Refleksja
Liturgia VI Niedzieli Wielkanocnej podpowiada nam, jak odpowiadać stale na tę
wspaniałą nowinę o zwycięstwie Chrystusa, Jego zmartwychwstaniu i życiu. Jezus w
Ewangelii uświadamia: „pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję” i
radzi: „Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”. Antyfoną na wejście Matka
Kościół wzywa nas: „Głoście radosną nowinę, niech będzie słyszana; po krańce ziemi
rozpowiadajcie, że Pan wyzwolił swój naród. Alleluja”. Ważkie pouczenie Matka
Kościół przekazuje też nam pośrednio, zwracając się z prośbą do Boga (w modlitwie
dnia), aby sprawił, byśmy oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu, a
misterium paschalne, które wspominamy, uobecniamy w Eucharystii, niech
przemienia nasze życie. Cóż więc nam czynić trzeba? Nie trwożyć się w sercu, ani nie
lękać, oddawać cześć Zmartwychwstałemu, głosić radosną nowinę o wyzwoleniu
rodzaju ludzkiego, i dbać o to, aby misterium paschalne Chrystusa przemieniało nasze
życie. Już na pierwszy rzut oka to czwarte wskazanie wydaje się być najmniej jasne i
czytelne. Głębię treści w nim, zawartej można jednak wydobyć z czytań i Ewangelii,
zwłaszcza jeśli sobie uświadomimy co oznacza, czym jest dla nas misterium paschalne
Chrystusa? Nie można jego znaczenia zawężać tylko do wyzwolenia nas z niewoli
grzechu, śmierci i Szatana. Oznacza także nasze pojednanie z Bogiem oraz bogate
obdarowanie Chrystusowym Duchem i wiecznym dziedzictwem, a wszystko z Bożej
miłości do człowieka. Świadomość tych rzeczywistości, owej łaskawości Boga,
ujawniającej się w wyzwoleniu, pojednaniu, obdarowaniu i miłości Boga do
człowieka powinna być u podstaw naszej wiary. Drugie czytanie zdaje się wskazywać
na jeszcze inny motyw zorientowania naszego życia na Jezusa. Trzeba brać pod uwagę
nie tylko to, co dla nas uczynił, ale także to, kim dziś dla nas jest. Mam na myśli to, co
objawia wizja z Apokalipsy, że w Mieście Świętym, Jeruzalem zstępującym od Boga,
które jest owocem Misterium Paschalnego Chrystusa i oznacza Kościół – Jezus jest
dla nas dziś i stale kamieniem drogocennym, źródłem światła i jako uwielbiony
Baranek Paschalny jest nam lampą. Jakże nie ukierunkować życia na światło?
Natomiast Ewangelia dzisiejszej niedzieli wskazuje na trzecią rację zorientowania
życia na Jezusa. On sam wyraźnie mówi o wartości i ważności miłowania: Jeśli Mnie
kto miłuje, to znaczy jeśli będzie zachowywał Moją naukę – tego umiłuje Bóg Ojciec;
i przyjdzie i w takim człowieku zamieszka Trójjedyny Bóg: Ojciec, Syn i Duch
Święty. W ten sposób owocuje miłowanie Jezusa w naszym życiu – to znaczy postawą
poświęcenia Mu życia, bo miłować, to życie swe dać. Człowiek oddający Jezusowi
życie dostępuje tajemnicy zamieszkania w nim Trójcy Świętej.
Zatem podsumujmy: trzeba oddać życie Jezusowi z wdzięczności za udział w Jego
Misterium Paschalnym, także dlatego, by żyć w Jego świetle i dostąpić misterium
zamieszkania w sobie Trójjedynego Boga.
bp Andrzej Czaja
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

6. Niedziela
Wielkanocna

nr 21
22.05.2022 r.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego
uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą
słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem,
przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat,
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali,
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz
powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie".
(J 14, 23-29)
Miłuje Jezusa tylko ten, kto zachowuje Jego naukę. I jest miłowany przez Ojca
jedynie ten, kto zachowuje naukę Jezusa. Nauka Jezusa pochodzi bowiem od Ojca,
który Go posłał. Kto jest posłuszny nauce Pańskiej, staje się mieszkaniem Ojca
i Syna. Kto zaś nie zachowuje nauki Jezusa, ten nie zna ani Jezusa ani Ojca.
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LITURGIA TYGODNIA

900 DPS Anna – w intencji Parafian

945 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz uświęcenie w powołaniu dla

Poniedziałek – 23.05
700 ………………………………………………………………………………....

kapłanów, misjonarzy, sióstr zakonnych pochodzących i pracujących
w naszej Parafii i na misjach – od Róż Różańcowych.

