25 stycznia Nabożeństwo Ekumeniczne
Chór Uśmiech z Jasienicy Dolnej
Między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań spotkają się, by modlić
się o jedność, poznawać się wzajemnie i rozmawiać.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie przebiegał pod
hasłem „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«”. Jest to fragment z Ewangelii
św. Jana, a dokładnie z historii rozmowy Jezusa z Samarytanką przy studni, kiedy
Chrystus mówi: „Daj mi pić” (J 4, 7).
Szczególnym akcentem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan będzie podpisanie wspólnego listu o świętowaniu niedzieli, którego
pomysł zrodził się już w 2010 roku. Podpiszą go przedstawiciele Kościoła
Rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej. Są to: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół
Ewangelicko-Augsburski,
Kościół
Ewangelicko-Reformowany,
Kościół
Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starkokatolicki
Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów. Wydarzenie będzie miało miejsce
we wtorek, 20 stycznia, o godz. 11.00 w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej
21 w Warszawie. W imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego dokument podpisze
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.
W naszym kościele nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w niedzielę 25
stycznia o godz. 15:00.
Kazanie wygłosi ks. Eneasz Kowalski z parafii ewangelicko-augsburskiej w
Pokoju.
W nabożeństwie będzie uczestniczyć z repertuarem kolęd Zespół Chóralny
„Uśmiech” z Jasienicy Dolnej.
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Pielgrzymka wielkopostna do Krakowa
dnia 14 marca
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
Sanktuarium w Łagiewnikach jest światowym centrum kultu Miłosierdzia
Bożego. Początkowo sanktuarium mieściło się w klasztorze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia powstałym w 1891 roku. W okresie międzywojennym
żyła i zmarła w nim s. M. Faustyna Kowalska (1905-1938), za pośrednictwem
której Jezus przekazał światu orędzie o Bożym Miłosierdziu. Kult Miłosierdzia
Bożego rozwinął się dynamicznie dzięki pielgrzymkom papieża Jana Pawła II do
Łagiewnik (1997 i 2002). Przy klasztorze została wzniesiona bazylika, którą 17
sierpnia 2002 r. konsekrował Jan Paweł II i w której zawierzył cały świat
Miłosierdziu Bożemu.
Centrum Jana Pawła II
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” jest najważniejszym w Polsce i na
świecie ośrodkiem żywej pamięci osoby i dzieła Papieża Polaka. To duchowy
kościół św. Jana Pawła II, wotum dziękczynne narodu polskiego oraz wszystkich
ludzi dobrej woli, którym bliska była osoba i dzieło Jana Pawła II bez względu na
ich narodowość i wyznanie. Przekazana przez Papieża Polaka spuścizna myśli,
postaw, wyborów, a zwłaszcza umiejętność jednoczenia ludzi wokół wspólnego
dobra - stanowią bezcenną wartość nie tylko naszego pokolenia. Jego świadectwo
mądrości i dojrzałości pomaga nam także dzisiaj zachowywać tożsamość i
godność, umacniać jedność, strzec wiary i chrześcijańskiej kultury.
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Rekolekcje wielkopostne
19 – 22 marca ks. Marcin Kłosowski
Rekolekcje wielkopostne: 19 – 22 marca 2015r.
Kaznodzieja: ks. Marcin Kłosowski.
CZWARTEK 19 marca;
17:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną – rozpoczęcie rekolekcji;
18:30 – (Pokój) – Msza św. z nauką rekolekcyjną – rozpoczęcie rekolekcji;
PIĄTEK 20 marca;
09:00 – (Pokój) Szkoła Podstawowa – nauka rekolekcyjna i Msza św.;
17:00 – (Krogulna) Droga Krzyżowa;
17:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
18:00 – (Pokój) Droga Krzyżowa;
18:30 – (Pokój) Msza św. nauką rekolekcyjną;
SOBOTA 21 marca;
10:00 – (Pokój) Msza św. z nauką dla chorych z Sakramentem Namaszczenia
Chorych;
16:00 – (Krogulna) Spowiedź święta;
16:30 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
17:30 – (Pokój) Spowiedź święta;
18:00 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną;
19:30 – (Pokój) Nabożeństwo dla młodzieży Gimnazjum i starszej;
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU 22 marca;
7:30 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;
9:15 – (Krogulna) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;
11:00 – (Pokój) Msza św. z nauką rekolekcyjną – zakończenie rekolekcji;
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Droga Krzyżowa do Stawu Zofii
27 marca
Siostra Maria Herais (franciszkanka szpitalna). Jej świeckie imię to Anna
Sonsalla. Pochodziła z Dobrzenia Wielkiego, gdzie urodziła się 27 lutego 1892
roku. Rodzicami jej byli Grzegorz i Jadwiga z domu Podleiska. Do zgromadzenia
wstąpiła 26 kwietnia 1916 roku w Münster. Dnia 18 maja 1922 roku zdała egzamin
pielęgniarski (początkowo każda siostra wstępując do zgromadzenia uczyła się
pielęgniarstwa). Śluby wieczyste złożyła 28 października 1924 roku. Placówki
zakonne w których pracowała jako pielęgniarka i kucharka: Lobberich (19171918), Ołdrzychowice (1918-1920), Proszowice koło Opola (1924), Sevelen
(1924-1926), Cieplice (1926-1935), Pilchowice (1935-1936), i wreszcie nasza
miejscowość od 15 października 1936 roku. Była osobą o dojrzałej duchowości i
gorliwości zakonnej. Oddała życie za swoich podopiecznych 16 lutego 1945 roku,
przeżywszy 53 lata. Ksiądz Mütke przebywający u sióstr franciszkanek po wojnie
mówił, że ona jest męczenniczką, a jej życie było pełne cierni.
W roku 2015 mija 70 rocznica tych tragicznych wydarzeń. Dla
upamiętnienia

