela Wielkanocna
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz
otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim
otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą
otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali
wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali».

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze
uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam
wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów
ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do
Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do
dzieła, które wykonali.
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich
zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Intencje mszalne
Poniedziałek 20. 05. 2019
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Do BOp. MBNP, św. Katarzyny z pr. o zdrowie i Boże błog. dla rodz. Witola
z podz. za łaski, z pr. o dalszą opiekę Bożą

Wtorek 21. 05. 2019 – św. Jana Nepomucena
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za + Antoniego Klyszcz, za + siostrę Helenę i o zdrowie oraz Bożą
opiekę w int. Marii z ok. urodzin

Środa 22. 05. 2019 – św. Rity z Cascii, zakonnicy
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za ++ rodz. Jadwigę i Franciszka Wystrach, syna Pawła, synową Irenę i za ++
z rodzin Sowa – Wystrach, pokr. i d.op.

Czwartek 23. 05. 2019
8. 30 Różaniec z młode pokolenie
9. 00 Dz. błag. do BOp. MBNP, MBF., św. Katarzyny z podz. za łaski, z pr. o
zdrowie i Boże błog. w int. Gerharda Dussa z ok. 85 r. ur., za żonę i dzieci z
rodzinami, wnuki i prawnuki
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 Za + Grzegorza Bernat z ok. rocznicy urodzin, za + żonę Justynę, za + ojca
Jana, za ++ dziadków i d.op.

Piątek 24. 05. 2019 – NMP Wspomożenia Wiernych
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Dz. błag. do B.Op. MBNP z
podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. rodz. Mikoda, za dzieci i
wnuki oraz całą rodzinę

Sobota 25. 05. 2019 – św. Grzegorza VII, papieża i św. Urbana
7. 00 Za ++ rodziców Marię i Antoniego Świerc, zięcia Antoniego,synów Piotra i
Alojzego, córkę Marię, wnuka Huberta, za ++ z pokr. i dusze czyśćcowe
17. 30 Nabożeństwo majowe
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Za ++ Agnieszkę i Alberta Puchalla, rodziców z obu stron, + córkę Elfrydę i
d.op.
- Za + Cecylię Bąk w rocznicę śm., za + męża Adama, pokr. i d.op. \
- Za + mamę Helenę Trąbińską w 30 dz. po śm.
- Za + Jutę Suworow – od koleżanek z gimnastyki
- Za ++ Piotra i Jana Felger, Jana i Magdalenę Krawiec, Ignacego
Łukaszewskiego, za + Gertrudę Wystrach, pokr. i d.op.

Niedziela 26. 05. 2019 – VI Niedziela Wielkanocna – Dzień Matki
8. 00 - Za + Marię Klik w 14 r. śm., męża Jana, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo
z obu str.
- Dz. błag. w int. wszystkich żyjących i zmarłych Matek
10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Marii Rajzebicher z ok. urodzin, za męża Władysława, za dzieci i wnuki
16. 00 Nabożeństwo majowe
16. 30 Za + męża Andrzeja Wuchowicz w rocznicę śm., za ++ rodziców Helenę i
Stanisława Wuchowicz, za + matkę Anastazję Walecko, za + Marię Kosiorek i
d.op.

Pozostałe ogłoszenia
1. W miesiącu maju zapraszam na nabożeństwa majowe, każdego dnia o godz.
17.30
2. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek z ostatniej niedzieli na remont Katedry
Opolskiej. Na ten cel nazbierano 598 Zł . i 53 Gr.
3. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na remont wieży naszego kościoła
4. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Jana Nepomucena (wtorek),
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych (piątek). W niedzielę
przeżywamy Dzień Matki, polecajmy Panu Bogu żyjące i zmarłe nasze Mamy
5. Na Górze św. Anny pielgrzymka górników skalnych i zakładów cementowowapiennych – niedziela (26 .05)
6. We wtorek o godz. 18.00 próba chóru
7. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie Marianek
8. W sobotę o godz.12.00 zbiórka ministrantów
9. Zaprasza się kibiców w niedzielę 19 maja o godz. 17.00 na arcyważny mecz
piłkarski pomiędzy LKS Groszmal a LZS Grudzice

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przeminęły, i morza już nie ma.
I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone
jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos
mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni
Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już
nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy
przeminęły».
I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

Patron tygodnia – św. Jan Nepomucen
Św. Jan Nepomucen, kapłan, męczennik (1348-1393). Był notariuszem biskupim i
proboszczem w Pradze. Wysłany do Padwy na studia, kończy je jako doktor prawa. Po
powrocie zostaje mianowany kolejno: proboszczem, kanonikiem, archidiakonem,
wikariuszem generalnym. Podczas trwającego sporu między Wacławem IV
Luksemburczykiem a arcybiskupem Pragi św. Jan, będąc mediatorem, zostaje
uwięziony przez porywczego króla i poddany torturom. Następnie zrzucono go do
Wełtawy. Według "Kroniki" Tomasza Ebendorfera z Haselbach z 1450 roku św. Jan
zginął, ponieważ odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej
królowej Zofii. Święty jest patronem zakonu jezuitów, Pragi; spowiedników, szczerej
spowiedzi, dobrej sławy, tonących. Orędownikiem podczas powodzi. Beatyfikowany
w 1721 roku, kanonizowany w 1729.
W IKONOGRAFII Święty przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie,
rokiecie, birecie. w ręku palma męczeńska. Niekiedy trzyma palec na ustach (symbol
zachowanej tajemnicy). Jego atrybutami są: klucz, książka, kłódka, krzyż w ręce,
zapieczętowany list, most, z którego został zrzucony, pieczęć, wieniec z pięciu
gwiazd, wieniec z gwiazd w środku napis TACUI "milczałem"; woda, zamek.

Humor
W kościele Franek zaczepił w drzwiach księdza:
- Czy to w porządku, jeśli jedna osoba czerpie korzyść z pomyłki drugiej?
- Oczywiście, że nie.
- W taki razie – powiedział młody człowiek – Chciałbym, żeby ksiądz rozważył
zwrócenie mi pięciuset złotych, które zapłaciłem za ślub w lipcu.
Żona do męża:
- Kochanie, a wiesz, że mamusia była wczoraj u tego słynnego dentysty?
- Taaaa? A co, kanały jadowe jej udrażniał?
Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Gutek sobie ostatnio samochód kupił.
- Nie, to nie jego.
- Mówię ci, że to jego.
- Skąd wiesz?
- Bo z nim gadałam. Mówił, że to Toyota Karola.
- Tato, w tym roku na Wigilię chcę pieska.
Oj, już nie wydziwiaj, Będzie karp jak co roku.

