
Nasze życie parafialne 
Bóg zapłać za ofiary na remont katedry w Opolu.  
Podziękowanie za przystrojenie krzyżów na Dzień św. Marka i Dni Krzyżowe.. 
W przyszłą niedzielę kolekta na Światowe Dni Młodych w Krakowie 
Nabożeństwo majowe o godz. 15.15. Zaproszenie do częstego udziału – codziennie  
o godz. 17.15 (z Nowenną przed Zesłaniem Ducha Św.), a w środę o godz. 18.00  
w jęz. niemieckim.  
W poniedziałek urocz. św. Stanisława bpa – Patrona Polski. Msza św. o godz. 7.00. 
Nabożeństwo majowe o godz. 18.00 w Pustkowie – wyjazd rowerami o godz. 17.30. 
W środę o godz. 16.00 Msza św. szkolna.  
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.  
O godz. 17.15 w piątek majowe nabożeństwo fatimskie – z procesją. 
W sobotę po Mszy św. porannej modlitwy Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
W sobotę w Opolu świecenia kapłańskie – pamiętajmy o tym w modlitwie.  
   (w tygodniu po 15.05.): 
Nabożeństwa majowe: codziennie o godz.17.15, tylko w środę o godz.18.00. 
W poniedziałek całodzienna adoracja Najśw. Sakram. w naszej świątyni – program 
podany jest obok w gazetce i w gablotce. Można też przyjść o dowolnej porze. 
W środę o godz. 8.30 Msza św. w Dniu Patrona w int. naszej szkoły. 
W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
W niedzielę o godz. 10.00 rocznica poświęcenia naszego kościoła – sztandary! 
 

Nabożeństwa majowe w naszej parafii: 
w niedziele o godz. 15.15, codziennie o godz.17.15, a w poniedziałki i środy (niem.) 
o godz.18.00. Zaproszenie dla wszystkich! Dzieci będą otrzymywać obrazki maryjne. 
Tradycyjne wyjazdy rowerowe będą możliwe tylko w dwa poniedziałki:  
9-go w Pustkowie i 23-go w Antoniowie. W Niwkach nabożeństwo będzie połączone  
z Mszą św. Oktawy Bożego Ciała – 30 maja. 
 

Zaproszenie na nabożeństwo majowe przed Dniem Matki 
Tegoroczny Dzień Matki przypada w dzień Bożego Ciała, dlatego z małym 
wyprzedzeniem wszystkie Mamy – i nie tylko – zaproszone są na nabożeństwo 
majowe o godz. 17.15, w piątek, 20 maja – z udziałem grupy muzycznej „Triso”  
z Opola (młodzież z zespołem Downa) 
 
 

Zapisy na Światowe Dni Młodych w Krakowie 
Można wybrać się z parafią w Ozimku na ostatnie trzy dni tego wielkiego spotkania. 
Cena – ok. 400 zł. Zapisy u księdza wikariusza Michała Kaczówki. 
 

Powiadomienie TAURONU 
o inwentaryzacji urządzeń sieci elektroenergetycznej – akcja ta będzie prowadzona 
przez upoważnionych do tego pracowników (z identyfikatorami) w okresie od 
kwietnia do grudnia br. Nie dotyczy ona urządzeń wewnątrz mieszkań. 
 

                           U św. Mikołaja 
                              w Szczedrzyku 

      Wiadomości parafialne Rzymskokatolickiej Parafii w Szczedrzyku 
08.05.2016                                                                               353 

                                                                                       
         PL 46-042 Szczedrzyk, Pl  1- go Maja 19                                tel: (77) 4655192                                        
http://www.parafia-szczedrzyk.pl                        

 

Duch Święty – dar Miłosiernej Miłości Boga 
 

   Jesteśmy w połowie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. 
Każdy nowy dzień i etap tego czasu niesie ze sobą coraz 
to nowe obrazy Bożych zmiłowań. Może mamy czasem 
pokusę, jak apostołowie w Wieczerniku, zamknąć swe 
serca na to, co nowe, bo nie wiemy dokąd ma nas 
prowadzić. Ale drzwi Miłosierdzia nie po to zostały 
otwarte, by je teraz zamykać, dlatego potrzebujemy mocy 
Ducha Świętego. Niech On uwolni nas od lęku przed 
głębinami Bożego Miłosierdzia. które się wciąż i bez 
końca nam udziela. 

