
Porządek Nabożeństw 

od 22.05. do 29.05.2011 r. 

 

Niedziela V Wielkanocy  22.05.   

  7:30  Für ++ Eltern Rochus u. Maria, + Hubert Spallek, seine  Eltern Gertrud u. Karl, + Wilhelm, 

Bruder Józef und seine Ehefrau 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Za + męża i ojca Leonarda Spałek w m-c po śm. 

15:00  Nabożeństwo maryjne 

18:00  1. Za + żonę, rodziców i teściów 

  2. Za + matkę Gerrudę Bartodziej w m-c po śm. 

 

Poniedziałek  23.05.   

17:30  Nabożeństwo majowe 

18:00  Za + matkę Martę Kandora w r. ur., ojca Wincentego, rodziców Teodora i Waleskę Muc, 

ich rodziców i rodzeństwo, siostrę Edytę, braci Wiktora i Franza oraz dusze opuszczone 

 

Wtorek  24.05  NMP Wspomożycielki Wiernych, wsp. 

17:30   Nabożeństwo majowe 

18:00   Za + męża i ojca Jerzego Feliks w II r. śm., ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokr. 

 

Środa  25.05.   

17:00  Za + męża i ojca Teodora Kosytorz z ok. ur., wnuka Pawła Bronek, rodziców Steinert  

i Kosytorz, brata Gerharda Steinert, siostrę Marię Rogera, matkę chrzestną Albinę Steinert, 

dziadków Kosytorz, Steinert i Drzymalla (Msza św. szkolna) 

17:45  Nabożeństwo majowe 

 

Czwartek  26.05.  św. Filipa Nereusza, wsp. 

17:30  Nabożeństwo majowe 

18:00  1. Przez wst. Niep. Serca Maryi o bł. Boże dla żyjących i wieczną radość dla ++ matek 

  2. Za + męża i ojca Józefa Świerc z ok. ur. oraz za ++ z pokr. 

 

Piątek  27.05.   

17:00  Różaniec w int. dzieci i młodzieży 

17:30  Nabożeństwo majowe 

18:00  Za ++ rodziców Florentynę i Tomasza Schatton, matkę Gertrudę Rathmann, poległego 

ojca, siostrę Helenę, jej męża Richarda, brata Ericha, szwagrów Józefa i Henryka,  

szwagierkę Irenę, dziadków z obu stron oraz ++ z pokr. 

 

Sobota  28.05.   

  8:00  Do Op. B., przez wst. MBN Pomocy z podz. I z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla 

p. Józefa Ochmann z ok. ur., oraz o bł. Boże w rodzinach dzieci 

 

 

17:30  Nabożeństwo maryjne 

18:00  1. Za + matkę Elżbietę Kandora z ok. ur., ojca Pawła, rodziców Paulinę i Piotra Drzyzga, 

siostrę Elżbietę, szwagra Rajmunda, ++ dziadków oraz ++ z pokr. 

  2. Za + żonę, matkę i babcię Brygidę Bernais z ok. ur., i Dnia Matki 

 

Niedziela VI Wielkanocy  29.05.   

  7:30  Für + Mutter Pauline zum Geburtstag, Vater Piotr, Ehemann Józef, seine ++ Eltern, ++ 

Schwager u. alle ++ aus der Verwandtschaft 

  9:30   Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NM Panny 

10:00  Za + brata Piotra z ok. ur., ++ rodziców, teściów, ++ z pokr. I dusze w czyśćcu cierp. 

17:15  Nabożeństwo maryjne 

18:00  Za + Franciszkę Puzik w I r. śm. oraz jej + męża Emmanuela 
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 Niech się nie trwoży serce wasze… 

 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele… 

 Idę przecież przygotować Wam miejsce… 

 

 Kolejny raz w okresie wielkanocnym  

słyszymy dziś: „nie bójcie się”? Usłyszały te  

słowa niewiasty przy pustym grobie Jezusa  

w poranek wielkanocny. Usłyszeli je strwożeni 

uczniowie w Wieczerniku, gdy stanął przed nimi 

Zmartwychwstały. A dziś słyszymy ponownie 

„Niech się nie trwoży serce Wasze…”  

 Nie łatwo dać posłuch tym słowom, 

zwłaszcza, że lęk wpisany jest w ziemską  

egzystencję człowieka, człowieka z przejęciem myślącego i krzątają-

cego się wokół swojej i bliskich materialnej przyszłości. Tymczasem 

okres wielkanocny uparcie kieruje naszą uwagę na fakt zmartwych-

wstania, obrazujący przyszłość pozaziemską i duchową. Fakt ten  

bowiem może nadać nowy sens życiu, ludzkiej egzystencji.  

 Nie jesteśmy powołani do śmierci, ale do życia, i to życia  

w pełni. Zmartwychwstały Chrystus nam to oferuje.  

Warunek – z naszych serc mamy usunąć lęk, strach, trwogę, a w ich 

miejsce ma wejść wiara w Chrystusa zmartwychwstałego, który jest 

naszą „Drogą, Prawdą i Życiem”, zaufanie do Boga, które może  

i chce poprowadzić nas właściwą drogą przez codzienność.  

