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Refleksja 
„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Te słowa sprawdzają się w naszym 

życiu, gdy w trudnej sytuacji ktoś bliski okazuje nam zainteresowanie i wyciąga  

w naszą stronę pomocną dłoń. Zdarza się, że w tym przysłowiu odnajdujemy też 

potwierdzenie smutku spowodowanego tym, że człowiek, od którego oczekiwaliśmy 

pomocy nie okazał jej, gdy naprawdę jej potrzebowaliśmy – „ten jednak nie jest moim 

przyjacielem”. 

Czy znane powiedzenie sprawdza się też w odniesieniu do Boga? Bojaźń Boża każe 

nam zachować należny dystans i być może nie tylko mówienie, ale też myślenie  

o Nim jako przyjacielu jest wyrazem zbytniej poufałości. Przyjaciele są dla siebie  

w jakimś sensie partnerami. Czy ja, słaby człowiek, mogę być partnerem 

Wszechmogącego? 

Jezus mówi: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 

przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale 

nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od 

Ojca mego”. Bóg nie chce, abyśmy pozostawali nadal w postawie niezręcznej 

służalczości, w której liczymy, że któryś z naszych czynów wreszcie zasłuży na 

zauważenie z Jego strony. Oddał za nas życie, dzieli się z nami tym, co dzieje się 

między Ojcem i Synem – jest naszym prawdziwym Przyjacielem! Św. Jan w swoim 

liście wzmacnia tę naszą świadomość słowami: „W tym przejawia się miłość, że nie 

my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako 

ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”. 

Czy zachowujemy Boże przykazania w taki sposób, że widać, że jesteśmy Jego 

przyjaciółmi? Czy potrafimy wznieść się ponad sprawiedliwość i kierować się 

prawdziwą miłością do Boga i ludzi?   

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 
 

„Obecność Chrystusa w Eucharystii nazywa się „rzeczywistą” nie w sensie 

wyłączności, jakby inne nie były „rzeczywiste”, ale przez szczególną doskonałość bo 

jest substancjalna. Przez nią mianowicie obecny staje się Chrystus cały, Bóg  

i człowiek. Opacznie więc tłumaczyłby ktoś ten sposób obecności, przypisując tzw. 

„pneumatyczną” naturę uwielbionemu Ciała Chrystusa wszędzie obecną, lub 

sprowadzając tę obecność do ram symbolizmu, jakby ten najczcigodniejszy Sakrament 

nie zawierał nic poza skutecznym znakiem” (św. Paweł VI). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak 

Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 

umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! 

Jeśli będziecie zachowywać moje 

przykazania, będziecie trwać w miłości 

mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania 

Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam 

powiedziałem, aby radość moja w was była 

i aby radość wasza była pełna. To jest moje 

przykazanie, abyście się wzajemnie 

miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt 

nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś 

życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli 

czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co 

czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, 

co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem  

i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby 

Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam 

przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".(J 15, 9-17) 

Kto uwierzy w Chrystusa, otrzymuje dar Ducha Świętego. Duch Święty, który jest 

nam dany, rozlewa w sercach naszych miłość Bożą, dzięki której możemy kochać jak 

Chrystus, miłować się wzajemnie tak, jak On nas umiłował. Ta miłość z Boga jest 

dowodem, że narodziliśmy się z Boga i znamy Boga. Jeśli nie miłujemy, nie znamy 

Boga, gdyż Bóg jest miłością. Bóg dał dowód swojej wielkiej miłości do nas przez to, 

że Syna swego posłał na świat, abyśmy nie zginęli, ale mieli życie dzięki Niemu. Jego 

Syn jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Gdy trwamy w Chrystusie, trwamy  

w Jego miłości. On wyrwał nas ze śmierci egoizmu do życia Jego miłością. Teraz jest 

w nas Jego radość i jest to radość doskonała. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 10.05 

7
00

 Za † Alberta Koszela – Msza św. gregoriańska.   

18
00

 1) Za †† męża Huberta Kabella, rodziców z obu stron, siostrę Adelajdę, 

szwagierkę Irmgardę, †† z pokrewieństwa.  

2) Za † sąsiada Ditera Mrokoń i dusze w czyśćcu cierpiące – od rodziny Gabor.  