męczeńskiej

śmierci

siostry

Herais

i

jej

podpieczonych

odprawiliśmy Drogę Krzyżową do Stawu Zofii, gdzie miały miejsce te
dramatyczne wydarzenia.
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Konwent kapłański
08 kwietnia

Każdego roku w oktawie Świąt Wielkanocnych księża danego dekanatu spotykają
się na tzw. konwencie.
Jest to stary zwyczaj diecezji wrocławskiej.
Spotkanie to nawiązuje do zgromadzenia
apostołów radujących się w Wieczerniku
spotkaniem ze Zmartwychwstałym.
Konwenty odbywają się kolejno w
poszczególnych parafiach dekanatu. Tym
razem przeżyliśmy go w naszej parafii.

Tego samego dnia dwaj z nich byli
w drodze do wsi zwanej Emaus,
oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od
Jerozolimy.
Rozmawiali oni ze sobą o tym
wszystkim co się wydarzyło.

Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Jerzy
Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze
Tomeczek, a Słowo Boże wygłosi ks.
sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł
Sławomir Kamiński, sercanin z Kluczborka.
z nimi.
Konwent jest chwilą dziękowania
Lecz oczy ich były niejako na uwięzi,
Panu Bogu za dar kapłaństwa, a także
tak że go nie poznali. (...)
wspólnym przeżyciem czasu na modlitwie i
przy stole we wspólnocie kapłańskiej.
We Mszy św. uczestniczyła liczna grupa parafian,
wraz z kapłanami dekanatu.
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Niedziela Dobrego Pasterza
26 kwietnia

Liturgia IV Niedzieli Wielkanocnej pokazuje nam Chrystusa jako Dobrego
Pasterza, który zna swoje owce, szuka ich, oddaje za nie życie.
Ewangelia pełna miłości - pokazuje, jak bardzo Bogu zależy na nas.
W tym dniu gościliśmy w naszej parafii kleryków Wyższego Seminarium
Duchownego w Opolu, którzy podzielili się z nam świadectwem swojego
kapłańskiego powołania.
Ewangelia wg. św. Jana 10,11-18:
Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje
za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są
własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je
porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu
na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam
także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą
słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje
Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt Mi go nie
zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów
odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.
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Bierzmowanie
We wtorek 28 kwietnia o godz. 17:OO
przeżyliśmy w naszej wspólnocie uroczystość
bierzmowania,
której przewodniczył
ks. bp Andrzej Czaja.
Sakrament Ducha Św. przyjęła
młodzież naszego dekanatu z parafii:
Dąbrówka D., Fałkowice, Murów, Pokój, Stare
Budkowice, Zagwiździe i Zawiść.