 W domu Ojca naszego jest mieszkań wiele. Każdy z nas ma 

tam swoje miejsce. Ileż potrafimy ponieść trudów, wyrzeczeń, ofiar  

i poświęceń, aby tutaj, na ziemi zbudować swoje mieszkanie, dom, 

na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat? A tam czeka mieszkanie na 

wieczność. Warunek – wiara w Chrystusa. Może warto włożyć  

trochę trudu, aby spotkać tych, których bardzo kochamy, a którzy już 

są po tamtej stronie. Jak dojść? Chrystus poprowadzi. Uwierzmy Mu.  



Pies w lustrze 

 

Włócząc się tu i tam wielkie psisko znalazło się w pokoju, którego ściany 

pokryte były ogromnymi lustrami. 

Wydawało mu się, że jest otoczony psami. Wściekał się, zaczął szczerzyć 

zęby i warczeć. Wszystkie psy na lustrzanych ścianach naturalnie zrobiły 

podobnie, pokazując swe groźne kły. 

Pies jak szalony zaczął kręcić się dookoła siebie, aby obronić się przed 

atakującymi, a potem, wściekle szczekając, rzucił się na jednego z domnie-

manych napastników. 

W końcu upadł na podłogę wycieńczony, krwawiąc w wyniku silnego zde-

rzenia z lustrem. 

Gdyby choć raz pomachał przyjaźnie ogonem, wszystkie psy z luster  

odpowiedziałyby mu tym samym. I byłoby to radosne spotkanie. 

 

 

KATECHIZM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 

 

 Jakie są symbole Ducha Świętego? 

Są liczne: woda żywa, która wypływa z boku Chrystusa ukrzyżowanego  

i nasyca ochrzczonych; namaszczenie olejem, które jest sakramentalnym 

znakiem bierzmowania; ogień, który przekształca wszystko, czego dotyka; 

obłok – raz ciemny, raz świetlisty – w którym objawia się chwała Boża; 

włożenie rąk, przez które udzielany jest dar Ducha Świętego; gołębica, 

która zstępuje na Chrystusa i spoczywa na Nim podczas chrztu. 

 

 Co oznacza, że Duch Święty „mówił przez proroków”? 

Przez pojęcie prorocy rozumiemy tych wszystkich, których Duch Święty 

natchnął do mówienia w imieniu Boga. Duch Święty sprawia, że proroc-

twa Starego Testamentu w całej pełni wypełniają się w Chrystusie  

i objawia Jego tajemnicę w Nowym Testamencie. 

 

 Co sprawił Duch Święty w Janie Chrzcicielu? 

Duch Święty napełnia Jana Chrzciciela, ostatniego proroka Starego Testa-

mentu, którego posyła dla „przygotowania Panu ludu doskonałego”  

(Łk 1,17) i ogłoszenia przyjścia Chrystusa, Syna Bożego; nad którym  

ujrzy Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, i który będzie 

chrzcił Duchem Świętym (por. J 1,33).  

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę V Zmartwychwstania Pańskiego. 

Zapraszam na nabożeństwo majowe o godz. 17:15 

 

Kolekta na nagłośnienie naszego kościoła wyniosła 2.790 zł. oraz 3,74 €. Bóg 

zapłać! 

 

Zapraszamy na nabożeństwa majowe! 

 

Serdeczne podziękowania składamy p. Grzegorzowi Hornik za przegląd para-

fialnego Busa, strażakom za spalenie gałęzi i oczyszczenie placu. Bóg zapłać! 

 

Oltarze na procesję Bożego Ciała mają zaszczyt przygotować: 

 I ul. Opolska (od cmentarza do końca) 

 II ulice: Długa, Chabrów, Tulipanowa i Różana 

 III ul. Ks Czerwionki (od torów do ul Topolowej) 

 IV ul. Haraszowskie (nr 17 - 27 i 4 - 12) 

 

Parafia rzymsko - katolicka p.w. św. Karola Boromeusza w Staniszczach  

Wielkich zaprasza na koncert chóru akademickiego Uniwersytetu Opolskiego 

„Dramma Per Musica”. Koncert odbędzie się 27.05.2011 (piątek) o godz. 19.00. 

 

Caritas parafialny organizuje w dniu 31 maja 2011r. wycieczkę do Klaszto-

ru Cystersów w Henrykowie i do Arboretum w Wojsławicach. Wyjazd o godz. 

7:00 - powrót o 20:00. Odpłatność: 40 złotych (w autobusie). W programie  

również majówka w plenerze. Zapisy u p. G. Piaszczyńskiej (tel. 774611201) 

lub p. S. Owsiak (tel. 774611481). Zapraszamy szczególnie wszystkie grupy 

parafialne. 

 

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Edyta  Woźnica z Kolonow-

skiego i Marcin Damian Bryłka z Dobrodzienia (zap. I) 

 

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, 

 

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Elżbiecie Laska-

wiec, p. Ewaldzie Fuchs, p. Róży Ziaja oraz p. Józefowi Ochman  

składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  

i zdrowia na dalsze lata!!! 

 

Do sprzątania kościoła i salek prosimy panie z ul. Hr. Colonny: Sabinę Leja, 

Dominikę Leja, Brygidę Lepka oraz Katarzynę Kalisz. Bóg zapłać! 

 

Życzę wszystkim błogosławionego tygodnia! 

21/2011 