 

  Miłosierdzie, to nikt inny tylko Ojciec i Syn przychodzący z wysokości nieba do nas  
i pragnący w nas przebywać. To nikt inny, tylko Duch Święty, który uczy nas kochać. 
Przed Wieczernikiem w dniu Jego Zesłania zgromadzeni byli reprezentanci niemal 
całego świata. Dzisiaj też Pan Bóg pragnie udzielać się wszystkim ludziom z każdego 
narodu – i potrzebuje do tego naszej pomocy, przez modlitwę i apostolstwo.  
Dlatego nie możemy się zamykać – ani na dary Boga, ani na potrzeby ludzi. 
Trzeba, abyśmy wypełnieni mocą Bożego Ducha wciąż na nowo umieli przyjmować  
i rozdawać miłosierdzie. Dlatego w wiarą i odpowiedzialnością wołamy: 

Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty, światła Twego strumień. 
Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask drogich, przyjdź Światłości sumień. 

Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. 
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. 

Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, Siedmiorakie Dary. 
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. 

Amen. Alleluja! 
 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
Organizowana jest kolejny raz pod hasłem: „Oczyść dom i świat z elektrośmieci – daj 
nadzieję żyjącym bez domu na krańcach świata”. 
Zbierane są nieużywane sprzęty RTV i AGD. telefony, kuchenki, odkurzacze, itp. 
SW naszej parafii ta zbiórka będzie organizowana w piątek, 13 maja przed świetlicą 
wiejską do godz. 15.00 – wtedy zebrany sprzęt będzie odtransportowany. 
 

 



NIEDZIELA  – 08.05.2016 – Wniebowstąpienie Pańskie 
730 (niem.) do Miłosierdzia Bożego przez wstaw. MB Nieust. Pomocy dziękcz.  

            z ok. 65 urodzin Moniki oraz 45 roczn. ślubu Moniki i Reinholda Ozimek 
– o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach synów 

1000 I Rocznica I-szej Komunii św. – w int. dzieci z kl. IV oraz ich rodzin 
1515 nabożeństwo majowe 
1600 za ++ rodziców Mariannę i Piotra Wiciak, ++ teściów Zofię i Johana Frasek,  

ich + syna Jana 
  

PONIEDZIAŁEK  – 09.05.2016 – św. Stanisława bpa 
700 za + Bertholda Goldberg (w rocznicę śmierci), za ++ z pokrew. – dziękcz. za dar 

zdrowia i z prośbą o dalszą opiekę Bożą i potrzebne łaski 
  

WTOREK – 10.05.2016 
1800 za ++ rodziców Jana i Helenę Kokot, ++ teściów Józefa i Klarę Gonsior,  

za ++ z pokrew. – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i w rodzinach dzieci                                                                        
  

ŚRODA – 11.05.2016  
700 za ++ rodziców Roberta i Jadwigę Malek, + Barbarę, 4 ++ braci i bratowe,  

+ siostrę Elżbietę, ++ rodziców Stefana i Marię Kensy, 2 ++ braci, + Mariannę, 
++ dziadków z obu stron 

1600 za + Adriana Halupczok w 2 roczn. śmierci – o zdrowie i błog. Boże  
w rodzinach Kanenberg – Halupczok 

  

CZWARTEK – 12.05.2016  
1800 za + Zofię Stawiarską w 1 roczn. śmierci 

  

 PIĄTEK – 13.05.2016 – NMP z Fatimy 
700 za + matkę Genowefę (z ok. urodzin), + ojca Erwina Leś, za ++ dziadków  

z obu stron 
1515 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
1800 za ++ ojców Otto Wiench i Emila Wienczek, ++ chrzestnych Annę, Józefa, 

Pawła i Hildegardę, za ++ dziadków i ++ z pokrew. 
  