1. Bąkowska Nina
2. Dawid Emilia
3. Helińska Emilia
4. Konat Dawid
5. Kowalska Dominika
6. Kula Agata
7. Pawełek Klaudia
8. Polok Justyna
9. Damian Olszacki
10.Prusaczyk Kamil
11.Rogalski Dawid
12.Szewczyk Patryk
13.Sznyr Patryk

I Komunia św.
Uroczystość I Komunii w odbyła się w
niedzielę 10 maja o godz. 11:00.
Plan spotkań bezpośrednio przygotowujących
do I Komunii św.
- wtorek godz. 17:15 pierwsza próba wraz z
rodzicami;
- środa godz. 17:00 druga próba;
- piątek godz. 17:00 trzecia próba;
- sobota godz. 10:00 spowiedź święta i próba
generalna;
- niedziela godz. 11:00 - uroczystość I
Komunii św.;
- niedziela godz. 15:30 -nabożeństwo
dziękczynne;

14.Szymala Jacek
15.Urbański Bartosz
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Do
I Komunii św. przystąpili:
1. Adamczyk Zuzanna
2. Bąkowski Oleg
3. Dedek Martyna
4. Gregorowicz Kacper
5. Grzybowska Pola
6. Kowal Adrian
7. Jurek Magdalena
8. Kokocki Szymon
9. Leszczyńska Aleksandra
10.Łapszyński Paweł
11.Mazurkiewicz Denis
12.Olejnik Mikołaj
13.Ryniak Marcel

Boże Ciało 2015
Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności
eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem, które podczas
dzisiejszej uroczystości odbywają się w Kościołach lokalnych we wszystkich
regionach świata. Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan
Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach świata i przez tę
swoją «wędrowną» obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń
chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach;
podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju.
Jakże nie radować się w tym dniu przedziwną solidarnością Boga z ludźmi? W
Eucharystii Jezus przyłącza się do nas - tak jak przyłączył się do uczniów
zmierzających do Emaus - gdy pielgrzymujemy przez dzieje, w miastach i
wioskach, na Północy i na Południu świata, w krajach o tradycji chrześcijańskiej i
w krajach pierwszej ewangelizacji.
św. Jan Paweł II, Anioł Pański, 14 czerwca 1998
Następuje zmiana porządku Mszy św. O godz. 7:30 Msza św. w Krogulnej, a 9:15
w Pokoju. Po Mszy św. procesja do czterech ołtarzy ulicami: Kościelną, Wojska
Polskiego, Mariacką, Sienkiewicza, Namysłowską i Kościelną. Po zakończonej
procesji około godz. 11:00 druga Msza św.

Na Eucharystię o 9:15 i procesję zapraszam w strojach liturgicznych dzieci
pierwszokomunijne. Proszę również o przyozdobienie domów na trasie procesji
obrazami i symbolami religijnymi. Dzieci zachęcam do sypania kwiatów.
Ołtarze: I – przy krzyżu na ulicy Wolności, II - Wojska Polskiego, III Namysłowskiej i IV przy grocie.
W piątek i sobotę tradycyjnie wieczorem po Mszy św. procesja eucharystyczna
wokół kościoła.
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Odpust w Krogulnej
Dnia 23 sierpnia przeżyliśmy odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej
w kościele filialnym w Krogulnej, który w tym roku przeżywa 20 rocznicę swojej
dedykacji. Dokonał jej dnia 08 października 1995 roku ks. bp Alfons Nossol.
Stwierdzam, że w niedzielę 8 października 1995 r. dokonałem poświęcenia ołtarza i
nowo wybudowanego kościoła filialnego pod wezwaniem Matki Boskiej
Częstochowskiej w miejscowości Krogulna, należącej do parafii Pokój. W ołtarzu
zostały złożone relikwie Świętych Męczenników Rzymskich. Pięknie zorganizowana
uroczystość zgromadziła kapłanów głównie z dekanatu Zagwiździe oraz rzeszę
miejscowych parafian. Kościół został wzniesiony w krótkim czasie dzięki
ofiarności wiernych miejscowej parafii. Stanowi udaną kompozycję sakralno architektoniczną. Księdzu dziekanowi Janowi Chwalińskiemu, proboszczowi
parafii oraz twórcom i wiernym za to wielkie dzieło, powstałe na chwałę Boga i
pożytek ludziom, składam niniejszym serdecznie i gorące: Bóg zapłać.
Dokument poświęcenia nowego kościoła filialnego w Krogulnej
z dnia 08 października 1995 roku.
Kościół w Krogulnej w ostatnim czasie został objęty szczególną troską i
poddany gruntownej renowacji, poprzez wymianę poszycia dachu oraz wymianę
okien, a w ostatnim czasie zostały ufundowane dwa witraże św. Józefa i Błażeja
oraz namalowano na ścianie ołtarz wokół istniejącego obrazu Matki Bożej.

