NIEDZIELA– WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 29.05.2022
7:00
Za ++ Gertrudę Jendryschik w 20 r. śm., dziadków Petra i Paulinę Gabriel, za ++ krewnych
i powinowatych.
9:00
Za ++ męża Józefa Wieczorek, rodziców Franciszka i Marię Wodarz, Antoniego i Marię
Wieczorek, Krystynę i Waltra Baron, wnuka Klaudiusza, siostrę zakonną Goaris oraz z prośbą
o błogosław. Boże i zdrowie w rodzinie Wieczorek.
10:30 Do Bożego Miłosierdzia o dar życia wiecznego dla + żony Anny Raida w 1 r. śmierci.
14:30 Nabożeństwo majowe – połączone z występem Chóru żeńskiego Diecezjalnego Instytutu
Muzyki Kościelnej w Opolu.
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Przeżywamy dziś V Niedzielę Wielkanocną. W naszej parafii rocznica I Komunii Świętej.
W poniedziałek Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski.
W czwartek wspomnienie św. Urbana, patrona rolników, ogrodników i dobrych urodzajów.
Msza św. o dobre urodzaje o godz. 7:00 połączona z procesją błagalną wokół kościoła.
W czwartek o godz. 18.00 dzieci zapraszam na Mszę św. szkolną, podczas której poświęcone
zostaną wszystkie dewocjonalia (pamiątki religijne, łańcuszki, medaliki, krzyżyki, obrazki,
itp.) otrzymane przez dzieci komunijne.
W sobotę 21.05. nabożeństwo majowe odbędzie się przy kapliczce w Mechnicach – godz.
17.00. W razie niesprzyjającej pogody odbędzie się w kościele o 17.30.
W sobotę spotkanie Marianek z S. Radosławą. Grupa młodsza o 14.00, starsza o 15.00.
Zapraszamy też chętne dziewczęta zwłaszcza z klas 2 i 3, które chciałyby dołączyć do grona
Dzieci Maryi. Także zachęcam chłopców do zostania ministrantami.
W przyszłą niedzielę o godz. 14.30 odbędzie się uroczysta Msza św. w Opolskiej Katedrze w
związku ze Złotym Jubileuszem Diecezji Opolskiej. Na tę Uroczystość jesteśmy zaproszeni,
jako wspólnota parafialna należąca do Dekanatu Prószków. Bardzo proszę, aby z naszej parafii
wybrała się delegacja oraz ci, którzy będą mogli. Jest to wyjątkowa uroczystość, stąd warto w
niej uczestniczyć. W związku z pielgrzymką do katedry nabożeństwa majowego nie będzie.
Dojazd we własnym zakresie.
Procesje błagalne o urodzaje w Dni Krzyżowe odbędą się do Krzyża przy ul. Komprachcickiej.
Dziękuję za sprzątanie kościoła. W nadchodzącym tygodniu zapraszam kolejne Rodziny
według wyznaczonej listy.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na ubezpieczenie naszego kościoła i budynków
parafialnych. Za tydzień kolekta zwana jałmużną postną z całego roku, a przed kościołem
zbiórka na remont Opolskiej Katedry
Uroczystość Odpustowa ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła odbędzie się 3 lipca.
S. Radosława zaprasza chętną młodzież na Ogólnopolskie spotkanie młodych na Polach
Lednickich, które odbędzie się 4.06.2022 r. Chętnych proszę o zgłoszenie się w zakrystii lub
kancelarii parafialnej.

Wszystkim parafianom i gościom w parafii życzę
błogosławionej Niedzieli i całego tygodnia !!!
Ks. Daniel Breguła – proboszcz

APOSTOŁ
Pismo Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła
w Chróścinie Opolskiej
Ofiara dobrowolna

16.05.- 29.05.2022r
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Adres strony internetowej: www.parafiachroscina.pl tel. Ks. Proboszcza 507 125 126
Numer konta parafialnego: 25 1240 5178 1111 0011 0462 8587
NOTKA INFORMACYJNA: Gazetka parafialna APOSTOŁ jest wydawana przez parafię rzymskokatolicką pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego
członków tej wspólnoty parafialnej!

