Kleryk PAWEŁ LEŻUCH
ŚWIĘCENIA DIAKONATU 4 maja 2019 r. w Opolu
Zgodnie z teologią katolicką diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń (są
to kolejno: diakonat, prezbiterat i episkopat). W obrzędzie święceń biskup nakłada na kandydata
ręce, ale nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi
Diakoni nie są powoływani, by zastępować kapłanów, ale po to, aby ich wspierać. Dlatego też
nie wykonują funkcji typowo kapłańskich, jak celebrowanie mszy świętej, rozgrzeszanie i
namaszczanie chorych, ale wsparci łaską sakramentalną, mają za zadanie służyć Kościołowi w
posłudze liturgii, słowa i miłości
Posługa liturgii
Zadaniem diakona w celebracjach liturgicznych jest zasadniczo asystowanie i posługiwanie
przewodniczącemu. W czasie mszy jest to także służba przy ołtarzu (przy księdze i kielichu),
kierowanie zgromadzeniem wiernych poprzez odpowiednie polecenia oraz wypowiadanie
intencji modlitwy powszechnej
Niektóre ceremonie diakon może sprawować samodzielnie, w zastępstwie kapłana. Jest
zwyczajnym szafarzem komunii świętej. Może uroczyście udzielać chrztu, asystować przy
zawieraniu małżeństwa przez narzeczonych, przewodniczyć liturgii pogrzebu i nabożeństwom
(np. Gorzkie żale), a także sprawować te sakramentalia, które nie są zastrzeżone prezbiterowi i
biskupowi (jak np. poświęcenie kielicha i pateny).
Posługa słowa
W ramach liturgii święceń diakonatu, biskup wręcza nowo wyświęconemu Ewangeliarz, jako
znak specjalnej posługi głoszenia Ewangelii. Podczas każdej celebracji, w której uczestniczy
diakon, zawsze on sam odczytuje tekst Ewangelii, nawet, jeżeli obecny jest biskup czy nawet
papież. Diakon może także, z upoważnienia celebransa, wygłosić homilię lub kazanie, czego nie
może nigdy czynić osoba świecka.
Posługa miłości
Diakon jest szczególnym orędownikiem miłości, sprawiedliwości i pokoju. Jest wezwany do
niesienia pomocy i pociechy chorym, ubogim i cierpiącym.
Święty Polikarp zachęca, by diakoni byli pełni współczucia, gorliwi, żyjący według prawdy
naszego Pana, który stał się sługą wszystkich
Porządek nabożeństw:
Poniedziałek 29.04 18.00 o bł. Boże i zdrowie w rodzinie i za + męża.
Wtorek

30.04 7.00

int. wolna

Środa

1.05 7.30 za+ rodziców Leona Wilczek, 2 żony, + pokrew
17.00 N. majowe / za+ męża Teodora Bieniek, rodz. Józefa i Jadwigę
Bieniek, Stefana Franciszkę Ciomber, ++ pokrew

czwartek

2.05

za+ rodziców Marię Antoniego Friedek, córkę Karolinę, brata
Edwarda, Jadwigę Norberta Gorek
18.00 N. majowe /za+ Alfreda Marzodko w 14 r śm, rodziców , teścia,
szwagra, dziadków z obu stron
7.00

Piątek

Sobota

13.00 dzięk. o bł . Boże dla Bernarda Złotnik w 70 r. urodzin
18.00 N. majowe /za+ rodziców Anielę Henryka Świętek, dziadków
Gertrudę Jana Spałek, babcię Krystynę, dziadków Marię
Eryka Ernst
4.05 7.00 za Parafian szczególnie Róże Różańcowe
10.00 Święcenia diakonatu w Opolu kleryka PAWŁA LEŻUCH
18.00 N. majowe /za+ rodziców Dudzik- Gajda + dziadków z obu stron
++ bratowe
3.05

3 niedz. zw 5.05

7.30
10.00
14.00

za+ rodziców Hildegardę Wiktora Kopecki, Henryka Barbarę
Wieja, matkę Małgorzatę Wolny, ojca Henryka Duda +z rodziny
początek I Komunii św. za dzieci, ich rodziców,
chrzestnych i krewnych
Nabożeństwo majowo-misyjne z udziałem dzieci I komunijnych
Biały Tydzień

poniedziałek 6.05 18.00 N. majowe /za+ żonę i matkę Waltraudę Pokuta, rodziców z obu
stron teścia Jana Grzymek
Wtorek

7.05

18.00 N. majowe /za+ żonę matkę Marię Ledwoch w 9 r śm.

Środa

8.05

17.00 N. majowe/ za+ Józefa Jurek, rodziców Jurek - Szurgast, brata
++ z pokrew.

Czwartek

9.05

18.00 N. majowe /o zdr i bł. Boże dla pewnej osoby z ok. urodzin
za ++rodziców i + brata

Piątek

10.05 18.00 N. majowe /za+ męża i ojca Pawła Wilim, 2 braci, siostrę,
++ rodziców i + z tych rodzin

