Porządek NaboŜeństw
od 24.05.2009 do 31.05.2009 r.
Niedziela 24.05. Wniebowstąpienie Pańskie, ur.
7:30
Für + Ehemann u. Vater Teodor Kosytorz zum Geburtstag, + Mutter Paulina Steinert, vermissten Vater Josef, Eltern Paweł u. Franciszka Kosytorz, Enkelkind Paweł
Bronek, Bruder Gerhard Steinert, Wiktor Muc, S. Maria Rogera, ++ Großeltern
Kosytorz, Steinert u. Drzymała
9:30
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
10:00
Do MB N. Pomocy z podz. za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie dla matki ElŜbiety
z ok. 75 r. ur. oraz o bł. BoŜe w rodzinach dzieci
17:15
NaboŜeństwo majowe i nowenna do Ducha Świętego
18:00
Za + męŜa i ojca Józefa Świerc z ok. ur. oraz ++ z pokr.
Poniedziałek 25.05
7:00
Za + męŜa i ojca Henryka w 4 r. śm., ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokr. z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące
17:30
NaboŜeństwo majowe i nowenna do Ducha Świętego
Wtorek 26.05. św. Filipa Nereusza, prezb., wsp.
17:30
NaboŜeństwo majowe i nowenna do Ducha Świętego
18:00
O bł. BoŜe dla Matek z ok. Dnia Matki
Środa 27.05.
17:00
Za + brata Piotra z ok. ur., ojca Teodora, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące
(Msza św. szkolna)
17:45
NaboŜeństwo majowe i nowenna do Ducha Świętego
Czwartek 28.05.
17:30
NaboŜeństwo majowe i nowenna do Ducha Świętego
18:00
Za + męŜa Jana w dniu ur., jego rodziców Barbarę i Stanisława, rodziców Wiktorię
i Karola, 2 siostry, 2 braci, bratową ElŜbietę, szwagra Franciszka i dusze w czyśćcu
cierpiące
Piątek 29.05. bł. Urszuli Ledóchowskiej, dz., wsp.
17:30
NaboŜeństwo majowe i nowenna do Ducha Świętego
18:00
Za + matkę ElŜbietę Kandora z ok. ur., ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, dziadków Piusa i Marię Kandora oraz Jana i Gertrudę Krupka (Msza św. młodzieŜowa)
Sobota 30.05.
8:00
Za + męŜa i ojca Józefa w 2 r. śm., 2 synów, rodziców z obu stron oraz ++ z pokr.
17:30
18:00

NaboŜeństwo majowe i nowenna do Ducha Świętego
Za + Ŝonę, rodziców i teściów

Niedziela
7:30
9:30
10:00

31.05. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Für + Reinhard Solloch u. alle ++ aus den Familien Krupok, Solloch i Kompała
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny
1. Do Anioła StróŜa za roczne dziecko Julię Kruk oraz o bł. BoŜe w rodzinie
2. Do Op. BoŜej i MB N. Pomocy dziękując za wszystkie łaski otrzymane przez 80
lat Ŝycia, prosząc o dalszą opiekę BoŜą w int. Anny Danisz oraz w rodzinach dzieci
NaboŜeństwo do Ducha Świętego
Do MB N. Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę BoŜa dla
p. Franciszka Konieczny z ok. 50 r. ur. oraz o zdrowie i bł. BoŜe w rodzinach dzieci

17:15
18:00
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RECEPTA NA CODZIENNOŚĆ
Wniebowstąpienie Pańskie
Według tradycji chrześcijańskiej największym wydarzeniem w dziejach świata jest data
narodzenia Pana Jezusa. Słusznie została wyeksponowana ona tak dalece, Ŝe właśnie od
przyjścia na naszą ziemię Jezusa Chrystusa liczy się lata nowej ery. Dla Kościoła Chrystusowego najdonioślejszym jest Zmartwychwstanie
Pana Jezusa według słów św. Pawła Apostoła:
„A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne
jest nasze nauczanie, próŜna jest takŜe nasza
wiara”. Właśnie przez fakt zmartwychwstania Pan Jezus potwierdził, Ŝe był tym, za kogo się podawał.
Dla nieba zaś najradośniejszym dniem jest tajemnica Chrystusowego Wniebowstąpienia. Do domu Ojca powraca BoŜy Syn!
A powrót to tym radośniejszy, Ŝe Chrystus Pan zabrał ze sobą równieŜ ludzką naturę, w którą przyodział się na ziemi dla zbawienia
świata.
Jezus Chrystus, Król chwały, zwycięzca śmierci i grzechu
pierwszy wstąpił do nieba jako pośrednik między Bogiem a ludźmi.
Zatem dzisiaj nasze spojrzenie z tej biednej ziemi powinno podąŜyć
za Chrystusem, nie po to jednak, aby o trudach ziemskiej wędrówki
zapomnieć, lecz by pełniej uświadomić sobie, Ŝe trzeba na niej tak
Ŝyć, by kiedyś móc się spotkać z Jezusem w niebie. To wydarzenie
umacnia bowiem naszą nadzieję, Ŝe równieŜ i my - członkowie Ciała Mistycznego - dojdziemy do chwały, którą cieszy się juŜ Jego
Głowa - Chrystus.