 SOBOTA – 14.05.2016 – św. Macieja ap. 
800 za + Antoniego Jagusch, + ojca Henryka, ++ teściów, + szwagra Andrzeja 

1800 za + męża Jana Orlik, ++ rodziców Stefana i Marię Kensy, ++ teściów Jana  
i Franciszkę Orlik, ++ braci, + Mariannę Kensy, za ++ z pokrew. Kensy – Orlik 

  

NIEDZIELA  – 15.05.2016 – Zesłanie Ducha Świętego 
730 (niem.) za ++ rodziców Stefana i Gertrudę Wachholz, + męża Huberta,  

            ++ teściów Albinę i Aleksa Kupka, ++ szwagierki Jadwigę, Sophie  
i Gertrudę, ++ szwagrów Józefa, Antona i Aloisa, + Renatę Rudolf, dwcz. 

1000 za roczne dziecko: Wojciech Panczyk, za rodziców i chrzestnych 
1515 nabożeństwo majowe  
1600 za + męża i ojca Jana Gora, za ++ z pokrew. Gora – Bukowski – o zdrowie  

i błog. Boże w rodzinie 
  

PONIEDZIAŁEK  – 16.05.2016 – NMP Matki Kościoła – 
                                                                                      Całodzienna Adoracja 
800 za ++ matki Martę i Agnieszkę Sowa, ++ teściów Waltra i Alfreda – o zdrowie  

i błog. Boże w rodzinie 
1800 za + Roberta Liebner w 13 roczn. śmierci, jego + ojca Józefa, ++ rodziców 

Ryszarda i Gertrudę Kanz, za ++ z pokrew. Kanz – Liebner – Kotula 
  

WTOREK – 17.05.2016  
1800 dziękcz. z ok. 18 urodzin Kevina – o dary Ducha Świętego, także dla 

rodzeństwa, o zdrowie i błog. Boże w rodzinie 
  

ŚRODA – 18.05.2016  
830 w int. uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły im. św. Jana Pawła II 

  

CZWARTEK – 19.05.2016 – Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana 
1800 za + Julię Willenhart (w dniu urodzin) 

  

PIĄTEK – 20.05.2016   
700 za + Ks. Prob. Gerarda Strzedułę (+2005) 

1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
1800 dziękcz. – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Sowa 

  

SOBOTA – 21.05.2016 – św. Jana Nepomucena 
800 za ++ rodziców Stanisława i Gertrudę Konieczko oraz Ryszarda i Reginę 

Gonsior, za ++ brata Pawła, bratową Teresę, zięcia Andrzeja i szwagra Georga, 
za ++ z pokrew. Konieczko – Gonsior 

1800 1) w pewn. int. dziękczynnej i błagalnej 
2) w int. strażaków OSP Szczedrzyk oraz ich rodzin 

  

NIEDZIELA  – 22.05.2016 – Trójcy Przenajświętszej 
730 (niem.) za + Romana Mateja w roczn. śmierci, za ++ Henryka Maibach  

            i Sylwię Gabryś 
1000 1) Kiermasz – za budowniczych i fundatorów naszej świątyni 

2) dziękcz. za dar zdrowia oraz w pewnej int. o zdrowie i błog. Boże 
1515 nabożeństwo majowe 
1600 dziękcz. z ok. 70 urodzin Emila – o zdrowie i błog. Boże w rodzinie  

i w rodzinach dzieci 
  

 

Zapowiedzi przedmałżeńskie 
Radosław POPERA, s. Janusza (Opole) –  
Justyna ORŁOWSKA, c. Konrada (Szczedrzyk) 
     Andrzej SKIBA, s. Norberta (Kały) – 
     Magdalena FRASEK, c. Janusza (Pustków) 
Krzysztof ŚWIERC, s. Marka (Opole) – 
Anna WYŻGAŁA, c. Roberta (Pustków) 
     Mariusz CHORĄŻEWICZ, s. Zdzisława (Jedlice) – 
     Anna KANDZIORA, c. Arnolda (Ozimek) 


