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N
„Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto do-

maga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”.
Czym jest nadzieja, którą mamy uzasadniać, skąd rodzi się w

nas czyste sumienie, na czym polega przyprowadzenia do Boga?
Nie o abstrakcyjną teologię chodzi świętemu Piotrowi, ale o ta-
kie poznanie Chrystusa, które przemienia nasze życie, staje się
treścią codzienności. Nie zapominajmy, że adresatami tego Listu
są chrześcijanie zdezorientowani i przestraszeni prześladowania-
mi. Chrystus jest odrzucany, bowiem demaskuje grzech, obnaża ludzką hi-
pokryzję, wzywa do przemiany życia, pokazuje czym w rzeczywistości jest
miłość. Ukierunkowany egocentrycznie i hedonistyczne świat nie znosi
obecności Chrystusa, bowiem jest ona nieustannym wyrzutem sumienia.
Dlatego tak ważna staje się chrześcijańska nadzieja.

Piotr Apostoł stawia mi pytanie o moją nadzieję. Czy ja w ogóle ją
mam? Czy potrafię o niej mówić? Czy wiem, na jakim doświadczeniu jest
ona ufundowana? Jak wygląda moje doświadczenie bycia doprowadzonym
przez Chrystusa do Boga? Nie chodzi o teologicznie przemądrzałe odpo-
wiedzi, ale o zrozumiałe dla dziecka odpowiedzi na takie choćby pytania:
„Tato, po co chodzimy do Kościoła?”, „Dlaczego się modlimy?”, „Co Je-
zus nam da?”.

Uzasadnienie nadziei jest niezbędne w obliczu chorób, porażek, ataków
ze strony innych, zgorszenia własnym grzechem i słabością, kolejnego po-
minięcia przy awansach w pracy, śmierci bliskich. W obliczu takich wyda-
rzeń świat jest bezradny, bowiem proponuje bycie zawsze po stronie zdro-
wych, krzywdzących, zwycięskich, zadowolonych z siebie. Chrześcijańska
nadzieja prowadzi zaś do Chrystusowego zwycięstwa tam, gdzie po ludzku
jest tylko przegrana. Świat nie potrafi tego zrozumieć, a ci, którzy zawiedli
się na światowych propozycjach-ideologiach pragną naszego, chrześcijań-
skiego świadectwa o nadziei, która pozwala trwać po stronie przegranych
(dla świata) i nie przeklinać swego losu lecz błogosławić Boga i trwać w
szczęśliwej wdzięczności wobec Niego.



N  
św. Iwo Helory, prezbiter

(19 maja)
Iwo Helory (znany także jako Iwo z Bretanii) urodził się 17 października

1253 r. w Kermartin (Bretania we Francji) w rodzinie Heloriego, lorda
Kermartin, i Azo du Kenquis. Studiował w Paryżu sztuki wyzwolone, prawo
cywilne i teologię, a później, w Orleanie, prawo kanoniczne. Po powrocie do
Bretanii w 1280 r. został diecezjalnym sędzią duchownym w Rennes, a po 4
latach oficjałem sądu biskupiego. Szybko zyskał opinię sprawiedliwego, bez-
stronnego i nieprzekupnego prawnika. Bogatych traktował na równi z ubogi-
mi, co nie było wówczas powszechne. Znany był jako :adwokat biedaków”.
Często opłacał za nich koszty sądowe i odwiedzał ich w więzieniu. Mając 31
lat przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce został proboszczem. W 1297 r. po-
wrócił do rodzinnego Kermartin, ponieważ odziedziczył rodzinny majątek.
We dworze, w którym się wychował, stworzył przytułek dla najuboższych.
Kiedy przytułek okazał się za mały, wybudował większe hospicjum. Na po-
moc dla biednych przeznaczał także wszystkie swoje dochody z działalności
prawniczej. Był człowiekiem modlitwy, na którą przeznaczał noce, bo w cią-
gu dnia służył potrzebującym. Codziennie sprawował Mszę świętą, choć w
tamtych czasach kapłani zobowiązani byli do zaledwie jednej Eucharystii w
tygodniu.

Zmarł 19 maja 1303 r. w rodzinnej Bretanii. Jego relikwie znajdują się w
katedrze św. Tugduala w Tréguier. Już w 1347 r. papież Klemens VI ogłosił
go świętym. Kult jego był żywy i trwa do dziś. Jest patronem Bretanii, praw-
ników, adwokatów, sędziów, notariuszy, a także proboszczów, ubogich,
wdów i sierot. Co roku na odpust św. Iwona do Tréguier przybywają prawni-
cy z całego świata. Podczas uroczystości w procesji niesiony jest relikwiarz z
czaszką Świętego.

Do Polski kult św. Iwona dotarł jeszcze w XIV wieku. Najbardziej wi-
docznym jego śladem jest pochodząca od imienia Świętego nazwa znanego
uzdrowiska Iwonicz (niedaleko Krosna na Podkarpaciu).

N  
— Mamo! – woła ośmioletnia Basia. – Mówiłaś mi, że Pan Bóg jest w nie-
bie, a nasza siostra katechetka powiedziała, że Bóg jest w kościele. Gdzie
więc jest naprawdę?
Mama, niezbyt biegła w teologii, po chwilowym zakłopotaniu taką znalazła
odpowiedź:
— Widzisz, stałe mieszkanie Bóg ma w niebie. W kościele zaś ma ambasadę,
w której załatwia ludzkie sprawy.



