Porządek Nabożeństw
od 21.04. do 28.04.2013 r.
IV Niedziela Wielkanocna 21.04.
7:00 Różaniec
7:30 Für + Elżbieta Bonk - von Nachbarn
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 O Boże bł. opiekę, łaski i zdrowie w rodzinie oraz w int. syna z ok. urodzin,
o łaski dla wszystkich darczyńców.
16:00 Nabożeństwo powołaniowe
18:00 Za + męża i ojca Ryszarda Koprek w 4 r. śmierci
Poniedziałek 22.04
7:00 Za + męża i ojca w 4 r. śmierci ++ rodziców z obu stron, 2 siostry, 3 braci, 3 szwagrów,
bratową Klarę, synową Elżbietę, Agnieszkę, Franciszka, ++ z pokr.
Wtorek 23.04. św. Wojciecha, biskupa i męczennika. Uroczystość
18:00 1. Za + Georg Spallek - w miesiąc po śmierci
2. Przez wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla
Waldemara z ok.50 r. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinie
Środa 24.04.
17:00 Za ++ rodziców Pawła i Annę, Wiktora i Cecylię, siostry, braci oraz ++ z pokr.
Czwartek 25.04. św. Marka, ewangelisty, święto
17:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18:00 Procesja.
W int. żyjących i ++ mieszkańców ulic Opolska, Leśna, Prosta, Krzywa
Piątek 26.04.
17:30 Różaniec za młode pokolenie
18:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. opiekę, zdrowie w int. rodzin Ziaja,
Tarara, Sprancel
Sobota 27.04
8:00 Za + męża Jerzego Wałaszek, ++ rodziców, teściów, Marię, Renatę, Gintra, Heinza,
++ z rodzin Wałaszek, Drzemała
16:00 O Boże bł. opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Paulina Grabowska, o bł. Boże
w rodzinie
—–—————————————–——————————––—––——
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + matkę Annę w r. śmierci, ++ ojców Alfreda i Piotra, męża Gerharda, teściów Annę
i Jana, dziadków, szwagierki, szwagrów oraz ++ z pokr.
V Niedziela Wielkanocna 28.04.
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit die Fürsprache die heiligen Mutter Gottes, als Danksagung für
erhaltenen Gnaden, bitte um weitere obhut und Gesundheit aus Anlass Geburtstage und
Gottes Segen in den Familien Kinder
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + żonę i matkę Annę w r. urodzin
17:15 Nieszpory
18:00 O Boże bł. opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Paweł Garbas, o bł. Boże w rodzinie
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Tydzień modlitw o powołania
4. Niedziela Wielkanocna rozpoczyna
Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego, który w tym roku
przeżywamy w kościele po raz pięćdziesiąty.
Towarzyszy mu motto: „Powołania znakiem
nadziei opartej na wierze”. W papieskim orędziu na ten dzień, wydanym jeszcze za pontyfikatu Benedykta XVI, papież napisał m.in.:
„Powołania kapłańskie i zakonne
rodzą się z doświadczenia osobistego
spotkania z Chrystusem, ze szczerego i ufnego
dialogu z Nim, aby pełnić Jego wolę.
Konieczne jest zatem wzrastanie w doświadczeniu wiary, rozumianej jako głęboka relacja z Jezusem, jako wewnętrzne wsłuchiwanie się w Jego głos, który w nas rozbrzmiewa. Ten proces, czyniący człowieka zdolnym
do przyjęcia Bożego powołania, może dokonać się wewnątrz wspólnot chrześcijańskich, które żyją intensywnym klimatem wiary, dają wyraźne świadectwo przylgnięcia
do Ewangelii, ukazują misyjne zaangażowanie prowadzące do
całkowitego daru z siebie dla Królestwa Bożego, umacniają się przystępowaniem do
Sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, i intensywną modlitwą. Ta ostatnia powinna być
z jednej strony bardzo osobista, jako konfrontacja mojego ja z Bogiem,
z Bogiem żywym. Z drugiej strony, powinna być ciągle na nowo kierowana i oświecana
przez wielkie modlitwy Kościoła i świętych, przez modlitwę liturgiczną,
w której Pan nieustannie uczy nas modlić się we właściwy sposób” Przeżywając zatem
we wspólnocie parafialnej ten szczególny tydzień okresu wielkanocnego pamiętajmy
o modlitwie za powołanych i za wszystkich, którzy zastanawiają się nad wyborem
życiowej drogi. Starajmy się też kształtować w sobie, a przede wszystkim w ludziach
młodych, którzy są powierzeni naszej opiece, postawę wrażliwości na głos Chrystusa –
Dobrego Pasterza, dawania świadectwa wiary w Niego i odpowiedzialności za Kościół
– Jego owczarnię.
SENTENCJA TYGODNIA: papież Paweł VI: Sprawa wystarczającej liczby kapłanów jest
precyzyjnym znakiem żywotności wiary i miłości poszczególnych wspólnot parafialnych i diecezjalnych, jak również świadectwem zdrowia moralnego rodzin chrześcijańskich.
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- We wtorek 30.04. w Jemielnicy Czuwanie Młodzieży. Rozpoczęcie o 19:00,
zakończenie o 22:00 (szczegóły w gablotce).
- W środę 01.05. w Jemielnicy Diecezjalne Święto Rodziny, spotkanie Bractwa św. Józefa, Jarmark Cysterski. Rozpoczęcie o 11:00 (szczegóły w gablotce).
- Instytut Muzyki Kościelnej przyjmuje chętnych do gry na organach
(szczegóły: www.diecezja.opole.pl/SMK).
—–————–——————–—————–—————————–––——

