
 List parafialny 

 

  

5. Niedziela 
Wielkanocna 

 

nr 20 
  15.05.2022 r. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Refleksja 

Liturgia V Niedzieli Wielkanocnej przekazuje istotne treści dotyczące Kościoła jako 

wspólnoty wiary, która zrodziła się z otwarcia uczniów Pańskich na tajemnicę Jego 

zmartwychwstania i życia. W modlitwie dnia mowa jest o Boskim akcie ustanowienia, 

wręcz uczynienia wspólnoty wierzących na bazie posłannictwa Zbawiciela. Dla 

tworzących ją przybranych dzieci Bożych Matka Kościół prosi o dar prawdziwej 

wolności i wieczne dziedzictwo. Pierwsze czytanie odnosi nas do historycznej genezy 

Kościoła, drugie kreśli wizję jego spełnienia, a w Ewangelii Jezus przekazuje 

zasadnicze pouczenia na temat wzrostu i rozwoju konkretnej wspólnoty. 

Z relacji o powrocie św. Pawła i jego pomocników z pierwszej wyprawy misyjnej 

wynika, że podstawy zaistnienia i rozwoju lokalnych wspólnot Kościoła stanowią: 

wiara Apostołów i członków, ustanowienie starszych i Boża łaskawość, Boże 

wsparcie. Szczególnie wymowne jest stwierdzenie: „w każdym Kościele wśród 

modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. 

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich 

zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary”. Tekst wskazuje również na doniosłą 

rolę składania sobie nawzajem świadectwa o dokonanych wielkich dziełach Boga. W 

ten sposób Kościół uświadamia sobie od samego początku, że o jego wzroście 

decyduje nie ludzka, lecz Boża aktywność. 

Fragment wyjęty z księgi Apokalipsy przekazuje myśl o ostatecznym zwycięstwie 

Kościoła. Mowa jest o rzeczywistościach, które to zwycięstwo zrodzi: o nowym 

niebie i nowej ziemi, o Mieście Świętym, o Jeruzalem Nowym, tzn.  

o rzeczywistościach, które zstąpią z nieba, od Boga, przystrojone jak oblubienica 

zdobna w klejnoty dla swego męża. Będzie to „przybytek Boga z ludźmi”. Wówczas 

Bóg zamieszka wraz z ludźmi i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”.  

I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Objawi się i utrwali na 

wieki świat bez śmierci. Tymczasem na razie, na obecnym etapie ziemskiej 

pielgrzymki – podpowiada Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy – Kościół przeżywa 

swego rodzaju czas rozłąki ze swym Oblubieńcem. Chodzi o okres próby, ale nie 

samotności; o czas tęsknoty za pełnią życia. Droga ku spełnieniu wiedzie przez 

kształtowanie żywej więzi z Jezusem, domaga się osobowej komunii z Nim w wierze  

i miłości, poprzez miłość wzajemną Jego uczniów. Kreśli ją Jezus zupełnie 

jednoznacznie: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak 

Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy 

poznają, żeście uczniami moimi”. 

Oto program na całe życie: starać się żyć jak Jezus, starać się kochać, jak On!  

bp Andrzej Czaja 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz 

uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to 

Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko - 

jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz 

wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 

miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli 

będziecie się wzajemnie miłowali”. (J 13, 31-33a. 34-35) 

Jezus dał nam nowe przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas 

umiłował. On zaś umiłował nas aż do końca, aż do śmierci krzyżowej... Nowe 

przykazanie może wykonywać tylko nowy człowiek napełniony Duchem Świętym, 

który rozlał w sercach naszych miłość Bożą. 
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LITURGIA TYGODNIA 

 

Poniedziałek – 16.05 święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski. 

7
00

 Za † Elżbietę Jezienicką w 30. dzień po śmierci. 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 3. rocznicy ślubu Nikol i Remigiusza 

Bieleckich. 

2) Za †† rodziców Adelajdę i Józefa Parucha, † męża Huberta, † siostrę 

Adelajdę, brata Herberta i † siostrzeńca Bernarda. 

Wtorek – 17.05 

7
00 

………………………………………………………………………………….. 

18
00 

1) Za † Jacka Rybak w 8. rocznicę śmierci. 

2) Za †† rodziców Fiedler, córkę Matyldę, brata Emila, bratową, matkę 

Filomenę i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Środa – 18.05 

7
00

 Za †† Mariannę i Franciszka Soból, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

17
00

 1) Za †† Wilhelma i Martę Kozioł, brata Herberta, siostry Gertrudę i jej męża 

oraz †† z rodziny Goldman. 

2) Za † Annę Kaszura w 30. dzień po śmierci. 

Czwartek – 19.05 

7
00

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 51. rocznicy urodzin Grażyny 

Chmielewskiej oraz w podziękowaniu za uzdrowienie Przemysława. 

18
00 

1) Za †† rodziców Alojzego i Hildegardę Więcek, †† Marię i Erwina Post, 

†† czterech szwagrów oraz † Angelę Adamaszek. 

2) Za †† rodziców Jadwigę i Emila Kruszyna, za †† z rodzin Kruszyna 

i Przywara oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Piątek – 20.05 

7
00

 Za † Czesława. 

18
00

 1) Za † Gertrudę Rutkiewicz – od sąsiadów z ul. Ks. Koziołka. 

2) Za †† rodziców Gertrudę i Leona Szewczyk, † Jana Stępniewskiego, 

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Sobota – 21.05; wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika. 

  7
00

 Za † siostrę Marię w 2. rocznicę śmierci, † męża Czesława, † córkę Elżbietę, 

†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

12
00 

Ślub rzymski: Patryk Moliński i Monika Rieger. 

18
00

 1) Za † Andrzeja Głąb, †† rodziców, siostry, braci i pokrewieństwo. 

2) Za †† rodziców Cecylię i Jerzego Sander, dziadków Stanisławę i Jana 

Kuśmierczyk oraz Bogdana i Jadwigę Rumińskich oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

Niedziela – 22.05 – VI Wielkanocna. 

7
00

 Za † Krystynę Bekiesz w 1. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Maćkowiak 

i Bekiesz. 

8
15 

Za † brata i szwagra Gerharda Hasse, †† rodziców z obu stron i dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

9
45

 Za † żonę Jadwigę Prosuł w 1. rocznicę śmierci. 

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 90. rocznicy urodzin Dominiki Blicharz.  

16
30 

Nabożeństwo Maryjne.   

17
00

 Za † męża Reinholda Czernek w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców, 

teściów, rodzeństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Zapraszamy na nabożeństwa majowe dziś o godz. 16
30

, a w tygodniu  

o godz. 17
30

.  

 W poniedziałek o godz. 18
00 

Msza św. i spotkanie dla kandydatów do 

bierzmowania 1. roku przygotowania. 

 W środę o godz. 17
00 

Msza św. szkolna.  

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą 

niedzielę jako Jałmużna postna z całego roku. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne Bóg zapłać!  