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Refleksja

Liturgia V Niedzieli Wielkanocnej przekazuje istotne treści dotyczące Kościoła jako wspólnoty wiary, która
zrodziła się z otwarcia uczniów Pańskich na tajemnicę Jego zmartwychwstania i życia. W modlitwie dnia
mowa jest o Boskim akcie ustanowienia, wręcz uczynienia wspólnoty wierzących na bazie posłannictwa
Zbawiciela. Dla tworzących ją przybranych dzieci Bożych Matka Kościół prosi o dar prawdziwej wolności i
wieczne dziedzictwo. Pierwsze czytanie odnosi nas do historycznej genezy Kościoła, drugie kreśli wizję jego
spełnienia, a w Ewangelii Jezus przekazuje zasadnicze pouczenia na temat wzrostu i rozwoju konkretnej
wspólnoty.
Z relacji o powrocie św. Pawła i jego pomocników z pierwszej wyprawy misyjnej wynika, że podstawy
zaistnienia i rozwoju lokalnych wspólnot Kościoła stanowią: wiara Apostołów i członków, ustanowienie
starszych i Boża łaskawość, Boże wsparcie. Szczególnie wymowne jest stwierdzenie: „w każdym Kościele
wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. […] Kiedy przybyli i
zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje
wiary”. Tekst wskazuje również na doniosłą rolę składania sobie nawzajem świadectwa o dokonanych
wielkich dziełach Boga. W ten sposób Kościół uświadamia sobie od samego początku, że o jego wzroście
decyduje nie ludzka, lecz Boża aktywność.
Fragment wyjęty z księgi Apokalipsy przekazuje myśl o ostatecznym zwycięstwie Kościoła. Mowa jest o
rzeczywistościach, które to zwycięstwo zrodzi: o nowym niebie i nowej ziemi, o Mieście Świętym, o
Jeruzalem Nowym, tzn. o rzeczywistościach, które zstąpią z nieba, od Boga, przystrojone jak oblubienica
zdobna w klejnoty dla swego męża. Będzie to „przybytek Boga z ludźmi”. Wówczas Bóg zamieszka wraz z
ludźmi i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd
nie będzie. Objawi się i utrwali na wieki świat bez śmierci. Tymczasem na razie, na obecnym etapie ziemskiej
pielgrzymki – podpowiada Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy – Kościół przeżywa swego rodzaju czas rozłąki
ze swym Oblubieńcem. Chodzi o okres próby, ale nie samotności; o czas tęsknoty za pełnią życia. Droga ku
spełnieniu wiedzie przez kształtowanie żywej więzi z Jezusem, domaga się osobowej komunii z Nim w wierze
i miłości, poprzez miłość wzajemną Jego uczniów. Kreśli ją Jezus zupełnie jednoznacznie: „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”.

Oto program na całe życie: starać się żyć jak Jezus, starać się kochać, jak On! Dlatego Kościół prosi Boga
na zakończenie liturgii, w modlitwie po Komunii: spraw, aby cały lud Twój porzucił dawne nałogi i prowadził
nowe życie..
bp Andrzej Czaja

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 16.05.2022 – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, KAPŁANA I MĘCZENNIKA, PATRONA
POLSKI
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ rodziców Marię i Karola Nicpoń, ojca Ernsta Felger, ++ dziadków, pokrewieństwo
i dusze w czyśćcu cierpiące
WTOREK–17.05.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za + Konrada Pasoń w 1 r. śm. o dar nieba oraz za wszystkich ++ z rodziny Pasoń
i pokrewieństwa.
ŚRODA– 18.05.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za ++ rodziców Antoniego, Marię, Annę Pudełko, Hilarego i Annę Nicpoń, ++ rodzeństwo
i pokrewieństwo, + szwagra oraz o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie.
CZWARTEK– 19.05.2022– WSPOMNIENIE ŚW. URBANA
7:00
Za wstawiennictwem św. Urbana o dobre urodzaje i błogosław. Boże w pracy na roli,
ogrodach i działkach. Procesja wokół kościoła o urodzaje i błogosławieństwo w pracy na roli.
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Msza św. szkolna –I. O dar życia wiecznego dla ++ rodziców Cecylii i Henryka Winkler, ojca
Pawła Czok, szwagierkę Annę Lukoszek, brata Bernarda Winkler, całe ++ pokrew. z obu
stron, oraz z prośbą o zdrowie, błogosław. Boże i opiekę Matki Bożej w rodzinach: Czok,
Winkler, Gierok i Ptak.
II. Za wstawiennictwem św. Józefa z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski i opiekę,
z prośbą o dalsze Boże błogosław. ,opiekę św. Józefa i bezpieczeństwo we wszelkich pracach
dla pracowników i ich rodzin.
PIĄTEK– 20.05.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski
z prośbą o błogosław. Boże i opiekę Matki Bożej w rodzinie Majer.
SOBOTA – 21.05.2022 – WSPOMNIENIE ŚW. JANA NEPOMUCENA, KAPŁANA I MĘCZENNIKA
7:30
Do Bożego Miłosierdzia za ++ ojca i męża Zygmunta Brennek, rodziców Klarę i Józefa,
Jadwigę i Alojzego, 2 braci, dziadków z obu stron, pokrew., oraz z prośbą o błogosław. Boże
i zdrowie w rodzinie.
17:00 Nabożeństwo majowe przy Kapliczce w Mechnicach!!!
18:00 Za ++ brata Reinholda Glomb, rodziców Anastazję i Antoniego, rodzeństwo, za ++ z rodzin:
Glomb, Lis, Kaczmarek.
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA– 22.05.2022
7:00
Za ++ Józefa, teścia Józefa, ++ z rodzin Szweda, Kochanek i Staniczok oraz z prośbą o
błogosław. Boże i zdrowie w całej rodzinie.

Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosław.
Boże i zdrowie, opiekę Anioła Stróża dla Michała, Mileny oraz dla ich rodziców Anety
i Krzysztofa.
10:30 Za ++ żonę Ingeborg, rodziców, rodzeństwo i pokrew., oraz z prośbą o błogosław. Boże
i zdrowie w rodzinie Gonsior i Gajda.
14:30 Dekanalna Pielgrzymka do Opolskiej Katedry z okazji Złotego Jubileuszu Diecezji
Opolskiej.
PONIEDZIAŁEK – 23.05.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI – DNI KRZYŻOWE, MODLITWA O URODZAJE
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 I. Za ++ rodziców Anielę i Emila Junger, Edeltraudę i Jana Dusza oraz całe ++ pokrew.
Junger, Dusza.
II.Za wstawiennictwem św. Urbana z prośbą o dobre urodzaje oraz za wszystkich pracujących
na roli i w ogrodach o bezpieczeństwo w pracach, zdrowie i błogosł. Boże – intencja od
parafian z Chróściny. Po Mszy św. procesja błagalna do Krzyża przy ul. Komprachcickiej.
WTOREK–24.05.2022 – NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH– DNI KRZYŻOWE, MODLITWA
9:00

O URODZAJE

Nabożeństwo majowe
Za wstawiennictwem św. Urbana z prośbą o dobre urodzaje oraz za wszystkich pracujących na
roli i w ogrodach o bezpieczeństwo w pracach, zdrowie i błogosł. Boże – intencja od parafian
z Mechnic. Po Mszy św. procesja błagalna do Krzyża przy ul. Komprachcickiej.
ŚRODA– 25.05.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI– DNI KRZYŻOWE, MODLITWA O URODZAJE
7:00
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Boże za otrzymane łaski
z prośbą o błogosław. Boże i opiekę Matki Bożej w intencji osób z VII Róży różańcowej
Matki Bożej Pompejańskiej oraz za ++ osoby: Jadwigę Ramola, Jadwigę Pudełko, Gertrudę
Wieczorek, Elfrydę Giza, Annę Firlus, Edytę Długosz
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za wstawiennictwem św. Urbana z prośbą o dobre urodzaje oraz za wszystkich pracujących na
roli i w ogrodach o bezpieczeństwo w pracach, zdrowie i błogosł. Boże – intencja od parafian
z Osiedla. Po Mszy św. procesja błagalna do Krzyża przy ul. Komprachcickiej.
CZWARTEK– 26.05.2022– WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NERI, KAPŁANA – DZIEŃ MATKI
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Msza św. szkolna –Do Bożej Opatrzności,za wstaw. NMPz podz. za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej w intencji wszystkich Matek z okazji ich święta.
PIĄTEK– 27.05.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 O opiekę Anioła Stróża i Matki Bożej dla wnuków i ich rodziców Sulikowski i Kuc oraz o
błogosław. Boże w rodzinach.
SOBOTA – 28.05.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30
Za ++ męża i ojca Helmuta Firlus, rodziców, teściów, dziadków, ++ pokrew., i dusze w
czyśćcu cierpiące.
12:30 Chrzest: Iga Andryszczyk
17:30 Nabożeństwo majowe
18:00 Za wstawiennictwem Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
i błogosław. Boże w intencji Antoniego Żarnowieckiego z ok. 3 r. ur. oraz o błogosław. Boże
w rodzinie.
17:30
18:00

