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MAJ 2021

MSZE ŚWIĘTE W TRADYCYJNYM RYCIE RZYMSKIM
w kościele pw. św. Michała Archanioła (Opole, ul. ks. Domańskiego 4)
Przez cały miesiąc maj – na 15 min. przed każdą Mszą świętą w dzień
powszedni – odmawiana bądź śpiewana będzie LITANIA LORETAŃSKA

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: 15 min przed każdą Mszą św. niedzielną
1 V 2021 - (sb) ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA, OBLUBIEŃCA NMP, WYZN.
19:00 - Msza św. Intencja zajęta.

2 V 2021 - (nd) IV NIEDZIELA PO WIELKANOCY
12:30 - Różaniec
13:00 - Msza św. Intencja zajęta.

3 V 2021 - (pn) NMP KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ, PATRONKI POLSKI
13:00 - Msza św. O Boże błogosławieństwo w rocznicę ślubu.

8 V 2021 - (sb) ŚW. STANISŁAWA, BP. I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI
19:00 - Msza św. Intencja zajęta.

9 V 2021 - (nd) V NIEDZIELA PO WIELKANOCY
12:30 - Różaniec
13:00 - Msza św. Za + tatę Witolda.

10 V 2021 - (pn) DNI KRZYŻOWE

Św. Antonina, Bp. i Wyznawcy
19:00 - Nabożeństwo błagalne (LITANIA MNIEJSZA)
- Msza św. Intencja zajęta.

11 V 2021 - (wt)

DNI KRZYŻOWE
ŚŚ. FILIPA I JAKUBA, APOSTOŁÓW
19:00 - Nabożeństwo błagalne (LITANIA MNIEJSZA)
- Msza św. Z podz. za łaski otrzymane dla Wojcieha oraz z pr. o dalsze błog.

12 V 2021 - (śr)

DNI KRZYŻOWE
WIGILIA WNIEBOWSTĄPIENIA
19:00 - Nabożeństwo błagalne (LITANIA MNIEJSZA)
- Msza św. O uzdrowienie i uświęcenie poleconych osób.

13 V 2021 - (czw) WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
19:00 - Msza św. Intencja zajęta.

16 V 2021 - (nd) NIEDZIELA PO WNIEBOWSTĄPIENIU
12:30 - Różaniec
13:00 - Msza św. Intencja zajęta.

22 V 2021 - (sb) WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
19:00 - Msza św. O Boże bł. i potrzebne łaski dla Sebastiana z okazji rocz. ur.

23 V 2021 - (nd) ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
12:30 - Różaniec
13:00 - Msza św. Intencja zajęta.

26 V 2021 - (śr) ŚRODA SUCHYCH DNI PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO
19:00 - Msza św. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w rodzinie.

28 V 2021 - (pt) PIĄTEK SUCHYCH DNI PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO
19:30 - Msza św. W intencji + Walentego Woźniaka w 50 rocznicę śmierci.

29 V 2021 - (sb) SOBOTA SUCHYCH DNI PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO
19:00 - Msza św. O nawrócenie rodziny, a zwłaszcza synów.

30 V 2021 - (nd) NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
12:30 - Różaniec
13:00 - Msza św. Intencja zajęta.

31 V 2021 - (pn) NMP KRÓLOWEJ
19:00 - Msza św. W intencji syna Dawida w 1. rocznicę urodzin.

MARYJA WSPÓŁODKUPICIELKA
ŚW. ABP JÓZEF

BILCZEWSKI (1860-1923)

