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V Niedziela Wielkanocna
Z Ewangelii wg św. Jana (J 15,1-8)
„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. Wytrwajcie we Mnie, a
Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie
- o ile 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 we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak
winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. ”
Łatwo zauważyć czytając ten tekst Ewangelii
jak często pojawia się słowo „trwać”. W całej
Ewangelii św. Jana aż 68 razy. To pokazuje nam
jak ważne dla Jezusa było to słowo w Jego
nauczaniu skoro tak często go używał. Co więc
ono oznacza w jęz. greckim? Oznacza:
pozostawać, przebywać, trwać w kimś lub
czymś. Jan używa tego słowa, aby wyrazić
wewnętrzny związek, który jednoczy Trójcę Św.
A więc Jezus używając tego słowa w odniesieniu
do ludzi chce pokazać jakim ma być związek,
który łączy człowieka z Bogiem.
albo będę zaszczepiony w Jezusie, tak jak
latorośl w winnym krzewie, a to oznacza życie
i owoc…
albo będę odłączony od Jezusa, jak odcięta
latorośl od krzewu, a to oznacza śmierć,
wysuszenie, bezpłodność…
Oto wybór, przed którym każdy z nas staje. Albo
trwać, albo… Jeśli chcę trwać w Jezusie to trzeba
sobie postawić pytanie jak „trwać w Jezusie”, jak

latorośl w winnym krzewie i na czym ma
polegać to trwanie?
Związek, który jednoczy Osoby Trójcy Św.
to związek miłości: „Trwajcie w mojej miłości,
JAK Ja trwam w miłości Ojca”. Związek
(trwanie), który ma nas łączyć z Jezusem to
również ma być związek miłości („…jak Ja
trwam w miłości Ojca”). Wtedy my będziemy
trwać w Jezusie, a On będzie trwał w nas.
Jak jednak w praktyce życia codziennego
rozpoznać, że Jezus trwa w nas? Odpowiada
nam na to pytanie dzisiejsze drugie czytanie, w
którym znowu pojawia się słowo „trwać” (coś
Jan miał do niego upodobanie, ale jak tu nie mieć
jeśli ono wyraża związek miłości Osób Trójcy
Św.). „Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w
Bogu, a Bóg w nim…”. A jakie są Jego
przykazania? „Przykazanie zaś Jego jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa
Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam
nakazał.”. Ale św. Jan od razu nas przestrzega:
„Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale
czynem i prawdą!”.
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PONIEDZIAŁEK – 7.05.2012
7.00 - Za mamę Leokadię, brata Andrzeja i Stefana, ++ z rodziny i pokrew. Banach i Juchniewicz.
18.00 - Za + mamę Helenę z ok. ur., + ojca Józefa, siostrę Dorotę i dusze w cz.
- Za + mamę Janinę Marnik, ++ z rodziny i dusze w cz.
WTOREK – 8.05.2012 – Urocz. św. Stanisława, biskupa i męcz., gł. patrona Polski
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + męża Stanisława Śledź z ok. im. i ++ z rodziny.
- Za + Stanisława Raniowskiego, żonę Danutę, brata Jana i ++ z rodziny.
ŚRODA – 9.05.2012
7.00 - Za ++ rodziców, braci, bratowe, siostrę, szwagra, ++ z rodziny i dusze w cz.
8.15 - Msza szkolna.
18.00 - Za + wnuka Marcina, córkę Krystynę, zięcia Marka, męża Mieczysława i Czesława, ++
rodziców, teściów i ++ z rodziny.
- Za + Helenę Buk (od mieszkańców z ul. Fabrycznej).
CZWARTEK – 10.05.2012
7.00 - Za + Szczepana Petela.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 58 rocz. ur. Elżbiety oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za ++ rodziców Rozalię i Franiciszka Lach i ++ rodzeństwo: Stanisława, Bolesława i
Wiesławę.