1800 Za † matkę Łucję Śledź w 1. rocznicę śmierci, † ojca Helmuta Śledź oraz
†† rodziców z obu stron, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

1115 Za †† rodziców Hildegardę i Franciszka Chowaniec, †† rodziców Leona
i Lucynę Kimmel, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek – 24.05; wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych.

1600 Koncert Pieśni Maryjnych.

700 Za † Norberta Parucha – od kuzynki Wandy.
1800 Za †† dziadków z obu stron Gabor, Pawliczek, Florczak, Włodarczyk i dusze
w czyśćcu cierpiące.

Środa – 25.05

OGŁOSZENIA

00

Za † Arkadiusza Potockiego – od sąsiadów z ul. Dębowej.

00

Za † Adama Ratajczyk w kolejną rocznicę śmierci, † matkę Marię
i †† z pokrewieństwa.

7
17

Czwartek – 26.05; wspomnienie św. Filipa Neri, prezbitera.
700 Za † matkę Łucję Dziura, † teściową
†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

1700 Za † Elżbietę Piwowarczyk w 3. rocznicę śmierci, †† z rodziny Piwowarczyk
i Ziółkowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Stanisławę

Ambrozik,

1800 1) Za † matkę Barbarę Kauf
2) Za †† rodziców Weronikę i Bronisława Łoś.

Piątek – 27.05
700 Za † Huberta w 1. rocznicę śmierci, † żonę Krystynę, † szwagra Mikołaja,
† żonę Stefanię oraz †† z pokrewieństwa.
1800 Za † Pawła Dulog – od firmy EKKOM z Wrocławia

Sobota – 28.05
700 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za zdrowie
i wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla całej rodziny.
1430 Ślub rzymski: Katarzyna Nowak i Sanny Korol.
1800 1) Do Miłosierdzia Bożego za † żonę Urszulę Gajda, †† rodziców Gajda,
Grzywocz, †† pokrewieństwo Gajda i Grzywocz.
2) Za †† Mariana i Piotra Przybyłek, †† z rodziny i dusze w czyśćcu
cierpiące.

Niedziela – 29.05 – Wniebowstąpienie Pańskie.
700 ………………………………………………………………………………....
815 Za †† rodziców Gotfryda i Gertrudę Korona oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 Na Nabożeństwo majowe zapraszamy dzisiaj o godz. 1630, a od czwartku
o godz. 1730.
 W tym tygodniu przeżywać będziemy tzw. Dni Krzyżowe. Procesje błagalne
o urodzaje i błogosławieństwo Boże dla pracy ludzkiej odbędą się:
- w poniedziałek o godz. 1730, do krzyża przy ul. Ks. Duszy,
- we wtorek o godz. 1730, do kapliczki przy cmentarzu,
- w środę po Mszy św. szkolnej ok. godz. 1730, do figury św. Jana Nepomucena
przy ul. Piastowskiej.
 W środę o godz. 1630 spowiedź św. dla dzieci, a o godz. 1700 Msza św. szkolna.
 W czwartek nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego.
 W piątek rozpoczynamy nowennę do Ducha Świętego.
 W przyszłą niedzielę o godz. 1600 zapraszamy na koncert pieśni maryjnych
w wykonaniu krapkowickich chórów z parafii św. Mikołaja, parafii Ducha
Świętego i Chóru Mniejszości Niemieckiej.
 Kolekta dzisiejsza jest Jałmużną postną z całego roku, a w przyszłą niedzielę
przeznaczona jest na potrzeby parafialne. Za złożone ofiary składamy serdeczne
Bóg zapłać!
 Zapraszamy na wspólne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej
Rady Ekonomicznej w środę o godz. 1800.
 W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1115 w kościele krótkie spotkanie dla
tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