Prace w kościele w Krogulnej
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Zmiany duszpasterzy
Dekanat zagwiździański erygował kardynał Bertram. Miało to miejsce 01
czerwca 1944 roku. Bezpośrednim powodem utworzenia naszego obecnego
dekanatu, była zbyt duża ilość parafii przynależących do dekanatu Siołkowice .
Nowopowstały dekanat składał się z 11 parafii. Z dekanatu Siołkowice
wydzielono: Bierdzany, Dąbrówkę Dolną, Fałkowice, Jełową, Stare Budkowice, i
Zagwiździe. Z dekanatu Opole parafie: Kotórz Wielki, Ligotę Turawska i Osowiec
– Węgry. Z dekanatu Kluczbork parafię Tuły, a z dekanatu Namysłów Pokój.
Nowy dekanat zajął wschodnią część bardzo niekształtnego terytorium dekanatu
siołkowickiego.
Dekanat Zagwiździe w latach późniejszych przeszedł zaledwie kilka zmian.
Dnia 05 marca 1946 dołączono kurację w Radomirowicach. Oprócz Radomirowic
do kuracji należały miejscowości: Młodnik (Siserod) oraz Święciny (Swięcina),
będące wcześniej w parafii Fałkowice. W latach 1946-80 Radomirowice były
kuracją, potem filią Starych Budkowic, a od 1988 roku należą do Dąbrówki
Dolnej. Kuracja w Dąbrówce Dolnej została podniesiona do godności parafii 30
kwietnia 1951 roku. W roku 1953 przyłączono do niej Święciny i później
wspomniane Radomirowie. W roku 1953 z dekanatu wołczyńskiego dołączona
zostaje parafia Zawiść, z filią w Szumie.
W tym roku nastąpiły zmiany duszpasterzy w kliku parafiach naszego
dekanatu (dekrety weszły w życie 25 sierpnia):
- w parafii Zawiść proboszczem został ks. Wiesław Mróz;
- w parafii Fałkowice ks. Mariusz Stafa;
- w parafii Dąbrówka D. administratorem został ks. Edward Matusz.
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Misje parafialne
Słowo do Parafian
Tak szybko mija czas... Upłynęło już kilka lat od ostatniej parafialnej misji, która
miała miejsce przed 100-leciem dedykacji naszego kościoła.
Wiemy, że istnieje taka piękna tradycja, iż co dekadę w życiu parafii mają miejsce
szczególne rekolekcje, które nazywane są Misjami. Misje parafialne to przed wszystkim
wydarzenie wiary, które trwa 8 dni. Jest to czas wielkiej łaski Boga, która pomoże nam
naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co zostało zniszczone przez grzech, lub co
zostało zaniedbane przez obojętność lub duchowe lenistwo.
Misje mają na celu pogłębić naszą wiarę, rozumianą jako więź łączącą człowieka z
Bogiem. Chrystus jest ten sam: wczoraj, dziś i na wieki. Zmienia się jednak historia...
Zmieniają się pokolenia ludzi... Stąd istnieje konieczność ciągłego ewangelizowania,
opowiadania o Chrystusie, uświadamiania, że On jest jedynym Odkupicielem świata, a
doczesne zaangażowania bez więzi z Nim - zbawienia nam nie zapewni. Misje parafialne
powinny nam także pomóc w naszym osobistym nawróceniu i we wzajemnym
pojednaniu.
Czas Misji przyjdzie nam przeżywać w roku, któremu towarzyszy hasło
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, oraz jakby w przededniu roku poświęconego
przez Papieża Franciszka Bożemu Miłosierdziu.
W niedzielę 13 września 2015 roku, rozpoczniemy ten szczególny czas Bożej
łaski. Misje poprowadzą ojcowie redemptoryści z Krakowa, którzy będą nam
towarzyszyć w tym dniach i przemawiać w Imię Boga.
Najważniejszym powodem organizowania Misji Świętych jest miłość, czyli troska
Kościoła o rozwój i dobro poszczególnych osób i całych środowisk. Po grzechu
