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VNIEDZIELA WIELKANOCNA
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 15,1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„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. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem
do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwad będę. Podobnie jak
latorośl nie może przynosid owocu sama z siebie, o ile nie trwa w
winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwad 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
uczynid. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna
latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we
Mnie trwad będziecie, a słowa moje w was, poprosicie,
o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

TRWAĆ W NIM
Kiedy kropla wody wpada do morza,
wówczas się w nie zamienia, nie
odwrotnie. Podobnie jest z duszą
ludzką, jeśli zostanie pociągnięta przez
Boga. Duchowe dojrzewanie polega na
coraz
ściślejszym
zjednoczeniu
z Chrystusem. Trafnie to doświadczenie opisał św. Paweł: „Żyję więc już
nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga
2, 20). Jeśli trwamy w Bogu przez
wiarę, nadzieję i miłośd, wówczas

nasze życie nabiera nowego sensu.
Obficie owocuje, to znaczy otwiera się
na coś więcej niż tu i teraz. Każdy, kto
doświadczył
łaski
zjednoczenia
z Bogiem, wie, jak prawdziwe są słowa
Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Beze
Mnie nic nie możecie uczynid” (J 15,
5).
Panie Jezu, Ty obiecałeś, że jeśli będę
trwad w Tobie, spełnisz wszystko,
o cokolwiek Cię poproszę. Daj mi
i moim bliskim łaskę żywej wiary.

I N T E N C J E 30.04.-06.05.2018
PONIEDZIAŁEK– 30.04.2018
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. córki Beaty i zięcia Mariusza z ok. 30 r. śl. oraz o bł. B. i zdr.
dla ich córki Eweliny i całej rodziny
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. rodziny Kubik
- Za †† rodziców Rozalię i Franciszka Lach, †† braci Stanisława, Bolesława, siostrę Wiesławę,
†† dziadków i babcie
WTOREK– 01.05.2018 – św. Józefa, rzemieślnika
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Heleny z ok. 88 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie.
- Do B. Op przez wst. MB Fat. z podziękowaniem za szczęśliwe ocalenie z wypadku z prośbą o dalsze
bł. B. i zdr. w pewnej int. oraz o bł. B. i zdrowie dla rodziny.
17.30 - Rozpoczęcie nabożeostw majowych.
18.00 - Do B. Op. dziękując za Bożą opiekę i zdrowie nad wnukami, dziedmi i całą rodziną
- Za †† z rodziny Jakubiszak, Gabrysiak, Piątek, †† z pokrewieostwa.
ŚRODA – 02.05.2018
7.00 - Za † Jerzego Kuhnert ok. ur., †† rodziców z obu str.
18.00 - Za † Jana Kowolik z ok. ur., †† z rodziny, d. w c.
- Za † męża Karola Muc, †† rodziców i rodzeostwo, d. w c.
CZWARTEK– 03.05.2018– UROCZYSTOŚD NMP, KRÓLOWEJ POLSKI – I CZWARTEK
7.00 - Za † męża i ojca Antoniego z ok. ur., †† rodziców, teściów, rodzeostwo, †† z rodziny Tomala
9.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. córki Katarzyny z ok. 30 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla całej
rodziny
18.00 - Za † Walentego Thiel (od mieszkaoców z ul. Osiedle)
- Za † Andrzeja Jokiel (od mieszkaoców z ul. Osiedle)
PIĄTEK– 04.05.2018 – św. Floriana – I PIĄTEK MIERSIĄCA
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów Parafii i budowniczych kościoła
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † mamę Emilię w k. r. ur., †† z pokr., d. w c.
- Za † babcię Bolesławę, jej † męża, †† 2 córki, zięciów i †† z rodziny.
SOBOTA – 05.05.2018 – I SOBOTA
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. córki Katarzyny z ok. 35 r. ur.
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. rodzin Lot, Szalecki
- Za † Monikę Czapla w 1 r. śm. (od mieszkaoców ul. Osiedle)
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 06.05.2018
7.00 - Za † Marię i Andrzeja Działo, † syna Piotra, †† z rodziny, d. w c.
- Za dusze w czyśdcu cierpiące
8.30 - Za † Edmunda Ryczel, †† rodziców, teściów, † Annę Nocoo, †† z rodziny
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… dla dzieci wnuków i całej rodziny
10.00 - Za † siostrę Marię w 10 r. śm., †† braci Marka i Zdzisława, †† z rodziny i pokr.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Heleny z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
11.15 - Za † Ireneusza Żuk, †† z rodziny i pokr., d. w c.
- Za † męża Józefa Zwiór w 2 r. śm., jego †† rodziców ,teściów i dziadków z obu str., †† z pokr.
Zwiór i Dudek
15.00 - Za † Marię Kuszela w dniu ur., †† rodziców Annę i Romana, † bratową Gertrudę, szwagra
Wilhelma, † Gizelę, † teściową Elżbietę Skrzypczyk, d. w c.
- Za † siostrę Helenę w 1 r. śm., †† brata Leszka, ojca Aleksandra, †† z rodziny
16.00 - Nabożeostwo majowe