Porządek nabożeństw
17.05.2020 – 26.05.2020

niedziela 17 maja 2020 – VI Wielkanocna
08:00 Za zm. Franciszka Kusidło, dwie żony, córkę Ritę, wnuka Rudolfa,

Wiktora i Martę Górecki, syna Henryka, synową Helenę, rodziców
Anielę Krybus, męża Józefa, syna Alfonsa, Bernarda Kleta i pokrew.

10:30 Za zm. Małgorzatę Wałach w 30 dni po śmierci.
14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian z nabożeństwem majowym.
poniedziałek 18 maja 2020 – Dzień powszedni – D  K
18:00 W intencji rodzin, które przyjęły obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.
wtorek 19 maja 2020 – Dzień powszedni – D  K
18:00 O Boże błogosławieństwo w pracy dla Rolników.
środa 20 maja 2020 – Dzień powszedni – D  K
18:00 W intencji Głodujących.
czwartek 21 maja 2020 – Św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika
18:00 Za zm. Antoniego Kampka, rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo,

Alojzego Cwik, rodziców, Łucję, Gertrudę, Alfonsa, Huberta i Marię
Cwik, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 22 maja 2020 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. rodziców Jadwigę i Ignacego Komor, braci, siostry, zm. Izydo-

ra i Franciszkę Lerch, syna Bernarda, zm. z rodzin Lerch-Komor zm.
kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 23 maja 2020 – Dzień powszedni
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Teresy Kobza z okazji 70
rocznicy urodzin.

niedziela 24 maja 2020 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
08:00 Za zm. męża Ryszarda Hałas, rodziców Agatę i Juliusza, zm. dzieci,

Jadwigę Leśniok, mężów Maksymiliana i Franciszka, Jadwigę i Nor-
berta Handzlik, Renatę i Alojzego Wyrobek i za zm. z pokrewieństwa
Hałas-Leśniok.

10:30 Rocznica bierzmowania.
14:00 Dodatkowa Msza św. w intencji Parafian z nabożeństwem majowym.
poniedziałek 25 maja 2020 – Dzień powszedni
18:00 Msza św. za wstawiennictwem św. Urbana w intencji Rolników o Bo-

że błogosławieństwo i dobre urodzaje.
wtorek 26 maja 2020 – Św. Filipa Neri, prezbitera – D  M
18:00 Za zm. Edytę i Maksymiliana Burda, dzieci Józefa i Renatę, zięcia

Adama Frączek, Gertrudę Halamoda i zm. z pokr. Burda-Halamoda.



Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę jałmużna
postna z całego roku. Serdeczne „Bóg zapłać!” Również wszystkim, którzy
wpłacają ofiary na konto parafialne i przez stronę internetową.
Wypada też przeprowadzić zaległą zbiórkę kwartalną – czekają nas spore
inwestycje i im więcej zgromadzimy, tym łatwiej będzie je przeprowadzić.
Proponuję zrobić zbiórkę w przyszłą niedzielę.
Zgodnie z nowymi regulacjami od dzisiaj w naszym kościele mogą przeby-
wać na raz nie więcej niż 73 osoby (reszta na dworze). Osoby pozostające na
dworze nie powinny wchodzić do kościoła na ofiarę ani na Komunię św. Ko-
munia św. będzie udzielana również na dworze. Nadal obowiązuje nakaz za-
krywania ust i nosa oraz dystansowania się w miejscach publicznych.

Do przyszłej niedzieli włącznie obowiązuje dyspensa ogólna od obo-
wiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej udzie-
lona przez Biskupa Opolskiego wszystkim wiernym przebywającym
na terenie diecezji opolskiej. Dyspensa może zostać przedłużona.

Codziennie po Mszy św. zapraszam na nabożeństwo majowe. Tych
którzy zostają w domach, zwłaszcza Seniorów, zachęcam do odpra-
wienia nabożeństwa majowego w domu.

Od jutra do soboty w godz. 17:00 - 18:00 adoracja Najświętszego Sakra-
mentu. W czasie adoracji okazja do Spowiedzi św.
W przyszłą niedzielę przypada rocznica bierzmowania rocznika 2019. W
czasie Mszy św. o godz. 10:30 po homilii młodzież odnowi swoje przyrze-
czenia Sakramentu Bierzmowania. Tekst w „Drodze do Nieba” pod nr 20.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie przez pół go-
dziny po Mszy św.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali i ustroili kościół na dzisiejszy Dzień Pański. W przyszły
piątek (22.05.2020, godz. 19:00) Świątkowska J., Muszalik H., Kroker M.,
Krettek G., Krettek M., Doleżałek J., a w piątek za dwa tygodnie (29.05.
2020, godz. 19:00) Pluta R., Joszko D., Waskin H., Kornas G., Zuber A. i
Czogalla H.

Jutro będziemy przeżywali setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Tego
dnia Papież Franciszek będzie modlił się u Jego grobu, za co wyrażamy wiel-
ką wdzięczność Ojcu Świętemu. Zachęcam do duchowej łączności z papie-
żem w tę rocznicę. Zapraszam też do zaangażowania się w obchody tej rocz-
nicy poprzez przypominanie nauczania, świadectwa życia i twórczości św.
Jana Pawła II oraz przez wsparcie dzieł charytatywnych.
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