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III N IEDZIELA W IELKANOCNA
Z Ewangelii wg św. Jana (J 21,1-19)
„Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A
ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz,
zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr
powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu:
”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy
ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu:
”Nie”. On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili
więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów
uczeń, którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan,
przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Rzekł
do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i
wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo
tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała.”
Pytanie Jezusa: „Dzieci! Nie macie nic
do jedzenia?” (J 21, 5), zasmuciło uczniów.
Nie mieli czym Go ugościć, bo nic nie
złowili. Po raz kolejny doświadczają, że
bez Jezusa niczego nie mogą. Choć
zaangażowani w trud połowu nie
rozpoznają głosu Mistrza, to jednak wiara
podpowiada im, aby okazać Mu
posłuszeństwo. Wtedy doświadczają znaku
mocy Syna Bożego. Oto Zmartwychwstały
objawia się swoim uczniom w ich
codziennym życiu i pracy. Jednak to
dopiero miłość Go rozpoznaje. Najpierw w
sercu
Jana
Apostoła,
potem
w

doświadczeniu miłosierdzia przez tego,
który się Go zaparł. Jezus i mnie nie
rozlicza, a jedynie pyta o miłość.
Miłosierdzie jest spotkaniem z Bogiem,
które uczy pokory, abym już nie polegał
wyłącznie na sobie, lecz dawał się
prowadzić Duchowi Świętemu.
DOŚWIADCZAM, PANIE, JAK NIEWIELE
MOGĘ BEZ CIEBIE. NIECH OBECNOŚĆ
TWOJEGO DUCHA POZWALA MI
ODKRYWAĆ, JAK BARDZO TROSZCZYSZ
SIĘ O MNIE. POMÓŻ MI W MOJEJ
CODZIENNOŚCI SŁYSZEĆ TWÓJ GŁOS I
POSŁUSZNIE IŚĆ ZA NIM.
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Porządek Mszy świętych 5.05 – 12.05.2019
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 05.05.2019
7.30 - Za + Annę Orlik, ++ rodziców i rodzeństwo Segiet i dusze w czyśćcu.
10.30 - I. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 60 rocznicy ślubu w intencji
Stanisławy i Zygmunta Matuszewskich.
- II. Do Bożej Opatrzności, za przyczyna św. Jadwigi o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo w intencji Marii i Łukasza Bily z okazji 1 rocznicy
ślubu.
14.00 - Nabożeństwo majowe.
PONIEDZIAŁEK – 06.05.2019
17.30 - Nabożeństwo majowe.
18.00 - Za ++ rodziców Jana i Annę Hudala oraz za Marię i Franciszka Stiller, ++ z
pokrewieństwa z obu stron oraz Edeltrudę Konieczny.
WTOREK – 07.05.2019
17.30 - Nabożeństwo majowe.
18.00 - Za + męża Hieronima Makowskiego w dniu urodzin.
ŚRODA – 08.08.2019
17.30 - Nabożeństwo majowe.
18.00 - Za + Cecylie Celer w dniu urodzin, za + Gintera Celer z okazji urodzin.
CZWARTEK – 09.05.2019
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 – Do Bożej Opatrzności, za przyczyna św. Jadwigi o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo w intencji Waldemara Mazur z okazji 35 urodzin oraz
za całą rodzinę.
PIĄTEK – 10.05.2019
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 – Za ++ rodziców Piotra i Zofię Gaida.
SOBOTA – 11.05.2019
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 - Za ++ Marię i Stanisława Linkert, Walerkę i Antoniego Hein, dwóch
synów, córkę i krewnych.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 12.05.2019
7.30 - Za + rodziców Stefana i Franciszkę Mika, ++ 2 córki, + syna, ++ 2
zięciów oraz ++ z pokrewieństwa.
10.30 - I. Rocznica I Komunii Świętej.
- II. Do Bożej Opatrzności, za przyczyna św. Jadwigi o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo w intencji Renaty i Krzysztofa Josek z okazji 35
rocznicy ślubu oraz za dzieci z rodzinami.
14.00 - Nabożeństwo majowe.
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♦ Zapraszam na nabożeństwa majowe w tygodniu o 17.30, a w święta o 14.00.
♦ Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek i środę po Mszy św.
♦ Msza św. szkolna w czwartek o 18.00. Po mszy spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania z klasy 6 podstawowej.
