
Z    ?
Kim jest Jezus? To pytanie nurtowało współczesnych Mistrzowi z Nazaretu.

Również całe pokolenia ludzi, żyjące aż do naszych czasów, wciąż próbują od-
powiedzieć na to jakże interesujące pytanie. Oto jedno ze świadectw, które mo-
że stanowić odpowiedź na to pytanie: „Moi rodzice życzyli sobie, bym była
ochrzczona, jak tylko się urodziłam. Chodziłam na lekcje religii aż do bierzmo-
wania. A później zwątpiłam, czy Bóg naprawdę istnieje. Minęły lata, chodziłam
tylko na mszę niedzielną i raz do roku przystępowałam tylko do Komunii św.,
bo to było obowiązkowe, żeby nie być w stanie grzechu. Aż do chwili, gdy od-
kryłam Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. To było prawdziwe spotkanie
z Chrystusem żyjącym dzisiaj. Serce moje płonęło jak serce apostołów, którzy
szli obok Niego, nie rozpoznając Go. Nastąpiło prawdziwe nawrócenie, które
odmieniło całe moje życie; bo teraz żyję z nim i niosę go innym”.

Wśród wielu odpowiedzi – opinii o Jezusie, Piotr wyraził tę prawdziwą i
właściwą mówiąc, że Jezus jest „Mesjaszem Bożym”. Wtedy Jezus wskazuje,
jaki jest prawdziwy charakter Jego misji mesjańskiej: „Syn człowieczy musi
wiele wycierpieć”; przypomina, że towarzyszenie Mu, to współdziałanie w mi-
sji mesjańskiej, której znakiem będzie cierpienie, krzyż, wyrzeczenie, a nie do-
czesne nasycenie i doczesne wyzwolenie. Być może i w nas jest tęsknota, by je-
dynie widzieć znaki, cieszyć się rozmnożonym cudownie chlebem, może i na-
dawać Jezusowemu działaniu polityczne znaczenie. Takie chrześcijaństwo by-
łoby zapewne o wiele łatwiejsze w odbiorze i akceptacji, dające o wiele bar-
dziej namacalne korzyści. Chrześcijaństwo jest jednak wyznawaniem Chrystu-
sa, który „ogołocił samego siebie”, jak również „przeszedł przez życie, dobrze
czyniąc”.

Aby pójść za Chrystusem trzeba najpierw „zaprzeć się siebie”. A więc po-
wiedzieć „nie” naszemu egoizmowi, robieniu z siebie centrum życia. Jest to
możliwe, ponieważ nasze głębokie pragnienie nie chce pogrążać się w śmierci i
samotności. Tutaj otwiera się droga do mówienia „tak” Temu, który nas kocha,
który jest naszym życiem. Tutaj zaczyna się mówienie „tak” zwycięstwu Jego
miłości. Podjęcie decyzji, która łączy się z mówieniem „tak”, wymaga wysiłku
z naszej strony i wywołuje cierpienia. Każdy ma wziąć „krzyż swój”. Powoła-
nie chrześcijańskie to naśladowanie Pana, a więc także, a może przede wszyst-
kim, w podejmowaniu krzyża przez Jego naśladowców.
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MARYJNA WSPÓLNOTA OPIEKUNEK DZIECIĘCTWA BOŻEGO
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

1. Zamysł i cel Wspólnoty
Naśladując Najświętszą Maryję Pannę, otoczyć macierzyńską opieką życie Boże we wspólnocie Kościoła

Opolskiego przez:
· modlitwę  członkiń  o żywą wiarę i duchowy rozwój wiernych, w szczególności młodego pokolenia oraz

samych członkiń, ich rodzin i parafii;
· formację  cz łonkiń  do dojrzałego realizowania powołania matki, babci w rodzinie oraz duchowego ma-

cierzyństwa we wspólnocie Kościoła (w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II);
· angażowanie się  cz łonkiń  na rzecz wychowania religijnego własnych dzieci i wnuków oraz formacji

duchowej w parafii, w szczególności młodego pokolenia.
2. Zadania każdej Opiekunki

· modlitwa w intencji dzieci i wnuków, całego młodego pokolenia i rodzin, za parafię, diecezję oraz członki-
nie Wspólnoty - żyjące i zmarłe;

· udział w procesie formacyjnym i podejmowanie nieustannej pracy nad sobą;
· gorliwe realizowanie zadań wychowawczych w rodzinie i poza nią;
· zaangażowanie w parafii na rzecz jej duchowego rozwoju, w szczególności formacji młodego pokolenia;
· osobisty i wspólnotowy kult Najświętszej Maryi Panny, św. Jadwigi i św. Anny przez modlitwę za ich wsta-

wiennictwem, troskę o wizerunki i pielgrzymowanie;
· świadczenie wzajemnej pomocy duchowej innym członkiniom Wspólnoty.