OGŁOSZENIA 29.04.-06.05.2018
1. V Niedziela Wielkanocna. Kościół zachęca nas do budowania wspólnoty z Bogiem i z bradmi opartej
na fundamencie wiary i miłości. Źródłem tej wspólnoty jest zawsze Jezus Chrystus obecny
w Najświętszej Eucharystii.
 Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory niedzielne.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
 W parafii Jemielnica o godz. 19.00 Diecezjalne czuwanie dla młodzieży.
3. We wtorek 1 maja przypada wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika i rozpoczyna się miesiąc maj,
który od wieków poświęcony jest Matce Syna Bożego. W nabożeostwach majowych modlitwą i
pieśnią oddajemy hołd i uwielbienie Bożej Rodzicielce.
 O godz. 17.30 uroczyste rozpoczęcie nabożeostw majowych, serdecznie zapraszamy.
4. We wtorek w parafii Jemielnica Diecezjalne Święto Rodziny. O godz. 11.00 Uroczysta Msza św. pod
przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Czai.
5. W czwartek 3 maja obchodzimy Uroczystośd Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na pamiątkę
cudownej obrony Jasnej Góry przed potopem szwedzkim w 1655 i ślubów króla Jana Kazimierza.
W Najświętszej Maryi Pannie naród polski otrzymał wówczas przedziwną pomoc i obronę i tej
pomocy doświadcza nieustannie.
 Msze św. z kazaniem będą o godz.: 7.00; 9.00; 18.00. Po każdej Mszy św. nastąpi odnowienie Aktu
Zawierzenia Maryi.
 Od godz. 17.00 okazja do spowiedzi przed I Piątkiem miesiąca.
 O godz. 17.30 nabożeostwo majowe
6. I Piątek miesiąca – Dzieo Bożego Miłosierdzia, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa.
 godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i budowniczych
kościoła.
 O godz. 15.00 Godzinie Miłosierdzia Bożego – Godzinki ku czci Męki Paoskiej i adoracja.
 O godz. 17.30 nabożeostwo majowe.
 Od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi.
7. W piątek 4 maja przypada wspomnienie św. Floriana, męczennika, patrona strażaków.
8. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
 O godz. 6.30 różaniec wynagradzający.
 O godz. 7.00 Msza św. w intencji członków Żywego Różaoca i czcicieli Matki Bożej oraz nabożeostwo
z rozważaniem tajemnicy różaocowej. Po Mszy św. zmiana tajemnic. Zachęcamy do praktykowania
I Sobót miesiąca o które prosiła Matka Boża objawiając się dzieciom w Fatimie.
 od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
 O godz. 16.30 nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych. Od godz. 17.00 adoracja Najśw.
Sakramentu i okazja do spowiedzi.
 O godz. 17.30 nabożeostwo majowe.
9. W piątek 27 kwietnia 2018 r. odszedł do wieczności śp. ks. Arkadiusz Nogielski, lat 50, proboszcz
parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Gierałtowicach. W latach 2000 – 2004 pełnił obowiązki
wikariusza w naszej parafii. Był kapłanem rozmodlonym, gorliwie spełniający swoje obowiązki
duszpasterskie, pełen dobroci i ludzkiej życzliwości. Msza św. żałobna – we wtorek 1 maja 2018 r.
o godz. 14.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w rodzinnej parafii Malnia dekanat
Kamieo Śląski. Pogrzeb – odbędzie się w środę 2 maja 2018 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św.
Szymona i Judy Tadeusza w Gierałtowicach, gdzie pełnił obowiązki proboszcza parafii.
10. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe
i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła oraz za wszelką życzliwą pomoc. Dziękujemy także
wszystkim paniom i paniom za troskę o czystośd naszego kościoła i porządek wokół obiektów
sakralnych. Życzymy Parafianom i Gościom dobrej niedzieli i błogosławieostwa Bożego na wszystkie
dni nowego tygodnia.

Dlaczego
Matka Boża
została
ogłoszona
Królową
Polski?
To nie Polacy wpadli na pomysł, aby obwoład Najświętszą Maryję Pannę Królową
Polski. To sama Maryja osobiście poprosiła, żeby Ją tak nazywad. Stało się to w Neapolu
we Włoszech, w 1608 roku. Takie przesłanie otrzymał w czasie objawienia Włoch Giulio
Mancinelli, jezuita, który żył na przełomie XVI i XVII wieku. Odznaczał się on niezwykłą
świętością życia, wielką czcią do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, troską o
dusze w czyśdcu cierpiące oraz nabożeostwem do świętych naszych rodaków –
Stanisława Kostki i biskupa Stanisława.
W swoich modlitwach prosił Niepokalaną, by mu objawiła, jaki jeszcze tytuł
chciałaby mied w Litanii loretaoskiej.Prawdopodobnie miało to miejsce w klasztorze
jezuitów GesuNuovo. W wigilię Wniebowzięcia 14 sierpnia 1608 roku, zatopiony
w modlitwie Giulio zobaczył Matkę Bożą. Widział też klęczącego u stóp Maryi
współbrata z nowicjatu św. Stanisława Kostkę, a przypadała wtedy jego czterdziesta
rocznica śmierci. Na ten widok o. Mancinelli zawołał: „Królowo Wniebowzięta, módl się
za nami”, na co Matka Boża odpowiedziała: „Dlaczego nie nazywasz mnie Królową
Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam,
ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie”. Po tych słowach o. Giulio
zakrzyknął: „Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polskę!”. Wówczas Maryja
miłosiernie spojrzała na klęczącego przed Nią Stanisława Kostkę, potem na o.
Mancinellego i powiedziała: „Jemu tę łaskę dzisiejszą zawdzięczasz, mój Giulio”. Radośd
niezwykła napełniła serce zakonnika po tym widzeniu. Od tej chwili modlił się: „Królowo
Polski,
módl
się
za
nami”
i wielokrotnie powtarzał: „Matka Boża wielkie rzeczy dla Polaków zamierza”.
W 1656 roku król Jan Kazimierz w lwowskiej katedrze uroczyście uznał Matkę
Bożą za Królową Polski. Stało się to w czasie potopu, już po zwycięskiej obronie Jasnej
Góry przed Szwedami. Jednak to nie Jan Kazimierz wymyślił, że Polskę należy oddad
Maryi. Ten pomysł dojrzewał już wcześniej przez prawie pół wieku. A przekazał go
Polakom
włoski
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