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GAZETKAGAZETKA
PARAFIALNAPARAFIALNA

Łąki KozielskieRaszowa

V NIEDZIELA WIELKANOCNA V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

17.05.2020	 VI	Niedziela	Wielkanocna
  7.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Johannesa Ziegler w 30 dzień po śmierci
		9.00	 ŁĄKI	KOZIELSKIE	
 Msza św.: Za †† rodziców Edytę i Bernarda, ojca Jana Borek, dziadków 
 z obu stron, chrzestnego Józefa oraz za wstawiennictwem Matki Bożej  
 Majowej z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże  
 błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
10.30 RASZOWA
 Msza św.: Za †† rodziców Józefa i Hildegardę Kral, Martę i Augustyna  
 Bannert, †† z pokrewieństwa oraz za wstawiennictwem Matki Bożej 
 Majowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Bannert
12.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 28)
15.00 RASZOWA
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	

Trwa	miesiąc	maj	poświęcony	Matce	Bożej.	Zachęcamy	do	udziału	w	nabo-
żeństwach	majowych.		
Ponieważ	ciągle	mamy	restrykcyjnie	ograniczoną	 liczbę	osób	mogących	
przychodzić	do	kościoła,	gromadźmy	się	rodzinnie	w	naszych	domach	na	
śpiewanie	Litanii	loretańskiej,	pieśni	maryjnych,	na	różaniec	czy	wieczorny	
Apel	Jasnogórski.
 
Przypominamy że zgodnie z dekretem biskupa opolskiego i zarządzeniem mini-
stra zdrowia, w naszej parafii we Mszach św. i nabożeństwach może uczestni-
czyć w	kościele	parafialnym	22	osoby;	w	kościele	filialnym	14	osób	oprócz 
służby liturgicznej (mogą już służyć ministranci od 13 roku życia). 
Obowiązuje zasada dystansowania się – 2m od siebie.
Komunię św. najpierw rozdzielamy w kościele a potem na dworze nie wchodzi-
my zatem do kościoła.
Usilnie	prosimy	by	bardzo	tego	przestrzegać.	Pierwszeństwo	mają	osoby	
zamawiające	intencje	mszalne!

Kancelaria	Parafialna	jest	nieczynna.	Wszelkie	sprawy	prosimy	załatwiać	
drogą	telefoniczną.

Dziękujemy za posprzątanie i utrzymanie porządku placu kościelnego. 
W tym tygodniu do sprzątania prosimy mieszkańców z ul. Słowackiego 2 - 16 
(numery parzyste).  

Bóg zapłać za Waszą troskę o utrzymanie parafii. 
Dalsze dobrowolne ofiary możemy wpłacać na konto naszej parafii.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy ul. Narutowicza 9, 47-150 Leśnica 
PL57890700082001000035070001

Papież Benedykt XVI podczas pa-
miętnej pielgrzymki do Polski, mó-
wił do młodzieży na krakowskich 
Błoniach (27.05.2006) o domu 
zbudowanym na skale.
      Wzbudzał tym samym tęskno-
tę „za takim domem, który będzie 
własny, który będzie trwały, do któ-

rego będzie się nie tylko wracać z radością, ale i z radością przyjmować każ-
dego przechodzącego gościa”. Zachęcał też polską młodzież do budowania 
domu, „w którym miłość będzie chlebem powszednim, przebaczenie koniecz-
nością zrozumienia, a prawda źródłem, z którego wypływa pokój serca”.
      O jakim domu marzymy? Papież sugerował młodzieży, często zafascyno-
wanej wygodą i zewnętrznym blichtrem, że dom, to nie tylko miejsce zamiesz-
kania, w którym człowiek może przebywać jakiś czas w sensie fizycznym. 
Dom to stan życia, który jest konieczny do osiągnięcia celu naszych dążeń 
uczuciowych, intelektualnych i duchowych.
      Niedościgłym ideałem domu jest dom naszego Ojca, o którym mówi w 
dzisiejszej Ewangelii Chrystus. Zapewnia On nas, że w domu Ojca, w ojczyź-
nie niebieskiej jest mieszkań wiele i znajdzie się w nim miejsce dla każdego, 
kto zdąża doń drogą, którą On jest. Nie jest to jednak droga wygodna, usłana 
różami, lecz często ciernista, pełna wyrzeczeń i trudu. Idąc nią, człowiek uczy 
się prawdziwej miłości.
      Podziękujmy dziś Panu Bogu za to, że uzdolnił nas do miłości, która jest 
budulcem domu doczesnego, ale także i drogą do domu wiecznego szczęścia. 
Wszystkie inne ścieżki, które wskazuje świat, są najczęściej błędnymi ścież-
kami.One mamią iluzorycznym powabem, lecz nie uszczęśliwią człowieka, nie 
ukażą mu blasku piękna życia. Bardzo często są to ślepe zaułki, prowadzące 
donikąd. Prośmy Boga, byśmy nie stawiali kroków do tyłu, by nasza droga w 
stronę wiecznej miłości była autentyczna i piękna.

