Niedziela V Wielkanocna - 29.04. 2018 rok
Dzisiaj o godz. 15.00. nabożeństwo różańcowe i wymiana tajemnic
różańcowych.
W tym tygodniu modlitwie różańcowej przed Mszą św. przewodniczy X Róża
Żywego Różańca pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Róża różańcowa pani
Anny Szreier.
W poniedziałek 30 kwietnia o godz. 19.00. w kościele pw. Wniebowzięcia
N.M.P. w Jemielnicy Wielka- nocne Czuwanie Młodzieży Diecezji Opolskiej.
Tematem spotkania: Słodkie orzeźwienie. W programie spotkania:
konferencja, poczęstunek, nabożeństwo i Msza św.
We wtorek, 1 maja w Jemielnicy 7 Diecezjalne Święto Rodziny. Centralnym
punktem Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00. w kościele
parafialnym.
We wtorek rozpoczynamy miesiąc maj, w którym czcimy Najśw. Marię Pannę.
Nabożeństwa majowe do Najśw. Maryi Panny w dni powszednie o godz.
18.00., w czwartek po Mszy św. szkolnej, a w niedzielę
o godz. 15.00. przy krzyżach przydrożnych naszej Parafii.
W przyszłą niedzielę nabożeństwo przy krzyżu na ul. Modrej.
W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W sobotę od
godz. 8.00. duszpasterskie odwiedziny chorych. Zgłoszenia w zakrystii.
W przyszłą niedzielę nasi strażacy O.S.P. Cisowa czczą św. Floriana swojego
Patrona. Msza św. w intencji żyjących i zmarłych strażaków o godz. 10.00.,
a o godz. 9.45. modlitwy przy remizie O.S.P. i wymarsz do kościoła.
Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed Mszą św. oraz w sobotę od godz.
17.30.
Dzisiejsza kolekta tzw. inwestycyjna przeznaczona jest na remonty parafialne,
a w przyszłą niedzielę na potrzeby naszego kościoła.
Zapowiedzi przedślubne:
Banaś Dariusz
Pannek Anna

zamieszkały: Cisowa, ul. Odległa
zamieszkała: Ciechowice, ul. Kuźnicka
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radujcie się

_________________________________________________________________________
ZŁOTA MYŚL TYGODNIA
Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość lepsza.
(Theodor Fontane)
REFLEKSJA
W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Jezus Chrystus wczoraj
i dziś, ten sam także na wieki”. Wiara nasza odnosi się przede wszystkim do
owego „wczoraj” (wierzę, że Jezus umarł i zmartwychwstał) oraz „dziś” (wierzę,
że nadal żyje). Nadzieja natomiast skierowana jest ku rzeczom ostatecznym - ku
wieczności: oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Miłość zaś skierowana jest ku
Jezusowi. To również w Jego imię, w imię Jezusa Chrystusa, mamy się wzajemnie
miłować - napomina apostoł Jan. A miłość do Jezusa i do braci mamy realizować
w naszej codzienności, a więc „dziś”, w każdej chwili życia.
O tajemnicy wzajemnej miłości Boga i człowieka mówi przypowieść o winnym
krzewie: „Trwajcie we Mnie, a Ja w Was trwać będę”. Podobną myśl przekazuje
nam św. Jan: „Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim”. Trwać
w Bogu - to znaczy żyć w łasce uświęcającej i spełniać Jego wolę. Trwać w Bogu
- znaczy żyć w Jego obecności. Gdzież może być człowiekowi bezpieczniej?
Ostateczny cel miłości obejmuje więcej niż to wszystko, co może owa miłość
urzeczywistnić „teraz”. Prawdziwa miłość nie ustaje nigdy, póki na tej ziemi
wzrasta, zawsze pragnie „bardziej” i „więcej” dawać i przyjmować. Słyszymy
czasem słowa: kocham cię bezgranicznie. Taka bezgraniczna - obustronna - miłość
dotknęła Szawła i przemieniła gorliwość prześladowcy w gorliwość wyznawcy.
Ogarnięty taką miłością cały Kościół „rozwijał się i żył”, i nadal żyje napełniając
się pociechą Ducha Świętego.
Tak jak na początku swego istnienia, tak i dzisiaj Kościół rozwija się dzięki
napełnianiu się Duchem Świętym. To Duch Święty jest tą mocą, która powoduje
wzrost w życiu każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Dzięki Niemu
rozpoznajemy obecność Jezusa pośród nas. To On swym tchnieniem budzi,
powołuje nowe zastępy misjonarzy, ewangelizatorów, by głosili słowo Boże. To
dzięki Niemu trwamy w jedności, czego obrazem jest winny krzew. Trwać - to nie
znaczy żyć w bezruchu. Trwać to nie bezczynność. Wobec pokus i przeciwności
tego świata trwanie jest szczególną walką.
ks. Tadeusz Czakański

