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V N IEDZIELA W IELKANOCNA
Z Ewangelii wg św. Jana (J 13,31-33a.34.35)
„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”.
Życie wiary jest przebywaniem z
Jezusem, wpatrywaniem się w Jego
dzieło i naśladowaniem Jego czynów.
W tym wszystkim wyraża się chwała,
jaką Syn uwielbia Ojca i sam przez
Ojca zostaje uwielbiony. Jest w tym
także miejsce dla każdego człowieka.
Jezus przed odejściem do Ojca
pozostawia nam swój testament:
przykazanie
miłości
bliźniego,
którego miarą jest Jego miłość, jaką
umiłował każdego z nas. Zostaliśmy
umiłowani miłością odwieczną, która
nie zna końca, trwa mimo różnego zła.
Nie ma też względu na osoby, lecz
ogarnia każdego. Nie bój się, że nie
dasz rady wykonać tak trudnego

testamentu. Jezus ze swoją miłością
pozostał z tobą. Chce, abyś razem z
Nim wchodził na drogę tej
niesamowitej przygody uwielbienia
Boga w miłości bliźniego. Nie
lekceważ żadnej chwili, nie lekceważ
drobnych rzeczy: wszystko może być
wypełnianiem Jezusowego testamentu.
TY, PANIE, DAŁEŚ NAM PRZYKAZANIE
NOWE: MIŁOŚCI BLIŹNIEGO NA WZÓR
TEJ MIŁOŚCI, JAKĄ UMIŁOWAŁEŚ
KAŻDEGO Z NAS. POMÓŻ MI
WYPEŁNIAĆ TWÓJ TESTAMENT, ABY
BÓG BYŁ UWIELBIONY.
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Porządek Mszy świętych 19 – 26.05.2019
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19.05.2019
7.30 - Za + Eleonorę Rasia w 5 rocznicę śmierci, za + męża i syna oraz za ++ z
rodzin Irasiak i Nowak.
10.30 - W intencji rocznego dziecka Dawida Ocik.
14.00 - Nabożeństwo majowe.
PONIEDZIAŁEK – 20.05.2019
17.30 - Nabożeństwo majowe.
18.00 - Za ++ Cecylie i Erwina Broj, syna Rudolfa i ich rodziców.
WTOREK – 21.05.2019
17.30 - Nabożeństwo majowe.
18.00 - Za + Brygide Kornek w rocznicę śmierci.
ŚRODA – 22.05.2019
17.30 - Nabożeństwo majowe.
18.00 - Za + Bernarda Sowada w rocznicę śmierci.
CZWARTEK – 23.05.2019
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 – Za ++ rodzicowi Marię i Karola Okos, za ++ z rodzin Okos, Sztapla i
Twardowski.
PIĄTEK – 24.05.2019
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 – wolna intencja.
SOBOTA – 25.05.2019
14.00 – Chrzest: Pola Anna Pławiak
15.00 – Do Bożej Opatrzności, za przyczyna św. Jadwigi o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo w intencji Stefanii Gruner z okazji 70 rocznicy
urodzin.
17.30 – Nabożeństwo majowe.
18.00 – Za + Andrzeja Schaffors, 2 żony, córki, synów oraz za ++ dziadków
Piechota.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.05.2019
7.30 - Za + Księdza Józefa Okos, jego rodziców, rodzeństwo i krewnych radość
życia wiecznego.
10.30 - Do Bożej Opatrzności, za przyczyną św. Jadwigi o zdrowie i Boże
Błogosławieństwo oraz w podziękowaniu za otrzymane łaski w intencji
Poli Anny Pławiak oraz za jej rodziców w 1 rocznicę ślubu.
14.00 - Nabożeństwo majowe za wszystkie Matki.
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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. W tym tygodniu
spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy 7 i 8.

♦

Dzisiejsza kolekta i za tydzień jest przeznaczona na bieżące
płatności parafii. Bóg zapłać za wszelkie składane ofiary.

♦

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 Adama numery parzyste
(sobota o godz. 9.00).

♦

Zapowiedzi przedślubne:
1. Mateusz Stodtko zam. Opole, Izabela Hendzel zam. Opole.

♦

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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TRUDNOŚCI LUDZI W WIERZE
Każdy na swej drodze wiary spotyka
trudności płynące nie tylko stąd, iż wielu prawd
objawionych rozumieć nie może, lecz także
dlatego, że prawdy wiary sprzeciwiają się naszym
namiętnościom.
Wiara mówi nam o sprawach najwyższych: o
Bogu niewidzialnym, o życiu nadprzyrodzonym, o wieczności, czego ograniczony
rozum człowieka pojąć nie może. Dzieje się też często w naszym życiu podobnie,
jak np. wówczas, gdy Pan Jezus zapowiadał ustanowienie Eucharystii. Gdy
zapewnił, że jeśli ludzie nie będą spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będą pili
krwi Jego, nie będą mieli życia w sobie (J 6,54), wielu słuchaczy rozumiejąc te
słowa zbyt materialnie rzekło: "Trudna jest ta mowa. Któż jej słuchać może?" (J
6,60). I odeszli. Nie mogli zrozumieć słów Chrystusa, więc nie chcieli wierzyć. Ileż
razy dzieje się podobnie w życiu ludzi? Jak często nie chcą oni wierzyć, ponieważ
nie rozumieją.
Mimo to wierzyć można i wierzyć się powinno słowom Boga, bo to są
słowa życia. Przekonujemy się o tym z postępowania apostołów. Oni również nie
rozumieli tego, co Pan Jezus mówił. Gdy ich jednak zapytał, czy też chcą odejść,
jak inni, co nie rozumieli, Piotr odpowiedział: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty
masz słowa życia wiecznego" (J 6,68).
Jeszcze trudniej uwierzyć człowiekowi i z tego względu, ponieważ wiara
wymaga życia dobrego, które sprzeciwia się naszym namiętnościom. Kogo pociąga
złe życie, wierzyć nie będzie, gdyż wiara mu tego zabrania. Gdyby podawała ona
samą tylko prawdę, zaspokajała ciekawość, nie byłoby tylu ludzi niewierzących,
Ale prawdy przez Boga podane mówią jeszcze o prawym, uczciwym życiu - a to
już wielu ludziom nie odpowiada.
Złe postępowanie jest łatwe, a dobre życie wymaga wysiłku. Ponieważ
zaś ludzie wolą bardziej wygodę niż poświęcenie i wyrzeczenie się, dlatego - nie
chcą wierzyć. Choćby prawdy wiary były najbardziej przekonywające, najbardziej
piękne i wzniosłe, niektórzy ludzie nie będą wierzyć, ponieważ wiara od nich
wymaga, by przezwyciężyli swe namiętności i żyli dobrze. "Ludzie - mówi Pan
Jezus - bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki." (J
3,19). Namiętności nie służą Bogu, lecz grzechowi. Dlatego nie skłaniają one
człowieka do uwierzenia.