Gdy Archanioł zwiastował Maryi poczęcie Syna Bożego, wyrzekła ona: „Oto służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38). Często przyrównywano to „niechaj mi się stanie”, do owego „fat – niech się stanie”, które Bóg wyrzekł na początku świata. Jednym „fat” Stwórca wyprowadził z nicości świat cały. Matka zaś Najświętsza swoim „niech się stanie” sprowadziła samego Pana Boga na ziemię, aby z Nim
i przez Niego zbawić ludzkość całą.
Jeśli św. Paweł słusznie apostołów i wszystkich ich następców nazywa coadiutores Dei – pomocnikami, współpracownikami Boga, ponieważ Bóg ich używa jako narzędzi do uświęcenia dusz, to o ileż słuszniej Maryi należy się
miano współpracowniczki i pomocniczki w dziele odkupienia! Albowiem gdy Święci pracą swą i modlitwą, połączoną z dobrym życia przykładem wprowadzili Pana Jezusa do
serc kilkunastu, kilkuset lub kilku tysięcy, to Matka Najświętsza wprowadziła Go w świat cały i stała się przez to
narzędziem w rękach Bożych do zbawienia nie tylko ludzi
niektórych, lecz świata całego. I jeśli Polska czci św. Wojciecha, a wszystkie ludy słowiańskie św. Cyryla i Metodego, jeśli Kraków szczyci się św. Stanisławem, a Lwów swoim błogosławionym Jakubem Strepą, bo oni albo wiarę
Chrystusową wprowadzili do kraju, albo ją umocnili słowem i pracą apostolską: to nie powinno, najdrożsi moi, być
ani zakątka ziemi, gdzie by serca nie biły wdzięcznością dla Matki Najświętszej, bo ona
dała ludzkości Zbawiciela, którego naukę głosili Apostołowie i święci Biskupi nasi.
Maryja nie tylko poczęła i porodziła Pana Jezusa, nie tylko mlekiem swym Jego wykarmiła i w ten sposób Arcykapłanowi naszemu dostarczyła z krwi i ciała swojego materii do Jego ofary na Golgocie, ale nigdy Syna swojego aż do Jego Wniebowstąpienia nie
opuszczała. Myślą i sercem z Nim zjednoczona wtajemniczała się w Jego plany, przejmowała się Jego Boskiego Serca uczuciami, żyła Jego pragnieniami, współdziałała w Jego
pracach i dziełach, każde Jego słowo i czyn głęboko chowając w pamięci i sercu swoim.
Na rękach Maryi, jak na tronie, Boże Dziecię odebrało pierwszy hołd na ziemi od pasterzy w stajence; na Jej rękach Syn Boży po raz pierwszy w świątyni jerozolimskiej
ofarował się za ludzkość w oczach świata swemu Ojcu niebieskiemu; uniesiony na rękach Maryi chroni się Pan Jezus do Egiptu przed prześladowaniem Heroda; odpowiadając Maryi w świątyni jako 12-letnie pacholę, po raz pierwszy odsłonił cel swego życia na
ziemi, to jest, naprawę czci Bożej, zniszczonej grzechem Adama; do trzydziestego roku
życia w domku nazaretańskim był we wszystkim posłuszny Matce Swojej; na prośbę
Maryi uczynił pierwszy cud w Kanie Galilejskiej.
Jeśli św. Jan Złotousty, wielbiąc św. Pawła, mógł powiedzieć: „serce Pawła, serce
Chrystusa”, bo tak dobrze Apostoł narodów odzwierciedlił przymioty Boskiego Serca: to
czy nie trafniej powinniśmy wołać: „Serce Maryi, Serce Jezusa!” skoro nie tylko przez łaskę, lecz i przez wspólność życia całego, przez wspólność myśli, mów i cierpienia Serce
to niepokalane urobiło się na podobieństwo najdoskonalsze Boskiego Serca Pana Jezusa.

„I duszę twą przeniknie miecz” (Łk 2, 35) – tak do Maryi rzekł św. starzec Symeon.
I przeszła Maryja z Jezusem przez to życie ubóstwa i pracy, aż doszła pod sam krzyż
i tam „stała Matka boleściwa”, mężna w bohaterstwie cierpienia, powtarzając za Synem
fat, fat – niech ofara dopełni się do końca wedle woli Ojca niebieskiego! A potem przyjęła martwe Ciało Zbawiciela na ręce Swoje, złożyła do grobu, błogosławiąc Bogu za
dzieło odkupienia i czekając spokojnie w sieroctwie Swoim, aż Panu upodobało się wezwać umiłowaną Swoją słowy: „wstań przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź już,
przyjdź… bo już zima życia Twojego minęła” (PnP 2, 13. 11).
Słusznie teraz w litanii wraz z całym Kościołem wołamy: „Wspomożenie wiernych,
Królowo męczenników, módl się za nami!”.
I słusznie dodać możemy: „Współodkupicielko nasza – módl się, ach módl się za
nami!”. Maryja bowiem, dając światu Zbawiciela, przyszła z pomocą ludzkości w największej niedoli, a cierpieniami całego życia więcej zasiliła skarbiec zasług i zadośćuczynień, którym rozporządza Kościół święty, niż wszyscy męczennicy razem wzięci.
(fragment za: „List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny”, Lwów 1903)

O DARACH DUCHA ŚWIĘTEGO
KATECHIZM KATOLICKI ŚW. PIUSA X - FRAGMENTY
Przy usprawiedliwieniu wraz z odpuszczeniem grzechów i z cnotami teologicznymi
Bóg wlewa człowiekowi jeszcze dary Ducha Świętego.
(…) Te dary Bóg wlewa człowiekowi sprawiedliwemu, żeby łatwiej i szybciej przyjmował natchnienia Ducha Świętego i szedł za nimi, gdy go nimi Duch Święty różnorako
nakłania do dobrego a unikania złego.
1. Mądrość daje nam pomoc, żebyśmy znajdowali radość w rozważaniu rzeczy Boskich, i żebyśmy o sprawach Boskich i ludzkich myśleli po Bożemu;
2. Rozum, żebyśmy, o ile to jest możliwe u człowieka, coraz lepiej poznawali tajemnice wiary jako godne wiary;
3. Rada, żebyśmy się strzegli zasadzek szatana i świata, a w wątpliwościach zrozumieli, co się bardziej przyczynia do chwały Bożej i do naszego oraz bliźnich zbawienia;
4. Męstwo, żebyśmy doznawali szczególnej mocy do zwyciężania pokus i innych
przeszkód w życiu duchownym;
5. Umiejętność, żebyśmy należycie odróżniali między tym, w co należy wierzyć
a w co nie, i żebyśmy się trzymali właściwego kierunku w sprawach życia duchownego;
6. Pobożność, abyśmy należytą cześć i służbę oddawali Bogu, Świętym i tym ludziom,
którzy nam zastępują Boga, i abyśmy wspomagali biednych i nieszczęśliwych dla miłości
Boga;
7. Bojaźń Boża, żebyśmy unikali grzechów przez bojaźń obrazy Boskiej, płynącą
z dziecięcej czci dla majestatu Bożego
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