Wtorek – 11.05 

7
00 

Za † Alberta Koszela. 

18
00 

1) Za † męża Stanisława Nowak, †† rodziców, teściów i szwagierkę Renatę.    

2) Za †† rodziców Hildegardę i Alojzego Wiencek, Marię i Erwina Post, 

szwagrów Franciszka, Herberta, Krzysztofa i Gerharda i †† z pokrewieństwa.  

Środa – 12.05 

7
00

 1) Za † Alberta Koszela. 

2) Za † Henryka Medwid w 30. dzień po śmierci. 

17
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 50. rocznicy urodzin Katarzyny oraz o 

zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.    

2) Za † męża Zbigniewa Urbanek w 1. rocznicę śmierci.  

Czwartek – 13.05 

7
00

 Za †† ojca Zygmunta, babcię Annę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.     

 13
00 

Ślub rzymski: Paulina Tietz i Patryk Broy.  

18
00 

1) Za † Alberta Koszela. 

2) Za † Józefa Friedla, †† rodziców oraz brata i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Nabożeństwo Fatimskie  

Piątek – 14.05; święto św. Macieja, Apostoła. 

7
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji ks. Marka Muellera z okazji kolejnej 

rocznicy święceń kapłańskich oraz o opiekę MB Nieustającej Pomocy.  

2) Za † Alberta Koszela. 

18
00

 1) Za † męża i ojca Jana Fraj w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców, teściów, 

szwagra i †† z rodzin Ebeling i Pelka. 

2) Za †† Marię Gramala, jej męża Ewalda, Pelagię i Ignacego Pelka, †† z rodzin 

Gramala, Sabina oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sobota – 15.05 

  7
00

 Za † Alberta Koszela. 

18
00

 1) Za †† rodziców Małgorzatę i Alojzego Michna oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

2) Za † mamę Janinę Grelowską, tatę Antoniego, wujka Gabriela Grelowskiego.   

Niedziela – 16.05 – Wniebowstąpienie Pańskie. 

7
00

 Za † Wiesława.  

8
15 

Za †† Franciszka i Agnieszkę Kusch, synów Franciszka i Bernarda z żoną, 

córkę Johannę, wnuka Krzysztofa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

9
45

 Za † Alberta Koszela. 

11
15

 …………………………………………………….. 

16
30 

Nabożeństwo Maryjne.   

17
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin Dariusza oraz o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.    
 

 

OGŁOSZENIA 

 

 Informujemy, że podczas sprawowania Mszy św. i nabożeństw w naszym 

kościele może przebywać 50 osób. Na placu kościelnym i plebanijnym 

obowiązuje zasada dystansowania się. 

 Przeżywamy dziś w naszej Parafii Uroczystość I Komunii św. W tygodniu 

zapraszamy dzieci wraz z jednym rodzicem na Mszę św. według następującego 

planu: 

 Kl. 3a SP 4 – poniedziałek godz. 18
00

 

 Kl. 3b SP 4 – wtorek godz. 18
00

 

 Kl. 3 SP 5 – środa godz. 17
00

. 

 Na Nabożeństwo majowe zapraszamy dzisiaj o godz. 16
30

, a od piątku 

o godz. 17
30

. 

 W tym tygodniu przeżywać będziemy tzw. Dni Krzyżowe. Procesje błagalne  

o urodzaje i błogosławieństwo Boże dla pracy ludzkiej odbędą się: 

   - w poniedziałek o godz. 17
30

, do krzyża przy ul. Ks. Duszy, 

   - we wtorek o godz. 17
30

, do figury św. Jana Nepomucena przy ul. Piastowskiej,  

   - w środę o godz. 16
30

, do krzyża na placu kościelnym. 

 W czwartek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie 

(nie będzie majówki o 17
30

). 

 W piątek rozpoczynamy nowennę do Ducha Świętego.  

 Uroczystość rocznicy I Komunii św. przewidziana jest na 5 września.  

 Kolekty dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby 

parafialne. Dziś zbiórka do puszek na remont katedry opolskiej. Ofiary na ten 

cel można składać do skarbonek znajdujących się przy drzwiach. Za tydzień 

zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg 

zapłać!  