PIĄTEK – 11.05.2012
7.00 - Za ++ Franciszka, Antoniego, Jerzego i Jana oraz dusze w czyśćcu
18.00 - Za ++ rodziców Katarzynę i Jana Wróbel, ++ braci oraz ++ z rodziny Wróbel i Polański.
- Za + Alojzego Najuch oraz ++ mieszkańców z ul. Strzelców Bytomskich.
SOBOTA – 12.05.2012
7.00 - Za + Mariannę Hetmańczyk (od mieszkańców z ul. Gogolińskiej).
- Za + syna Patryka Bartosik w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Do B.Op. i MBFat...z prośbą o błog. Boże, zdrowie i zgodę w rodzinie Lot i Szalecki.
- Za ++ babcię i dziadka Jurkowskich, + teściową Walerię i ++ z rodziny.
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA – 13.05.2012 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Za + rodziców Antoniego i Gertrudę z ok. urodzin, + siostrę Annę i dusze w czyśćcu.
8.30 - Za + męża Stanisława Chutnik z ok. imienin oraz ++ rodziców z obu stron.
- Za + Anielę Marek – Drzymała, ++ z rodziny, pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.
10.00 - Do B.Op. i MBFat... w int Józefa z okazji urodzin.
11.15 - Do B.Op. i MB Fat...z ok. 60 rocz. ślubu Augustyny i Władysława Owoc oraz o błog. Boże
dla rodziny.
15.00 - Za ++ rodziców Helenę i Michała Olejnik, + bratową Marię i ++ z rodziny Sinków i
Kubiaków.
- Za + brata Marka w kol. rocz. śmierci oraz z prośbą o błog Boże dla rodziny.
19.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Tomasza z ok. 18 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o błog. Boże dla rodziny Pietruszka, Jarczewski i Czogała.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. Eryki oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Za + Stefanię w rocz. śm. oraz za ++ z całej rodziny.
- Za + Szczepana Petela.
- Za + Ryszarda Koprek, ++ rodziców i braci oraz ++ z rodziny.
20.00 - Różaniec Fatimski z procesją.
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Niedziela V Wielkanocna. Na zakończenie Tygodnia Modlitw o powołania Ojciec św.
Benedykt XVI przypomina nam, że wszyscy jesteśmy powołani nie tylko do świętości, ale
też do bycia świadkami Chrystusa wobec tych wszystkich, którzy nie poznali Go jeszcze
osobiście.
O godz. 16.00 nabożeństwo majowe.
Dzisiaj wspominamy rocznicę peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej,
która odbyła się 6 maja 1996 roku.
Przeżywamy miesiąc maj, który od wieków poświęcony jest Matce Syna Bożego.
Majowe nabożeństwa gromadzą w każdym kościele i kaplicy rzesze czcicieli Maryi,
by modlitwą i pieśnią oddać hołd Bożej Rodzicielce. Zapraszamy wszystkich parafian,
także dzieci i młodzież do udziału w nabożeństwach majowych, które odbywają się w
dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę o 16.00.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
We wtorek uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika , patrona Polski.
W środę o godz. 8.15 Msza św. szkolna. Zapraszamy wszystkie dzieci.
Uroczystość I Komunii św. odbędzie się w naszej parafii 20 maja o godz. 11.00.
Z tej okazji dzieci komunijne będą miały w tym tygodniu dodatkowe spotkania i
próby: we wtorek i w czwartek o godz. 16.00.
Uroczystość Rocznicy Komunii św. będzie 27 maja o godz. 11.15.
W niedzielę (13 maja) Święto Matki Bożej Fatimskiej. W naszej parafii uroczyste
obchody Dnia Fatimskiego z okazji 95 rocznicy objawień.
W swoim orędziu przekazanym całemu światu przez troje pastuszków, Fatimska Pani
wzywa wszystkich do modlitwy o pokój dla świata i do pokuty za swoje grzechy.
Zapraszamy wszystkich parafian do udziału we Mszy św., nabożeństwie różańcowym
i uroczystej procesji fatimskiej ze świecami.