pierworodnym człowiek nie potrafi rozwijać się w sposób spontaniczny i samoczynny.
Przeciwnie, łatwiej przychodzi mu czynić zło, którego nie chce, niż dobro, którego
bardzo pragnie. Człowiek potrafi sam siebie oszukać i krzywdzić albo tak komplikować
sobie życie, że popada w depresję i rozpacz.
Misje są czasem spotkania z Chrystusem, który wie o tych wszystkich naszych
słabościach i zagrożeniach. On stał się po to człowiekiem i po to przyszedł do nas, aby
nasza radość była pełna, abyśmy wygrali życie już na tej ziemi, abyśmy z Jego pomocą
już teraz budowali w sobie i wokół siebie królestwo Boże: królestwo miłości i prawdy,
sprawiedliwości i pokoju. Tylko i wyłącznie Chrystus może w całej pełni objawić nam
prawdę o nas samych i o naszym życiu. Bez Niego nie wiemy kim jesteśmy i w jakim
celu istniejemy. Bez Niego tak trudno jest nam odróżnić dobro od zła i żyć w świętości.
Bez Niego niespokojne są nasze serca i poplątane stają się ścieżki naszego życia.
W takiej sytuacji człowiek potrzebuje Zbawiciela, który nas nieodwołalnie kocha i
w każdym czasie możemy stać się nowymi, niezwykłymi ludźmi – jak św. Jan Paweł II,
czy św. siostra Faustyna.
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Misje są momentem, w którym Chrystus
pozwala wejść człowiekowi w krąg świata samego
Boga. Jest to okazja, która może się nie powtórzyć.
To spotkanie z Tym, który jest jedynym Mistrzem i
Nauczycielem życia, który wszystkim czyni dobrze i
który wszystkich wyzwala: nie tylko z grzechów i
słabości, ale także z ciężaru przeszłości, z lęków i
niepewności, z fałszywych przekonań i groźnych
iluzji.
W naszych spotkaniach obok Pana naszego
Jezusa Chrystusa, będzie obecna Jego Matka –
Maryja. Ona zna każdy nasz stan. Niech Jej wiara,
nadzieja i miłość towarzyszą nam w tym świętym
czasie. Niech Jej Osoba prowadzi nas w objęcia Jej
Syna, Jezusa Chrystusa.
Niech czas Misji, będzie czasem zatrzymania
się przed Bogiem, refleksji nad własnym życiem, a
także podejmowania ważnych decyzji.
Chciejmy także z góry zaplanować
odpowiednio czas, byśmy w tygodniu misyjnym
wszyscy mogli w nim uczestniczyć.
W imieniu misjonarzy i swoim zapraszamy
Was na te Misje, a jednocześnie liczymy na waszą
apostolską pomoc. Każdy w zakresie swojego stanu,
zawodu, środowiska niech coś uczyni, by kogoś
przybliżyć do Boga podczas tych Misji świętych.
Jedni pomogą modlitwą, ofiarowaniem
swoich cierpień, inni dobrym słowem zachęty,
wyręczania, pracą zawodową. Wszystkich wzywamy
do zaangażowania się, do pomocy dla drugich.
Wielkie dzieło Misji Świętych jest naszym
wspólnym dziełem. Polecamy je gorąco modlitwie
wszystkich, tak prywatnej, jak i wspólnej w
rodzinach i parafii.
Szczęść
Boże.
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Misje św. rozpoczniemy
wieczorem w sobotę 12
września.
Nabożeństwa każdego dnia
w Pokoju o 8:00 i 18:00,
w Krogulnej o 17:00.
Spotkania dla dzieci z SP we
wtorek i środę o 9:30.
Dla młodzieży w piątek o 19:15.
Dla chorych i seniorów w piątek
o 8:00.
Odwiedziny chorych
w piątek od 9:30.
Nauki stanowe:
kobiety – poniedziałek 19:00;
mężczyźni – wtorek 19:00;
rodzice – czwartek 19:00;
małżeństwa – sobota 8:00 i
18:00.
Niedziela 13 września –
Nabożeństwo Fatimskie o 18:00.
Od środy do piątku wieczorny
Apel Maryjny o 20:30.
Spowiedź św. od środy do
soboty: 7:30 - 8:30 i 17:30 –
18:00.
Odpust na zakończenie misji
września – suma o 11:00.