3. Członkostwo
Do wspólnoty może należeć:

· kobieta świecka, która ukończyła 18 rok życia, bez względu na jego etap i formę
· kobieta konsekrowana, bez względu na staż i formę życia konsekrowanego

4. Szczegółowe zadania Opiekunek
· dawanie świadectwa wiary i ofiarnego życia w swojej rodzinie;
· codzienna modlitwa przez wstawiennictwo Matki Bożej, św. Jadwigi i św. Anny w intencji dzieci, wnuków

oraz młodego pokolenia (w przypadku osób konsekrowanych w intencji młodego pokolenia, zwłaszcza o
dobre rozeznanie powołania); modlitwę można zamienić na Litanię Loretańską bądź 10-tek Różańca Świę-
tego,

· w wyznaczonym dniu nieustającej diecezjalnej modlitwy (nowenny) ofiarowanie dostatniego czasu na mo-
dlitwę o żywą wiarę i duchowy rozwój wiernych Kościoła Opolskiego, za młode pokolenie, członkinie
Wspólnoty i ich bliskich, a także udział we Mszy św. i przyjęcie Komunii świętej;

· dobrowolny udział w spotkaniach formacyjnych w rejonach (w klasztorach sióstr), które będą obejmować
wspólne nabożeństwo, konferencję formacyjną opartą na nauczaniu św. Jana Pawła II oraz siostrzane spo-
tkanie jako okazja do dawania wzajemnego świadectwa i budowania więzi;

· udział w dorocznym spotkaniu Wspólnoty połączonym z przyjęciem nowych członkiń w siedzibie w Ole-
śnie, w dniu wyznaczonym przez Biskupa Opolskiego;

· dobrowolny udział w pielgrzymkach, rekolekcjach i innych spotkaniach formacyjnych proponowanych
przez moderatora diecezjalnego;

· świętowanie Uroczystości Matki Bożej Opolskiej (21 czerwca) i świąt maryjnych, uroczystości św. Anny
(26 lipca), św. Jadwigi (16 października) i Święta Świętej Rodziny z Nazaretu; także rodzinne świętowanie
Dnia Matki i Dnia Babci; w przypadku osób konsekrowanych - Dnia Życia Konsekrowanego (2 lutego);

· troska o wizerunki Matki Bożej, św. Anny i św. Jadwigi w swojej parafii;
· zaangażowanie na rzecz rozwoju duchowego młodego pokolenia w parafii (inicjowanie nabożeństw i modli-

twy za młode pokolenie przed liturgią, inicjowanie różnych form katechezy dorosłych i spotkań z ciekawy-
mi gośćmi);

· po uzyskaniu informacji o śmierci członkini wspólnoty podjęcie modlitwy w jej intencji.
5. Sposób przyjęcia:

· wypełnioną deklarację kandydatka przedstawia do potwierdzenia swojemu proboszczowi lub przełożonej
zakonnej i przesyła na adres: Rzymskokatolicka Parafia Bożego Ciała w Oleśnie, ul. Kościelna 1, 46-300
Olesno;

· kandydatka otrzymuje pisemne potwierdzenie przyjęcia deklaracji oraz zaproszenie do udziału w uroczy-
stym przyjęciu do Wspólnoty, które odbywać się będzie dwa razy w roku: w liturgiczne wspomnienie św.
Anny i w dniu św. Jadwigi;

· kandydatka w obecności Biskupa składa Akt Oddania Najświętszej Maryi Pannie i powierzenie siebie i swo-
jej rodziny (ewentualnie rodziny zakonnej) św. Annie i św. Jadwidze i otrzymuje pamiątkowy certyfikat po-
twierdzający jej przyjęcie (na odwrocie certyfikatu będą umieszczone cele wspólnoty i obowiązki członkiń),
a na dodatkowym obrazku modlitwa do codziennego odmawiania.

Ks. biskup serdecznie zaprasza kobiety naszej diecezji do podjęcia tego dzieła!



Porządek nabożeństw
23.06.2019 – 02.07.2019

niedziela 23 czerwca 2019 – XII Zwykła
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Jadwigę Marek, męża Jana, synów, synowe, dziadków

Kocur-Marek, zm. z pokrewieństwa Marek-Depta i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. Antoniego i Marię Wochnik, syna Antoniego, 2 synowe, Łucję Wolnik,

matkę Annę, Paulinę Wczasek, męża Stefana i rodziców z obu stron. Po Mszy
św. błogosławieństwo rocznego dziecka Mai Kałuża i procesja Oktawy Bożego
Ciała.

poniedziałek 24 czerwca 2019 – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA
18:00 Za zm. Irmgardę Benek, syna Romana, brata Józefa, rodziców z obu stron, Ja-

dwigę i Wilhelma Benek, Gertrudę i Pawła Bugdol, Łucję i Wiktora Kurek,
Agatę Kretek, siostry, braci, rodziców i zm. z pokrewieństwa Benek, Bugdol,
Kretek i Kurek. Po Mszy św. procesja Oktawy Bożego Ciała.

wtorek 25 czerwca 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jadwigę i Huberta Jaskoła, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Monikę i

Józefa Paris, zm. z pokrewieństwa Jaskoła-Paris i dusze w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św. procesja Oktawy Bożego Ciała.