Dzień Fatimski rozpoczynamy modlitwą różańcową o godz. 6.30.
Msze św. – jak w każdą niedzielę i święta.
O godz. 12.15 różaniec fatimski.
O godz. 19.00 Msza św. ku czci Matki Bożej Fatimskiej z okazji 95 rocznicy objawień.
O godz. 20.00 nabożeństwo fatimskie z procesją ze świecami.
Podczas wieczornego nabożeństwa fatimskiego nastąpi poświęcenie ołtarza relikwii
błog. Jan Pawła II, w rocznicę zamachu na życie Papieża (13 maja 1981 roku).
W przyszłą niedzielę pielgrzymka strażaków na Górę św. Anny.
Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary, które
przeznaczone są na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w Opolu.
Dziękujemy także za ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii.
Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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Diakon jest to osoba,

która przyjęła pierwszy stopień święceń
kapłańskich, jakim jest diakonat (po nim następują święcenia prezbiteratu i sakra biskupia).
O ustanowieniu posługi diakońskiej czytamy już w Nowym Testamencie (Dz 6, 1-7), kiedy to
Apostołowie, widząc wzrastającą liczbę wiernych, nie byli w stanie troszczyć się o wspieranie
ubogich nie zaniedbując posługi głoszenia Słowa Bożego i modlitwy. Wówczas to ustanowili
siedmiu pomocników, na których też nałożyli ręce.
Diakon, przyjmując pierwszy stopień święceń, jest już zobowiązany do
sprawowania Liturgii Godzin (Brewiarza), w której modli się w imieniu
całego Kościoła i za cały Lud Boży. Z diakonatem udzielanym przed
święceniami kapłańskimi związane jest przyrzeczenie życia w celibacie.
Oto posługi liturgiczne, które może spełniać diakon:
podczas Mszy św.:
czyta Ewangelię i może głosić homilię,
posługuje przy ołtarzu,
udziela Komunii św., będąc jej zwyczajnym szafarzem;
poza Mszą św.:
prowadzi nabożeństwa – również nabożeństwa eucharystyczne, podczas których dokonuje
wystawienia Najświętszego Sakramentu i udziela błogosławieństw Najświętszym
Sakramentem,
udziela sakramentu chrztu św. – jest jego zwyczajnym szafarzem,
może asystować przy zawieraniu związku małżeńskiego jako urzędowy świadek,
zanosi Komunię św. chorym,
przewodniczy obrzędowi pogrzebu.
Współcześnie istnieje również instytucja tzw. stałego diakonatu (w Polsce niezbyt
rozpowszechniona). Posługę tę mogą pełnić mężczyźni żyjący w małżeństwie, jednocześnie
wspomagając kapłanów w pracy duszpasterskiej.
Diakonów można rozpoznać po stroju przez nich noszonym podczas odprawianej
liturgii - zamiast ornatu mogą nosić dalmatykę (jest nieco krótsza) albo albę ze stułą
przewieszoną przez lewe ramię i spiętą u dołu.
W naszej diecezji 5 maja świecenia diakonatu przyjęło 11 alumnów Miedzy
Diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, są to:
 Adamiec Marcin – parafia św. Antoniego w Luboszycach
 Józef Robert – par. Trójcy Świętej w Kujawach
 Koterba Tomasz – par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wojnowicach
 Król Przemysław – par. Przemienienia Pańskiego w Opolu
 Libowski Łukasz – par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Raciborzu Studzienej
 Łacek Radosław – par. św. Mikołaja w Raciborzu
 Plich Marcin – par. Narodzenia NMP w Głubczycach
 Podkowka Mateusz – par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bliszczycach
 Ponikowski Kamil – parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich
 Wieliczko Tomasz – par. NSPJ w Raciborzu
 Wilner Tomasz – par. Wszystkich Świętych w Raszowe

Św. Szczepanie (patronie diakonów) - módl się za nimi.