Poniedziałek, 30.04. 2018 r.
Do Miłosierdzia Bożego za ++ Marię i Pawła Malcherczyk
godz. 6.30.
w I-szą rocznicę śmierci, ich syna Reinholda, za męża
Jerzego, matkę Elżbietę oraz za ++ z rodzin Siegwald, Linek,
Dembończyk.
Wtorek, 01.05. 2018 r.
Do Bożej Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane
godz. 6.30.
łaski, z prośbą o błogosławieństw i zdrowie w pewnej intencji
oraz za ++ żonę Adelajdę Kasza w 50-tą rocznicę śmierci,
żonę Hildegardę, zięcia Henryka Rogosch, rodziców,
rodzeństwo z rodzin Kasza, Szoenhof, Goły.
godz.13.00. Do Bożej Op. i M.B.N.P. z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w rodzinie Marii i Alfreda Wieja z okazji 25-tej rocznicy
ślubu, oraz za ++ matkę Anastazję Parusel i ojca Franciszka
Wieja.
Środa, 02.05. 2018 r. Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora
Kościoła.
Do Bożej Op. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z
godz. 6.30.
podziękowaniem za otrzymane łaski oraz za wszystkich
opiekujących się chorymi o cierpliwość.
Czwartek, 03.05. 2018 r. Uroczystość Najśw. Maryi Panny, Królowej
Polski.
Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Pelagię i Franciszka
godz. 6.30.
Kurczok, ojca Jana Suchy, Dziadków Mateja – Kurczok,
Suchy – Nowak, wujków Pawła Szymoński, Franciszka
Zgraja oraz za ++ z pokrewieństwa Kurczok – Suchy.
Piątek, 04.05. 2018 r. Wspomnienie św. Floriana, męczennika.
Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji żyjących
godz. 6.30.
i zmarłych Czcicieli Serca Jezusowego.
godz.18.30. Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża Józefa Szoenhof
w rocznicę śmierci, rodziców Amalię, Alfreda i Amanta
Strzempek, brata Jerzego, teściów Annę i Józefa Szoenhof,
dziadków z obu stron, za ++ z pokrewieństwa.
Sobota, 05.05. 2018 r.
Do Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny w intencji
godz. 6.30.
żyjących i zmarłych Członków Róż Różańcowych Żywego
Różańca.

Do Bożej Op. i Matki Bożej Królowej Maja
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Marii i Gintera Piela
z okazji 60-tej rocznic ślubu oraz za ++ rodziców
i rodzeństwo.
godz.18.00. Nabożeństwo majowe do Najświętszej Maryi Panny.
Niedziela, 06.05. 2018 r.
godz.18.30. Do Miłosierdzia Bożego za ++ żonę Hildegardę Britner,
rodziców Britner, Mateja, oraz za ++ Olgę i Waltra Bryłka.
Intencja wolna.
godz. 7.30.
godz.10.00. Do Bożej Op. i św. Floriana w intencji żyjących i zmarłych
Strażaków OSP Cisowa.
godz.15.00. Nabożeństwo majowe do Najśw. Maryi Panny przy krzyżu –
ul. Modra.
godz.11.00.

OPOWIADANIE

Prostota
Pewien mężczyzna nie mógł zasnąć, gdyż prześladowała go jakaś zmora. Gdy
tylko kładł się do łóżka, miał wrażenie, że jakiś straszliwy potwór zaczyna
poruszać się pod posłaniem. Sparaliżowany strachem, spędzał noc na
nasłuchiwaniu.
Lekarz próbował przemówić mu do rozsądku. Przepisał silny środek nasenny,
po którym zmory, niestety, jeszcze bardziej się nasiliły.
- Każdej nocy jakiś spragniony krwi potwór zakrada się pod moje łóżko!
Słynny profesor poradził mu akupunkturę oraz kosztowną kurację
homeopatyczną. Bez rezultatu. Zmory nie przestawały go dręczyć.
Mężczyznę zaprowadzono do słynnego psychoanalityka, który zalecił mu
dwadzieścia wizyt z zastosowaniem najlepszych technik hipnotycznych.
Rozpoczęła się terapia. Po dwóch spotkaniach psychoanalityk nie zobaczył
więcej pacjenta
- Co się stało? Czy to możliwe, by zaledwie dwie wizyty zadziałały tak
cudownie?
Profesor, ponieważ był ciekaw, jak potoczyły się dalej sprawy, odszukał
pacjenta i spytał o zdrowie.
Mężczyzna spokojnie odpowiedział:
- Pewnego wieczoru, gdy czułem się szczególnie udręczony, powiedziałem
o tym mojemu proboszczowi. Wysłuchał mnie i poradził bym odpiłował nogi
od łóżka, aby materac leżał bezpośrednio na podłodze. Tak też zrobiłem.
Odzyskałem spokój i sen.

