Refleksja
Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie
w świecie na wzajemną miłość. Przypomina nam o tym Jezus w Wieczerniku,
dając nowe prawo – prawo miłości, które jest znakiem rozpoznawczym Jego
uczniów: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali”. Chrześcijańska miłość bliźniego jest nie tylko znakiem
rozpoznawczym, ale także znakiem jedności we wspólnocie wierzących.
Stanowi nie tyle wynik poświęcenia się dla innych co raczej najgłębsze
pragnienie serca i osobisty zysk dla kogoś, kto kocha. Każdy człowiek odnosi
korzyść, gdy jest kochany. Jednak paradoksalnie największą korzyść odnosi
ten, kto kocha innych, daje siebie. Człowiek stworzony na obraz
i podobieństwo Boże nie może bowiem w pełni zrealizować samego siebie
inaczej jak tylko poprzez miłość, czyli przez bezinteresowny, szczery dar
z samego siebie, ze swojego życia. Chrystus dając nam „Nowe przykazanie”
wzywa nas jednocześnie do tego, żeby stale na nowo żyć według niego.
Św. Josemaria Escirva stwierdza, że „najważniejszym apostolstwem jaki
chrześcijanie mogą czynić na świecie, najlepszym świadectwem wiary, jest
współpracować, by wewnątrz Kościoła zawsze panował klimat autentycznej
miłości”. Może warto więc zacząć od małych kroków. Może warto zacząć od
małych kroków, od drobiazgów, by zobaczyć w drugim człowieku Jezusa,
któremu możemy pomóc? Bez wzajemnej miłości trudno sobie wyobrazić
normalne funkcjonowanie w domu, w pracy, na ulicy czy w parafii. Dlatego
często szukamy miłości wokół siebie. Wokół nas jest tak wielu ludzi, również
takich, o których można powiedzieć „to dobry człowiek”. Niektórzy jednak
stwierdzają: „dobroć dla innych” nie zawsze jest niestety znakiem firmowych
chrześcijan. Co trzeba zrobić, aby tak się stało? Jak kochać tych, których
nienawidzimy z racji na wyrządzoną krzywdę, których wpisaliśmy na swoją
„czarną listę”? W jaki sposób troszczyć się o to, by nasze chrześcijaństwo nie
zamieniło się w pustosłowie?
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Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został
teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim
uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi.
Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to
Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie
możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali”. (J 13, 31-33a. 34-35)
Oto czynię wszystko nowe, mówi Siedzący na tronie. Ale świat, w którym
żyjemy, wydaje się przerażająco stary. Stare zawiści, nieprzebaczone urazy,
zacięte twarze, chytre spojrzenia. Dlatego wciąż trzeba przypominać sobie
przykazanie nowe. Włączać się w nowy bieg historii, który rozpoczyna
zmartwychwstanie Jezusa, a Duch Święty dopełnia wszelkim uświęceniem
(por. IV Modlitwa eucharystyczna). Dlatego prosimy dziś o rozpoznanie
prawdziwej wolności.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 20.05
700 Za † Zofię Puszkarewicz – od siostrzeńca Zdzisława z rodziną.
1800 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 50. rocznicy urodzin Marcina Zawieja.
2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Ewy i Krystiana Radziej oraz o
Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach ich dzieci.

Wtorek – 21.05; wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika.
700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 45. rocznicy ślubu Barbary i Józefa oraz
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
00
1) Za † męża, ojca i dziadka Reinholda Czernek w 1. rocznicę śmierci.
18
2) Za † Andrzeja Głąb, †† rodziców, pokrewieństwo i †† z rodziny Gąsior.

Środa – 22.05
7

00

1700

Za †† Władysławę i Kazimierza Wojdalskich, Jadwigę Malik, Władysława
Batko, dziadków Marię i Józefa Wojdalskich, Marię i Władysława
Szczepańskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
1) Za †† rodziców Gertrudę i Stanisława Lisek, teściów Annę i Marcina Kaniak,
brata Józefa, dwóch szwagrów i bratanka.
2) Za †† Karola i Edwarda Szpiech.

Czwartek – 23.05
700 Za †† rodziców Mariannę i Stanisława Stasiak, †† z rodziny i dusze w czyśćcu
cierpiące.
00
1) Za †† Danutę Żaba w 3. rocznicę śmierci, Stanisławę Żaba w 9. rocznicę
18
śmierci i †† z rodziny.
2) Za † Tadeusza Pogoda w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców Zofię
i Adama Pogoda.

Piątek – 24.05; wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych.
700 Za † Zofię Puszkarewicz – od siostry Stefani.
1800 1) Za †† Marię Gramala, Pelagię i Ignacego Pelka, †† z rodzin Sabina, Gramala
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † męża Jerzego Zastępa w 1. rocznicę śmierci.

Sobota – 25.05
700 Do Bożego Miłosierdzia za † żonę, matkę i babcię Urszulę Gajda, †† rodziców
Gajda, Grzywocz, †† z pokrewieństwa z obu stron.
00
Ślub rzymski: Ewa Szczygielska i Rafał Dąbrowski.
13
00
1) Za †† Adama Ratajczyk w kolejna rocznicę śmierci, matkę Marię
18
i †† z pokrewieństwa.
2) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Anny Lisowskiej z okazji 83. rocznicy
urodzin.
(po Mszy św. Chrzest: Dawid Aleksander Podleska)

Niedziela – 26.05 – VI Wielkanocna
700 Za †† mamę Łucję Dziura, teściową Stanisławę Ambrozik,
†† z pokrewieństwa Dziura i Ambrozik oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15
Za † Czesława Jezierskiego w 1. rocznicę śmierci.
8
900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 Za †† rodziców Matyldę i Jana Krupa, †† teściów Bertę i Józefa, siostrę,
szwagra Józefa, szwagierkę Urszulę, †† z pokrewieństwa oraz dusze
w czyśćcu cierpiące..
1115 Do Anioła Stróża w intencji Bianki Szyszło z okazji 1. rocznicy urodzin oraz
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
30
Nabożeństwo majowe.
16
1700 Za † Edwarda Mucha w 1. rocznicę śmierci.

OGŁOSZENIA
 Dziś praktykę diakońską w naszej parafii kończy diakon Michael Muskała.
Świecenia kapłańskie przyjmie 8 czerwca w Opolu. Dziękujemy Mu wszyscy za
jego diakońską posługę i życzymy Bożego błogosławieństwa i wszelkich łask w
kapłańskim życiu.
 Zapraszamy na nabożeństwa majowe dziś o godz. 1630, a w tygodniu
o godz. 1730.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna, a następnie spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania z 1. roku przygotowania.
 Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędzie się w środę o godz. 1800 na
plebani.
 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
 W piątek po Mszy św. o godz. 1830 spotkanie modlitewne prowadzone przez
siostry ze Wspólnoty Błogosławieństw ze Strzelec Opolskich.
 W przyszłą sobotę wieczorem i w niedzielę kazanie wygłosi i udzieli
prymicyjnego błogosławieństwa ks. David Simon pochodzący z Malni.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą
niedzielę jako Jałmużna postna z całego roku. Dziś przed kościołem zbiórka na
remont organów. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