Przyciągnę wszystkich do siebie
Według pewnej starej legendy Jezus wisiał z szeroko rozciągniętymi ramionami
na krzyŜu nad głównym ołtarzem pewnego kościoła. Parafianie chcieli z wdzięczności .dla Zmartwychwstałego, który poświęcił się dla nich i przezwycięŜył śmierć oraz
na znak Jego władzy, wykonać drogocenną koronę, zdobiącą Jego głowę. I tak teŜ się
stało.
Pewnego dnia do kościoła przyszedł złodziej i szukając wartościowych przedmiotów odkrył piękną koronę na głowie UkrzyŜowanego. Wspiął się na ołtarz, wsparł
nogę na gwoździu przebijającym stopy Zbawiciela i sięgnął po koronę. W tym samym momencie gwóźdź złamał się pod cięŜarem złodzieja tak, Ŝe stracił on równowagę i groził mu upadek. Mógłby skręcić sobie kark, gdyby nie to, Ŝe ukrzyŜowany
Chrystus nagle uwolnił swoje ramiona z krzyŜa, aby objąć złodzieja i przytrzymać
go.
MęŜczyzna zadrŜał, kiedy uświadomił sobie, Ŝe miłość Boga znacznie przewyŜsza Jego sprawiedliwość.

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
Jakie są główne określenia Kościoła?
Kościół to: Lud BoŜy, Ciało i Oblubienica Chrystusa, Świątynia Ducha Świętego. W ten sposób Kościół powszechny jawi się jako lud zgromadzony w jedności
Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Co oznacza określenie „Lud BoŜy”?
Określenie to oznacza lud, który Bóg sobie upodobał: „Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym...” (1 P 2, 9).
Co to znaczy, Ŝe Kościół jest „Ciałem Chrystusa”
WyraŜenie to wskazuje na bardzo bliski związek pomiędzy Chrystusem i Kościołem. Chrystus, umarły i zmartwychwstały, mocą Ducha i swoim działaniem
w sakramentach – zwłaszcza w Eucharystii – buduje wspólnotę wierzących jako swe
Ciało, będąc jego Głową. Wszystkie członki, mimo Ŝe róŜnią się między sobą i spełniają róŜne funkcje, są połączone jedne z drugimi, a szczególnie z tymi, które cierpią.
Czy Kościół jest takŜe „Oblubienicą Chrystusa”?
Tak, Kościół jest „Oblubienicą Chrystusa”, poniewaŜ Chrystus go umiłował
i oddał za niego siebie samego. Uczynił z niego Matkę rodzącą wszystkie dzieci Boga.
Co to znaczy, Ŝe Kościół jest „Świątynią Ducha Świętego”?
Oznacza to, iŜ Duch Święty jest duszą Mistycznego Ciała, źródłem jego Ŝycia,
jedności i bogactwa jego darów i charyzmatów.
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Dzisiaj obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Zapraszam na naboŜeństwo majowe z nowenną do Ducha Świętego o godz.
17:15.
Kolekta specjalna przeznaczona na remont dachu naszego kościoła wyniosła 6.448,45 zł i 23 €. Bóg zapłać!
We wtorek przypada Dzień Matki. Zapraszamy na Mszę Św. i naboŜeństwo
w ich intencji!
Wszystkim Matkom składamy w podzięce z ich trud wiele BoŜego błogosławieństwa!
W sobotę w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie. Pamiętajmy w modlitwach o kandydatach do święceń i módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
W następną niedzielę przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy do udziału w nowennie przed tą uroczystością.
Sakrament spowiedzi: szkoła podstawowa w czwartek od g. 16:00
gimnazjum w piątek od g. 16:00
kandydaci do bierzmowania w sobotę od g. 16:00
Trwa remont dachu naszego kościoła. Prosimy o nie przechodzenie przez
ogrodzony sektor i nadal prosimy o modlitwy o szczęśliwy przebieg
wszystkich prac!
Serdeczne podziękowania składamy panom: Franciszkowi Machnik, Janowi Romańczuk, Rudolfowi Puzik, Herbertowi, Brygidzie i Robertowi Pawlik za prace przy podjeździe. Bóg zapłać!
Do nabycia: Gość Niedzielny i Łamigłówek.
Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie p. ElŜbiecie
Laskawiec i p. Annie Danisz składamy jak najserdeczniejsze Ŝyczenia BoŜego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Kraszewskiego: Alicję
Lebok, Matyldę Sznura, Mariolę Thomann i Marię Golec. Bóg zapłać!
śyczę wszystkim błogosławionego tygodnia!