Misje święte
PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 13 – 20 wrzesień 2015
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”...
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI - 13 września – NIEDZIELA.
Pokój
7.30 - Msza św. z nauką misyjną.
11.00 - Msza św. z nauka misyjną.
18:00 - Nabożeństwo Fatimskie.
Krogulna:
9.15 - Msza św. z nauką misyjną.
MISYJNY RACHUNEK SUMIENIA -14 września – PONIEDZIAŁEK.
Pokój
8.00 - Msza św. z nauką misyjną.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną.
19.00 - Nauka stanowa dla kobiet.
Krogulna:
17:00 - Msza św. z nauką ogólną.
MISYJNE POJEDNANIE - 15 września – WTOREK.
Pokój
8.00 - Msza św. z nauka misyjną.
9.30 - Spotkanie misyjne dla dzieci.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną.
19.00 - Nauka stanowa dla mężczyzn.
Krogulna
17:00 - Msza św. z nauką ogólną.
MISYJNA ODNOWIENIE WIARY W ŻYCIE WIECZNE - 16 września –
ŚRODA.
8.00 - Msza św. z nauka misyjną.
9:30 - Spotkanie misyjne dla dzieci.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną.
20.30 - Apel Maryjny.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauką misyjną.
Spowiedź święta: środa – sobota
7:30-8:30; 17:30-18:00.
MISYJNA UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA - 17 września –
CZWARTEK.
8.00 - Msza św. z nauka misyjną.
2015 - 13