ks. Stanisław Jasionek

MAMY	DOM	W	NIEBIE!



11.05.2020	 Poniedziałek	-	dzień	powszedni
17.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 22)
18.00 RASZOWA 
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	
 Msza św.: Za †† rodziców Zofię i Franciszka Wołowskich, Marię i Wilhelma  
 Hadasik, siostrę, szwagierkę, szwagrów, dziadków z obu stron, 
 †† z pokrewieństwa oraz do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże 
 błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

12.05.2020	 Wtorek	-	dzień	powszedni
16.00	 ŁĄKI	KOZIELSKIE	
 Msza św.: Za †† męża Wiktora Streitz, rodziców Elżbietę i Ryszarda Krahl,  
 teściów Paulinę i Wiktora Streitz, Stefanię Bulla, †† z pokrewieństwa Streitz,  
 Krahl oraz za wstawiennictwem Matki Bożej Majowej z prośbą o Boże  
 błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
17.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 23)
18.00 RASZOWA
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	
 Msza św.: Za †† rodziców Wilhelma i Gertrudę, dziadków, rodzeństwo 
 z obu stron, szwagra Rainharda, †† z pokrewieństwa z obu stron,
 † Ks. Tadeusza Kasprzyka, dusze w czyśćcu oraz za wstawiennictwem  
 Matki Bożej Majowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
 
13.05.2020	 Środa	-	dzień	powszedni
  8.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 24)
17.00	 ŁĄKI	KOZIELSKIE	
 Msza św.: Za †† ojca Eryka Wołowskiego w 30 rocznicę śmierci, matkę  
 Elżbietę, brata Jana, †† z rodziny Wołowski oraz do Bożej Opatrzności 
 z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
18.00 RASZOWA 
 Msza św.: Za †† Bernarda Murlowskiego, jego rodziców, synową, 
 siostry, szwagrów, Józefa i Annę Willpert, †† z pokrewieństwa Murlowski,  
 Willpert, Markieton, Helenę i Reinholda Nowak, †† Kapłanów, którzy  
 pracowali w naszej Parafii, dusze w czyśćcu oraz do Bożej Opatrzności  
 za wstawiennictwem Matki Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo 
 i zdrowie w rodzinie
 NABOŻEŃSTWO	FATIMSKIE

14.05.2020	 Czwartek	-	Święto	św.	Macieja,	Apostoła
17.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 25)
18.00 RASZOWA
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	
 Msza św.: Za †† rodziców Różę i Józefa Jahn, Margarete i Leonarda 
 Mateja, dziadków Jahn, Willner, Mateja, Kurzaj, †† z pokrewieństwa 
 oraz za wstawiennictwem Matki Bożej Majowej z prośbą o Boże 
 błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

15.05.2020	 Piątek	-	dzień	powszedni
17.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 26)
18.00 RASZOWA 
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	
 Msza św.: Za wstawiennictwem Matki Bożej Majowej z prośbą o Boże 
 błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie w pewnej intencji oraz za ††  
 rodziców Zofię i Franciszka Czypek, teściów Anelizę i Pawła Moszko,  
 brata Waldemara, szwagierkę Martę, szwagrów Krzysztofa i Stanisława
 
16.05.2020					 Sobota	-	Święto	św.	Andrzeja	Boboli,	Prezbitera	i	Męczennika,		
	 	 Patrona	Polski
  7.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 27)
  8.00 RASZOWA
 Msza św.: Za †† Leona Slawig, córkę i zięcia, rodziców Walla, Slawig,  
 wszystkich krewnych z obu stron oraz za wstawiennictwem Matki Bożej  
 Nieustającej Pomocy z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
 w rodzinach
 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE
14.00	 RASZOWA
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski 
 i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jakuba Bilińskiego 
 z okazji 18 rocznicy urodzin
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za † Andreasa Steffen w 6 rocznicę śmierci