Koronka do Bożego Miłosierdzia:
Koronkę Pan Jezus podyktował świętej s. Faustynie 13 i 14 września
1935 r. w Wilnie, jako modlitwę uśmierzenie gniewu Bożego i przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
„Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia
w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią
deskę ratunku. Chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko
raz zmówi tę koronkę dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego” (Dzienniczek 687).
„Córko moja pomóż mi zbawić konającego grzesznika, odmów za niego
tę koronkę, której cię nauczyłem” (Dzienniczek 1565).
Pragniemy w Roku Wiary rozpocząć odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego w każdy czwartek piętnaście minut przed wieczorną Mszą
św. (w okresie letnim 17:45, w okresie zimowym 16:45).
Są panie, która będą modlitwę prowadziły.
Zapraszamy do odmawiania w każdy czwartek (dzień eucharystii
i kapłaństwa) wspólnie tej pięknej i ważnej modlitwy.
—–————–——————–—————–—————————–––——

Modlitwa Benedykta XVI o powołania
Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania
kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną
pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich
wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą
mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia,
którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość z Twojego
przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne
natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył
się o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie
Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

IV Niedziela Zmartwychwstania. Niedziela modlitw o powołania. Zostały pomalowane ściany
w pomieszczeniach naszego klasztoru sióstr - na ten cel przeznaczona jest dzisiejsza kolekta.
Gościmy z modlitwą i Bożym Słowem czterech alumnów WSD z Opola. O godz. 16:00 Nabożeństwo dla młodzieży dekanatu.
—–————–——————–—————–—————————–––——
W środę o 17:00 Msza św. szkolna.
—–————–——————–—————–—————————–––——
W czwartek z racji wspomnienia św. Marka o 18:00 procesja do krzyża na ul. Leśnej, po procesji
Msza św. O 19:15 wyjazd na Apel Jasnogórski, ostatniej grupy kandydatów do bierzmowania
—–————–——————–—————–—————————–––——
W piątek o 18:45 Krąg Biblijny ( do zobaczenia będzie 2 godzinny film o Camino
pt. „Droga życia”).
—–————–——————–—————–—————————–––——
V Niedziela Zmartwychwstania. Kolekta na cele naszej parafii. Nieszpory o 17:15.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Wyjazdy:
- do Zabawy Łagiewnik, Krakowa, w sobotę o godz. 6:00 z parkingu przed kościołem, (powrót
ok. 22:00). Osoby, które nie podały numeru pesel lub nie opłaciły wyjazdu, proszone są to
uczynić.
- do Medjugorie i Riwierę Makarską 03 - 12.09. Koszt 250 euro i 600 zł. Zgłoszenia do 01.05
(zapisy w kancelarii parafialnej i zakrystii. Informacje nt. wyjazdów można uzyskać osobiście
u ks. Piotra, telefon 77 4611167).
—–————–——————–—————–—————————–––——
Rodzice dzieci I komunijnych proszą wszystkich chętnych, o pomoc przy pleceniu wianków.
Szczególnie prosimy panie z Róż Różańcowych, ale też mamy dzieci z klasy II, które przystąpią
w przyszłym roku do I komunii. Środa 1 maja o godz. 9:00.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Bóg zapłać: za ofiary, modlitwy, wykonane prace. Szczególnie za wiosenne prace przy rabatkach
kwiatowych, oraz figurze MB Fatimskiej, za sprzątanie i grabienie placu kościelnego.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Caritas parafialny będzie wydawał kolejną transzę żywności otrzymanej w ramach programu UE.
Po żywność można przychodzić do salki: wtorek, środę lub czwartek, w godzinach od 15:00 do
17:00.
—–————–——————–—————–—————————–––——
Do nabycia: Gość Niedzielny (dodatkiem jest płyta z filmem o czytaniu Pisma św.), Mały Gość,
Biblia (Nowy Testament oraz Stary i Nowy Testament), Atlas Biblijny.
—–————–——————–—————–—————————–––——
++ Odbyły się pogrzeby śp. Güntra Tacica l. 67; Piotra Smyk l.46; Wieczny odpoczynek racz
mim dać Panie…++
—–————–——————–—————–—————————–––——
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Teresie Jonek, p. Ernestowi Ochman,
p. Jadwidze Lamich, p. Władysławowi Żołnierczyk, p. Erykowi Kluba, p. Florentynie
Adamczyk oraz p. Marcie Mateja składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–————–——————–—————–—————————–––——
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Colonny: Urszulę Miksa, Dorotę Rozik, Sabinę
Leja i Dominikę Leja. Bóg zapłać!
Módlmy się o nowe powołania z naszej parafii.