18.00 - Msza św. z nauka misyjną.
19.00 - Nauka stanowa dla rodziców dzieci i młodzieży.
20.30 - Apel Maryjny.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauką misyjną.
MISYJNE OPOWIEDZENIE SIĘ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM - 18
września – PIĄTEK.
8.00 – Msza św. z nauką misyjną.
Sakrament Namaszczenia chorych.
9.30 – Odwiedziny chorych.
18.00 - Msza św. z nauką misyjną.
19.15 – Spotkanie dla młodzieży.
20.30 - Apel Maryjny.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauką misyjną.
ODNOWIENIE ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH - 19 września – SOBOTA.
8.00 - Msza św. z nauka misyjną. Błogosławieństwo małżeństw.
18.00 - Msza św. z nauka misyjną. Błogosławieństwo małżeństw.
Krogulna:
17.00 – Msza święta z nauka misyjną.
ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH - 20 września – NIEDZIELA –
ODPUST PARAFIALNY.
7.30 - Msza św. z nauka misyjną.
11.00 - Msza św. z nauką misyjną. Poświęcenie krzyża misyjnego.
Krogulna:
9.15 – Msza święta z nauka misyjną.
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej
Ziemia Święta: 03 - 10 października 2015 r.

GALILEA – JAFFA - TABOR – KANA - KAFARNAUM - M.MARTWE –
TYBERIADA - JEROZOLIMA – AIN KARIM – BETLEJEM – YAD VASHEM
1 dzień - KATOWICE - TEL AVIV.
Zbiórka (Pokój) i przejazd autokarem na lotnisko do Katowic. Odprawa bagażowo
- biletowa, wylot do Tel Avivu, transfer do Jaffy i nawiedzenie kościoła Świętego
Piotra. Nocleg w Betlejem.
2 dzień - HEBRON -BETLEJEM.
Śniadania. Przejazd na Pole Pasterzy – miejsca gdzie Anioł Pasterzom obwieszcza
nowinę o Narodzeniu Jezusa. Przejazd do sklepu z dewocjonaliami. Nawiedzenie
Bazyliki Narodzenia Pańskiego – Grota Narodzenia. Wizyta w Kościele Świętej
Katarzyny. Przejście do Groty Mlecznej. Popołudniu dzień w Hebronie. Wizyta w
Synagodze, Grocie Patriarchów – miejscu gdzie pochowani są patriarchowie
Abraham, Izaak, Jakub.
3 dzień - JEROZOLIMA.
Śniadanie. Przejazd na Górę Oliwną. Wizyta w Betfage – początek tradycyjnej
procesji Niedzieli Palmowej. Kościół Pater Noster. Przejście na pole widokowe na
Górze Oliwnej. Zejście do kościoła Dominus Flevit miejsca gdzie Pan zapłakał nad
Jerozolimą. Wizyta w Ogrodzie Oliwnym. Przejazd na Syjon Chrześcijański, gdzie
mieści się Wieczernik, Synagoga, Grób Króla Dawida. Wizyta w kościele Zaparcia
się Piotra. Kolacja i nocleg.
4 dzień JERYCHO - M. MARTWE.
Śniadanie. Przejazd Doliną Jordanu, po drodze pustynia Wadi Quelt, Jerycho –
Źródło Elizeusza i sykomora Zacheusza. Postój pod sykomorą Zacheusza i na polu
widokowym pod Górą Kuszenia, przejazd nad Morze Martwe (czas wolny na
kąpiel ok. 3 i 5 h). Kolacja i nocleg.
5 dzień - JAFFA – HAJFA - KANA - NAZARET.
Śniadanie. Przejazd do Sebasty – ruin miasta chluby Heroda Wielkiego. Wizyta w
Nablusie przy studni Jakubowej. Przejazd do Nazaretu. Na koniec dnia wizyta w
Kanie Galilejskiej – (odnowienie sakramentu małżeństwa). Nocleg w Nazarecie/
Tyberiadzie.
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6 dzień - TABOR - TYBERIADA - JORDAN - GALILEA - KAFARNAUM.
Śniadanie. Transfer na Górę 8 Błogosławieństw – miejsce Kazania na Górze.
Przejazd do Tabgha – miejsce gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby. Przejście do
Kościoła Prymatu Świętego Piotra. Przejazd do Kafarnaum – miasta cudów
Chrystusa. Przejazd nad Jezioro Galilejskie. Przerwa na tradycyjny lunch ryba
Świętego Piotra (około 18 USD). Przejazd na Górę Przemienienia Pańskiego.
Nocleg w Betlejem.
7 dzień - JEROZOLIMA.
Śniadanie. Przejazd do Kościoła Świętej Anny. Przejście Drogi Krzyżowej.
Modlitwa i zwiedzenie Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas wolny na starym mieście.
Wizyta pod Ścianą Płaczu. Kolacja i nocleg w Betlejem.
8 dzień - TEL AVIV – KATOWICE.
Śniadanie, transfer na lotnisko, przelot do Katowic, transfer autokarem do Pokoju i
koniec pielgrzymki.
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Wizytacja biskupia
Na przełomie października i listopada wizytację pasterską
w naszej parafii przeprowadził
biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała.
Wizytacja biskupia w parafii jest czynnością
apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i
znakiem jedności Kościoła diecezjalnego.
Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia
kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi
wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, grupami
duszpasterskimi, działającymi w parafii.
Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w
każdej parafii co 5 lat.
Wizytacja
bpa Rudolfa Pierskały:
23 października – piątek – rozpoczęcie wizytacji;
24 października – sobota – Pokój i Krogulna;
29 października – czwartek – szkoły: SP i Gimnazjum;
03 listopada – wtorek – Siedlice i Krzywa Góra;

Bal Wszystkich Świętych
Celem Balu Wszystkich Świętych jest ukazanie dzieciom i młodzieży świętości
jako najważniejszego celu każdego chrześcijanina.
Ma on pokazać, że chrześcijanin to człowiek radości, potrafiący cieszyć się swoją
wiarą.
Bal odbył się w sobotę 31 października w kościele do Krogulnej o godz. 15:30, a
następnie na sali wiejskiej.
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Wybory do Rady Duszpasterskiej
Rok 2015 jest rokiem końca kadencji Parafialnych Rad Duszpasterskich i wyboru nowych we wszystkich parafiach diecezji opolskiej.
Kalendarium wyborów kształtuje się następująco:
8 listopada – zapowiedź wyborów;
15 listopada – I etap wyborów (wskazanie kandydatów przez wiernych);
22 listopada – ogłoszenie listy kandydatów (weryfikacja i zgoda);
29 listopada – II etap wyborów – głosowanie wg list wyborczych;
13 grudnia – zaprzysiężenie nowej Rady i rozpoczęcie kadencji;

Wyniki wyborów do PRD:
- Łytka Jan
- Sygulka Gerard
- Bartoń Marcin
- Orzeszyna Janusz
- Hejna Grzegorz
- Sowa Jadwiga
- Gryl Danuta
- Bitner Aniela
- Łytka Marek
- Bąkowska Zofia
- Grzegorczyk Jerzy

