Refleksja
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi
owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy”.
Słowa Chrystusa o winnym krzewie i latoroślach przyjmujemy z radością, ale też i z
lękiem. Radość bierze się stąd, że Chrystus zapragnął zjednoczyć się z nami. Jesteśmy
nie tylko Jego wyznawcami, uczniami, naśladowcami, ale należymy do Niego tak
ściśle, jak gałąź do krzewu. Możemy w Nim trwać, a to coś o wiele więcej, niż być
blisko Niego. Trwanie w Chrystusie nie jest jednak stanem tymczasowym. Jeśli ktoś
chce być uczniem Jezusa, nadać swemu życiu głębszy sens i wydać owoce, to nie
może być wierzącym „od czasu do czasu”, ale raz podjąwszy decyzję, musi
konsekwentnie trwać w komunii z Panem.
Lęk natomiast rodzi stwierdzenie, że wśród latorośli nie wszystkie są żywe i owocują.
Istnieją także gałęzie uschnięte, bezowocne. Możemy nie odpowiedzieć na pragnienie
Jezusa i odrzucić komunię, którą nam proponuje. Możemy próbować układać sobie
życie w oderwaniu od krzewu, jakim jest On sam, w oparciu o własne moce i zamiary.
Ale czy będziemy zdolni przynosić owoce?
Dzisiaj wielu ludzi, zwłaszcza młodych, skarży się na nijakość swego życia i na
wewnętrzną pustkę, przeżywa smutek, znudzenie i rozczarowanie sobą. Nie widzi dla
siebie żadnych perspektyw. Czy nie jest to stan usychania daleko od Chrystusa? Czy
ta bezsilność i bezowocność nie bierze się z odłączenia od winnego krzewu?
Chrystus nikogo nie zawiódł. Z Nim nikt nie przegrał życia. Prawdę tę poświadczają
święci, którzy zachwycają nas pięknem swego człowieczeństwa i wielkością swej
miłości.
ks. Zbigniew Sobolewski

Intencja ogólna – Maj 2021
Aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery
finansowej i ochrony obywateli przed jej niebezpieczeństwami.

Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek: 730 – 900
Wtorek i Czwartek: 1600–1730.
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001
www. parafiaotmet.pl
e-mail: otmet@onet.pl

List parafialny
Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP
ul. Ks. F. Duszy 31, 47 - 303 Krapkowice, tel. 77 44 66 300

5. Niedziela
Wielkanocna

nr 18
2.05.2021 r.

Jezus powiedział do swoich
uczniów:
"Ja
jestem
prawdziwym krzewem winnym,
a Ojciec mój jest tym, który go
uprawia. Każdą latorośl, która
nie przynosi we Mnie owocu,
odcina, a każdą, która przynosi
owoc, oczyszcza, aby przynosiła
owoc obfitszy. Wy już jesteście
czyści dzięki słowu, które
wypowiedziałem
do
was.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić
owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we
Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie
uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl
i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać
będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami".(J 15, 1-8)
Kto zna Pana, przemawia z wielką siłą przekonania w Jego imię. Kto zna Pana, nie
tylko miłuje słowem i językiem, ale przede wszystkim czynem i prawdą, zachowując
Jego przykazania i czyniąc to, co się Jemu podoba. Wiemy, że bez wiary w imię
Jego Syna, Jezusa Chrystusa, nie można podobać się Bogu. Nie miłując się
wzajemnie tak, jak On nas umiłował, nie można podobać się Bogu. Tylko ten, kto
zachowuje Jego przykazania, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Kto nie przynosi
owocu w Chrystusie, jest odcięty, wyrzucony i usycha, potem jest wrzucony w ogień
i płonie.
Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 3.05; Uroczystość NMP Królowej Polski, gł. patronki Polski.
700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Marii Drożyńskiej z okazji 70. rocznicy
urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
45
W intencji Ojczyzny.
9
00
1) Za † Reginę Bielewicz w 4. rocznice śmierci, †† z rodziny i dusze w cz. cierp.
18
2) Za † Irenę Kraj.