♦ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Kurię i seminarium. Za tydzień na inwestycje. (Na
remont ogrodzenia cmentarza i placu kościelnego). Bóg zapłać za wszelkie składane
ofiary.
♦ 24 kwietnia zakończyliśmy kapitalny remont – wymiana ogrodzenia cmentarza i placu
kościelnego. Całkowita długość ogrodzenia terenu parafii i cmentarza wynosi ok. 320 m.
Wykonano 250 metrów nowego ogrodzenia, a 70 metrów zostało odnowionych. Z
istniejących części ogrodzenia zostały słupki ogrodzeniowe, które były dokładnie
czyszczone, zakonserwowane podkładem antykorozyjnym oraz pomalowane dwukrotnie
farbą chlorokauczukową. Cześć elementów było dodatkowo piaskowana. Wszystkie
istniejące cokoły betonowe zostały mechanicznie wyczyszczone. Po między słupkami
zostało zamontowanych 98 nowych paneli fabrycznie malowanych antykorozyjnie.
Pozostałe elementy ogrodzenia zostały zdemontowane i ponownie zamontowane po
oczyszczeniu i zakonserwowaniu. Całość montażu nowych elementów została wykonana za
pomocą profesjonalnych uchwytów. Technologia wykonania całego ogrodzenia gwarantuje
długą jego żywotność. Całkowity koszt materiału i prac po uwzględnieniu 10% rabatu
wyniósł 32624 zł. Aktualnie na ten cel posiadamy 9900 zł (8100 z funduszu cmentarnego +
1800 kolekta powinowata – świąteczna do decyzji proboszcza). Pozostałe należności
będziemy regulowali jak dotychczas z kolekty inwestycyjnej w każdą 2 niedziele miesiąca,
funduszu cmentarnego oraz innych ofiar dobrowolnych na ten cel. Bóg zapłać za wykonane
prace i wszelkie ofiary na ten cel.
♦ Okazja do spowiedzi jest przed każdą Mszą św.
♦ Bardzo dziękuję za wszelką troskę o świątynię, jej obejście i o dom parafialny. O
przygotowanie świątyni na kolejną niedzielę proszę rodziny z ulicy Teligi od Adama do
Leśniczowki (sobota o godz. 9.00).
♦ Ministrantów i Marianki wraz z rodzicami udających się 23-27. czerwca do Ziemi
Świętej zapraszam na spotkanie w salce parafialnej w poniedziałek 6 maja o godz. 19.00.
♦ Ogłoszenie społeczne. Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie odbędzie się 11 maja
2019 (SOBOTA) w godz. 13.30-15.00 na ul. Teligi.
♦ Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask
Bożych w nowym tygodniu.

Adres: P ARAFIA ŚW . J ADWIGI Ś LĄSKIEJ ,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina.
Tel: 77 307 02 60;
email: czekalawojtek@wp.pl, www.nasza-wiara.pl
Konto: 92 1140 2004 0000 3702 7604 5523
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NABOŻEŃSTWA MAJOWE – ZNACZENIE,
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym
czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane
wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i
przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią
jest Litania Loretańska, do której w tym roku dodano nowe wezwanie.
Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję
Pannę znanych na Wschodzie już w V wieku. Na Zachodzie poświęcenie majowego
miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki
hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na
wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.
Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej
Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin bł. Henryk Suzo, w swoich
tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je
Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz
pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech
książeczce „Maj duchowy”, która była odpowiedzią na Reformację.
W wielu żywotach świętych oraz kronikach zakonnych można wyczytać o
majowym kulcie Maryi Panny. Dobrym przykładem jest św. Filip Nereusz, który
gromadził dzieci przy figurze Matki Bożej, zachęcał do modlitwy i do składania u jej
stóp kwiatów. Podobne zwyczaje opisują XVII wieczne kroniki włoskich dominikanów.
Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w
Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty
pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był jezuita, o.
Muzzarelli, który w 1787 r. wydał specjalną broszurkę, którą rozesłał do wszystkich
włoskich biskupów.
Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała
prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę
zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej
miejscowości Loreto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się
dodawali do niej własne wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała
dokonywania w tekście samowolnych zmian.
W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w
1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” odprawiane już
były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku,
Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.