Rok Miłosierdzia Bożego
08 grudnia 2015 - 20 listopada 2016

Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie
ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 8 grudnia 2015 r. w
Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
Zakończenie przewidziano na 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla
Wszechświata
Papież Franciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc: Często myślałem o
tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia
świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem
będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go
w świetle słów Pana: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. (Łk 6,
36).
Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050. rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie,
gdzie w Łagiewnikach jest ustanowione przez Św. Jana Pawła II Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
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Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego
Czym jest Nawiedzenie obrazu – w naszej rodzinie i naszym domu?
Plan peregrynacji
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego: Jezu,
ufam Tobie! w danej rodzinie, powinno być Ulice rozpoczynają nawiehistorycznym
wydarzeniem,
przemienieniem dzenie od początkowych
duchowym całej rodziny, jej wyznaniem wiary.
numerów:
Otwarciem nie tylko drzwi domu, ale i serc
domowników.
1. ul. Kościelna
Nawiedzenie jest przyjęciem Jezusa Miłosierne- 2. ul. Podleśna
go, który przychodzi, ażeby wskrzeszać miłość i 3. ul. Brzeska
udzielać przebaczenia. Jezus powinien w tym czasie 4. ul. Skośna
stać się nie tylko gościem, ale Panem tego domu i ro- 5. ul. Namysłowska
dziny. Obecność obrazu jest czasem uwielbienia Boże- 6. ul. Nowy Świat
go Miłosierdzia i zawarcia z Nim przymierza na wie- 7. ul. Janka Krasickiego
8. ul. Kolejowa
ki.
9. ul. Sienkiewicza
Przez wiarę Jezus udziela bogactwa swej łaski i
10. ul. Krzywa
przychodzi do modlącej się rodziny, jak do uczniów w
11. ul. 1 Maja
Wieczerniku, z darem oczekiwanego pokoju i jedno12. ul. Reja
ści.
13. ul. Średnia
Rodzina przyjmuje obraz w godzinach wieczor- 14. ul. Krótka
nych. Około godziny 19:00 udajemy się do rodziny,
15. ul. Mariacka
która przed nami gościła obraz Jezusa Miłosiernego. 16. ul. Wojska Pol.
Tam modlimy się wspólnie. Następnie udajemy się do 17. ul. Żeromskiego
naszego domu. Obraz niesie mężczyzna, najlepiej –
18. ul. Rataja
ojciec rodziny, dziadek lub syn. Jeżeli jest to niemoż- 19. ul. Wolności
liwe, to inny domownik. Obraz pozostaje przez cały
20. ul. Opolska
dzień i skupia rodzinę na modlitwie. Należy w miarę 21. ul. Winna Góra
możliwości, odmówić wspólną modlitwę rano, w południe o godzinie 12.00, a także Godzinę Miłosierdzia
Zieleniec,
Bożego o 15.00. O godzinie 19.00 – zakończenie naKrogulna,
wiedzenia i przekazanie obrazu następnej rodzinie.
Winna Góra,
Siedlice.
Na nawiedzenie zapraszamy członków naszej
rodziny, a także sąsiadów. Nawiedzenie jest okazją
przezwyciężania niechęci w gronie rodzinnym i sąsiedzkim, dlatego – nie zmieniamy trasy w celu uniknięcia spotkania z sąsiadem, z którym są oziębione stosunki.
Do nawiedzenia należy podchodzić z wiarą i miłością, a wtedy Pan Bóg obdarzy
nas wieloma łaskami, potrzebnymi w szlachetnym i szczęśliwym życiu.
Jak się przygotować do przyjęcia obrazu?
Dobrze, aby wszyscy członkowie rodziny byli w stanie łaski uświęcającej,
a w dniu przyjęcia obrazu (lub innego dogodnego dnia) przystąpili do sakramentu pojednania i uczestniczyli w Mszy świętej. W domu należy przygotować stół
nakryty obrusem (lub inne godne miejsce, np. na komodzie lub jeśli jest w domu,
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to na domowym ołtarzyku). Na stole warto postawić świecę, a także położyć egzemplarz Pisma Świętego. Na modlitwę w domu można zaprosić przyjaciół, sąsiadów, członków rodziny.
Do obrazu dołączony będzie:
- MODLITEWNIK NAWIEDZENIA (propozycje modlitw, czytań, śpiewów);
- RÓŻANIEC Z ZIEMI ŚWIĘTEJ, na którym modlić się będą wszystkie
rodziny;
- KSIĘGA PAMIĄTKOWA w której wpisujemy datę nawiedzenia oraz nazwisko rodziny przyjmującej obraz.
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