Sobota`

11.05 18.00 N. majowe / int. wolna

4 niedziela

12.05 7.30 za+ męża Alfonsa Ernst, rodziców z obu stron i o zdr w rodzinie
10.00 za dzieci obchodzące rocznicę I Komunii św. ich Rodziców,
Chrzestnych
15.00 N. majowe z udziałem dzieci obchodzących I rocznicę Komunii

Poniedziałek 13.05 18.00 N. majowe /za+ matki Adelheid Różyczka i Cecylię Semma i o
zdrowie w rodzinie
Wtorek
.
Środa

14.05 18.00 N. majowe /za+ Marię Szlotawa, jej rodziców i + brata
15.05 17.00 N. majowe /za+rodz. Kamionka i Giner, siostrę, brata, dziadków

Czwartek

16.05 7.00 N. majowe / w int. Diakona Pawła, ks. Roberta i + ks. Pawła
17.00 Bierzmowanie w Strzeleczkach

Piątek

17.05 18.00 N. majowe /za+ rodziców Józefa Agnieszkę Szymczyk, siostrę
Łucję, +z obu stron

Sobota

18.05 15.00 za żyjących i +członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielinie
– Kujawach z ok. 110 rocznicy powstania Straży Pożarnej
18.00 N. majowe /za++ rodziców Krystynę i Zygfryda Grosz

5 niedziela

19.05 7.30

za+ ojców Józefa Sokoll i Karola Barysz, ++ rodziców Barysz,
Hajduk, + siostrę, ++ z pokrew. z obu stron
10.00 za+ matkę Gabrielę Górecką w 1 r śm ojca Alfreda, + z rodziny
Spałek i Górecki.
15.00 Nabożeństwo majowe

Poniedziałek 20.05 18.00 za+ Elfrydę Józefa Ledwoch + z rodziny
Wtorek

21.05 18.00 N. majowe / do Boskiej Opatrzności z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o bł. Boże opiekę MB i zdrowie w int. siostry
Lucjany

Środa

22.05 17.00 N. majowe / za + męża Tomasza Mazura w 5 rocz. śmierci

Czwartek

23.05 18.00 N. majowe /za+ Rozalię Musioł, męża Jana, 3 synów 2 synowe
wnuczkę Irenę, wnuka Adama

Piątek

24.05 12.00 o błog. Boże dla Eryki Ernst w 60 rocz. ur. i za ++ rodziców
18.00 N. majowe /za+ Franciszkę Nalbach w 1 rocznicę śmierci, +
męża Alojza

sobota

25.05 11.00 dzięk, o błog. Boże dla pewnej osoby w 50 r ur i dla jej rodziny
18.00 procesja o urodzaje polne i Msza św./św. Urbana/

niedziela

26.05 7.30 za+ z rodzin Fister, Szlotawa, Zmarzły, Gertrudę Kiwus
10.00 za wszystkie Matki zmarłe i żyjące z ok.. Dnia Matki
15.00 Nabożeństwo majowe za wszystkie Matki z ok. ich święta
Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zielinie.

OGŁOSZENIA:
- 03.05. 19r. wyjątkowo w piątek, od godz. 9.00 odwiedziny chorych
- 26.05. 19r. kolekta specjalna
Zakupiono gong 3-tonowy i Mszał za kwotę 3.150 zł Ofiary ze sprzedaży paschałków
i chlebków wielkanocnych - 400 zł przeznaczono na ten cel.

I Komunia
Dzieci, które w niedzielę, 05.05.2019r. po raz pierwszy przystąpią do Stołu Pańskiego:
Amelia Hahn,

Joanna Urbacka,

Olivia Jaworski

dziękują za przygotowania do tego ważnego dnia katechecie Juliuszowi Szafrańskiemu, Ks.
Proboszczowi Andrzejowi Jucha, Rodzicom, chrzestnym, dziadkom i tym, którzy przyczynią
się do uświetnienia naszej uroczystości.
Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.
Bierzmowanie
W czwartek, 16 maja o godz. 17.00 w Strzeleczkach do sakramentu Bierzmowania
przystąpią:
Adamiec Marcel,
Barysz Anna,
Deszczka Natalia, Dziony Marta,
Felka
Tomasz,
Ginczek Marcin, Gołys Jakub,
Gąsior Karolina, Janocha Paweł,
Posor Patrycja, Przybyła Daniel,
Sobota Zofia,
Sobotta Jasmina,
Staszak
Justyna,
Stein Wiktoria,
Tomala Sebastian, Triebler Kamila,
Urbanek Alicja,
Żymołka Aneta
Gorąco zapraszamy w maju na nabożeństwa majowe wszystkich parafian, szczególnie
dzieci.
Pamiętajmy w Naszych modlitwach o dzieciach przystępujących do I Komunii św., do
Sakramentu Bierzmowania i o naszych tegorocznych maturzystach. Módlmy się również za
kleryka Pawła, ks. Roberta i wszystkich powołanych z naszej Parafii.
ks. Proboszcz Andrzej Jucha