środa 26 czerwca 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. męża Józefa Kszuk, brata Józefa Fiołka, rodziców, pokrewieństwo, du-

sze w czyśćcu cierpiące, zm. kapłanów i zm. sąsiadów. Po Mszy św. procesja
Oktawy Bożego Ciała.

czwartek 27 czerwca 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Annę i Leonarda Habrom, Jadwigę i Bronisława Kaczyński,

pokrewieństwo Kaczyński-Habrom-Bombelek i dusze w czyśćcu cierpiące. Po
Mszy św. procesja Oktawy Bożego Ciała.

piątek 28 czerwca 2019 – NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
18:00 W intencji czcicieli Serca Jezusowego. Po Mszy św. nabożeństwo do NSPJ.
sobota 29 czerwca 2019 – ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-

wie i błogosławieństwo Boże dla Marka Reichel z okazji 40. rocznicy urodzin.
18:00 Za zm. Franciszka Badurczyk, 2 żony, 2 synów, Annę Krybus, Alfreda Griegel,

brata Jerzego, rodziców, Jerzego Koska, rodziców, brata Reinholda, szwagra Je-
rzego, Gabrielę Kozdój, męża, zięcia i dziadków Urbisz-Koska.

niedziela 30 czerwca 2019 – XIII Zwykła
08:00 Za zm. Leona Konieczny, Annę i Wilhelma Chrubasik, zm. dziadków Koniecz-

ny-Wawrzik-Chrubasik-Sorich.
10:30 (dwujęzyczna) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z

prośbą o dalsze dla Marii Siedlaczek z okazji 80. rocznicy urodzin. Po Mszy św.
błogosławieństwo dziecka rocznego Jakuba Kobza.

poniedziałek 1 lipca 2019 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Ryszarda Kić w 30 dni po śmierci.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii i zbiórka do puszek na Wydział Teolo-
giczny Uniwersytetu Opolskiego. W uroczystość św. Apostołów Piotra i Paw-
ła (w sobotę) kolekta na Stolicę Apostolską (Świętopietrze). W przyszłą nie-
dzielę kolekta na potrzeby parafii. W czasie zbiórki kwartalnej w ubiegłą nie-
dzielę zebraliśmy 15 080,00 PLN Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hoj-
nym ofiarodawcom.

Dzisiaj od godz. 15:00 w Centrum Eichendorffa festyn „Powitanie
Lata” organizowany przez Parafialny zespół Caritas i Stowarzysze-
nie „Błękitne Anioły”. Zapraszamy! – zwłaszcza dzieci i seniorów.

Serdeczne „Bóg zapłać!”  składam  w  imieniu  nas  wszystkich  tym,  którzy
przygotowali trasę i ołtarze na procesję Bożego Ciała. Dziękujemy również
młodzieży niosącej sztandary, Panom niosącym baldachim, dzieciom pierw-
szokomunijnym i sypiącym kwiaty oraz ich opiekunkom.

Gorąco zapraszam do uczestnictwa w tradycyjnych procesjach Okta-
wy Bożego Ciała, które przedłużają świętowanie czwartkowej Uro-
czystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i są wyrazem naszej
wiary w sakramentalną, realną obecność Jezusa w Eucharystii.

W przyszły weekend na Górze św. Anny tradycyjna pielgrzymka Mężczyzn
i Młodzieńców. Ojcowie Franciszkanie i księża biskupi zapraszają!

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie pół godziny
po Mszach św.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy po-
sprzątali nasz kościół w ubiegłym tygodniu i przygotowali go na dzisiejszy
Dzień Pański. W piątek za tydzień (28.06. 2019, godz. 18:45) Krybus, Iskra,
Malcharczyk, Kałuża, Malcharczyk i Urbisz, a w piątek za 2 tygodnie
(05.07.2019, godz. 18:45) Urbisch, Sadowska, Gomółka, Gomółka, Domin i
Mainczyk.

Od dzisiejszej niedzieli przechodzimy na „tryb wakacyjny” życia parafial-
nego: nie będzie nabożeństw popołudniowych w niedziele, ani dodatkowych
Mszy  św.  w  pierwszy  piątek  i  sobotę miesiąca.  Nie  będzie  też Mszy  św.
szkolnych i spotkań formacyjnych dla młodzieży przygotowującej się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania. Gazetka parafialna w przyszłym tygo-
dniu będzie tylko z intencjami na cały lipiec i nie będzie wychodzić co ty-
dzień. Niedzielna Msza św. w sobotę wieczorem będzie bez homilii i ogło-
szeń a Msze św. poranne będą o godz. 07:00.

Informacje duszpasterskie
23.06.2019 – 30.06.2019

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

wtorek 2 lipca 2019 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. męża Ludwika Kszuk, rodziców Rozalię i Edwarda, 5 synów i dusze w

czyśćcu cierpiące.