Wtorek – 4.05; wspomnienie św. Floriana, męczennika.
700 1) Za †† Franciszka i Mariannę oraz dziadków z obu stron.
2) Za † Gizelę Niespodzińską w dniu pogrzebu.
00
1) W intencji Róż Różańcowych.
18
2) Za † Irenę Kraj.

Środa – 5.05
700 Za † męża Wernera Cygan w 50. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron,
rodzeństwo Romana, Józefa i Annę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
00
1) Za †† Barbarę Kauf, Janinę Karaś, Aleksandrę Klaja oraz †† z rodzin Kauf,
17
Korba, Święcickich i Lepich.
2) Za † Irenę Kraj.

Czwartek – 6.05; święto św. Apostołów Filipa i Jakuba.
700 O nowe powołania do Służby Bożej.
1800 1) Za †† rodziców Ewę i Mariana Iskrowicz, siostrę Józefę, szwagrów,
siostrzeńców oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za †† tatę Waltera Kuchta, mamę Hildegardę, dziadków Kuchta, Nawrot
i dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek – 7.05
700 1) W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2) Do Bożej Opatrzności o łaskę powrotu do zdrowia dla Andrzeja.
00
1) W intencji zbiorowej.
18
2) Za † Huberta Tice w 10. rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota – 8.05; Uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz., gł. patrona Polski.
700
1800

Za † żonę Stanisławę Sitarz w dniu imienin, †† rodziców z obu stron, brata
Tadeusza, szwagra Stanisława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
1) Za †† rodziców Krystynę i Antoniego Kowalczyk, teścia Stanisława
Pietrzyk. Brata Engelberta, †† z rodzin Gonciarz, Milner, Alker oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Mariana Pyzarę, †† Zuzannę i Michała Burzowicz.

Niedziela – 9.05 – VI Wielkanocna.
700 Do Bożej Opatrzności (…) dla Mileny Glazer z okazjo 20. rocznicy urodzin.

800 Za † Marię Gabor, jej męża Leona, jej rodziców Klarę i Antoniego Nowak.

900 Za † męża Józefa Piątka w 15. rocznicę śmierci, syna Roberta, †† rodziców
10

30

z obu stron.
I Komunia Święta - kl. 3A SP 4

1200 I Komunia Święta - kl. 3B SP 4
1330 I Komunia Święta - kl. 3 SP 5
1630 Nabożeństwo Maryjne.
1700 Za †† rodziców Irenę i Stanisława Cegłowskich oraz †† dziadków z rodzin
Kauf i Pelka oraz Jezierski i Cegłowski.

OGŁOSZENIA
 Zapraszamy na Nabożeństwa majowe: dzisiaj o godz. 1630, a w tygodniu
o godz. 1730.
 W poniedziałek przypada Uroczystość NMP Królowej Polski, o godz. 945
zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny.
 We wtorek o godz. 1800 Msza św. za żyjących i zmarłych członków Róż
Różańcowych.
 W czwartek o godz. 700 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych,
a następnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie adoracji
i nabożeństwo majowe o godz. 1730.
 W piątek o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana
Jezusa, a o godz.1800 Msza św. zbiorowa.
 W przyszłą niedzielę w naszej parafii przeżywać będziemy Uroczystość
I Komunii św. w związku z tym zmienią się godziny odprawianych Mszy św.
Msze św. sprawowane będą o godz. 700, 800 w jęz. niemiecki (zamiast
o godz. 815), 900 (zamiast o godz. 945), 1030, 1200, 1330 i 1700.
 Próby dla dzieci pierwszokomunijnych będą odbywać się w kościele według
następującego planu:
~ Wtorek godz. 1630 - kl. 3A SP 4
~ Środa godz. 1600 - kl. 3B SP 4
~ Piątek godz. 1630 - kl. 3 SP 5
 Spowiedź św. dla dzieci pierwszokomunijnych w sobotę:
~ godz. 1000 - kl. 3A SP 4
~ godz. 1030 - kl. 3B SP 4
~ godz. 1100 - SP 5
~ godz. 1700 - dla rodziców i chrzestnych
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne i instytucje
diecezjalne, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Za tydzień zbiórka
do puszek na remont katedry opolskiej. Za złożone ofiary składamy serdeczne
Bóg zapłać!

