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NIEDZIELA V WIELKANOCNA - 02.05.’21
(Dz 9,26 - 31; 1 J 3,18 - 24; 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.

7.00 - Msza św. za †† Rudolfa i Martę Schymczyk, †† Johanna i Reginę Paisdzior,
ich †† rodziców, † córkę, † synową Marlenę, †† z pokrewieństwa
Schymczyk, Mathea, Blochel oraz dusze w czyśćcu cierpiące (w języku
niemieckim)
8.30 - Msza św. za †† rodziców Gola i Nowak, † brata Józefa i †† z pokrewieństwa
9.30 - Poręba: Msza św. za †† dziadków Teodora i Waleskę Nieświec, †† Franciszkę
i Emanuela Skowronek, † Ryszarda Małek oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 - SUMA za żyjących i †† parafian
15.00 - Nabożeństwo majowe
16.00 - Msza św. za †† rodziców Eleonorę i Oskara, †† teściów Jadwigę i Jana,
†† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
Błogosławieństwo rocznych dzieci: Adam Ochantol, Marcelina Ochantol,
Tymon Karol Szczodrok
KOLEKTA:
LEŚNICA - na WMSD w Opolu i instytucje diecezjalne
PORĘBA - na WMSD w Opolu i instytucje diecezjalne
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
PONIEDZIAŁEK - 03.05.’21 - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski, głównej patronki Polski
7.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy,
o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Boże oraz za † męża
9.00 - Msza św. ku czci Matki Boskiej Królowej Polski w intencji Ojczyzny
17.00 - 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie, dla Marioli
i Mariana, z okazji kolejnych rocznic urodzin
18.45 - Nabożeństwo majowe
WTOREK - 04.05.’21 - wspomnienie św. Floriana, męczennika
7.00 - Msza św. do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie
17.00 - 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. ku czci św. Floriana za żyjących i †† Strażaków OSP Leśnica
18.30 - Nabożeństwo majowe
ŚRODA - 05.05.’21
7.00 - Msza św. za †† rodziców Katarzynę i Karola Werner, † siostrę Annę, † zięcia
Waldemara oraz †† z pokrewieństwa Werner i Marek
17.00 - 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. za † Łucję Kopa, w 14 rocznicę śmierci, †† Jadwigę i Adolfa
Kaczmarczyk oraz †† z pokrewieństwa
18.30 - Nabożeństwo majowe
CZWARTEK - 06.05.’21 - święto świętych apostołów Filipa i Jakuba
- I czwartek miesiąca
7.00 - Msza św. za † syna Jerzego, † męża Antoniego i †† z rodzin Kaptur i Paczuła
17.00 - 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. szkolna do Boskiej Opatrzności, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie, z okazji
kolejnej rocznicy urodzin
18.30 - Nabożeństwo majowe
PIĄTEK - 07.05.’21 - I piątek miesiąca
7.00 - Msza św. za † męża i ojca Helmuta oraz jego †† rodziców
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 - 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 - Msza św. za †† rodziców Jana i Anielę Przyszlak, Marię i Józefa Cygan oraz
†† krewnych z rodzin Przyszlak, Bałanda, Rataj, Cygan, Tomczyszyn i Bielski
18.30 - Nabożeństwo majowe
SOBOTA - 08.05.’21 - uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski
7.00 - Msza św. za †† teściów Marię i Juliusza, ich †† dzieci, † męża Leonharda oraz
†† z pokrewieństwa
17.00 - 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.30 - Spowiedź św.
18.00 - Msza św. za † męża Kazimierza, † szwagierkę Wandę i †† rodziców z obydwu
stron
18.45 - Nabożeństwo majowe

NIEDZIELA VI WIELKANOCNA - 09.05.’21
(Dz 10,25 - 26.34 - 35.44 - 48; 1 J 4,7 - 10; J 15,9 - 17)
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

7.00 - Msza św. za †† Anielę, Elżbietę, Agatę i Jana Kremser (w języku niemieckim)
8.30 - Msza św. za † Otylię Tanwic, w 1 rocznicę śmierci
9.30 - Poręba: Msza św. za † żonę i matkę Elżbietę Pietruszka, †† rodziców oraz
rodzeństwo z obydwu stron
10.30 - Msza św. o radość życia wiecznego dla wszystkich †† z rodziny
14.30 - Chrzest św.: Dominik Joachim Jońca
15.00 - Nabożeństwo majowe
16.00 - Msza św. za † męża Michała Gola, w 1 rocznicę śmierci, †† rodziców
z obydwu stron oraz † brata Krystiana
KOLEKTA:
LEŚNICA - na remont dachu kościoła na cmentarzu
PORĘBA - na potrzeby klasztoru Sióstr Służebniczek w Porębie
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
 Za posprzątanie kościoła na niedzielę 25 kwietnia br. dziękujemy mieszkańcom
ulicy Brzegowej 1- 28: Annie Bula, Teresie Długosz, Marioli Jońca, Nikol
Richter, Monice Zug.
 W ich intencji oraz w intencji wszystkich naszych dobrodziejów: „Ojcze
nasz…”.
 SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA:
Sobota 07.05.’21: ul. Żeromskiego.
(Z góry serdeczne „Bóg zapłać”)
Serdeczne podziękowanie sąsiadom, krewnym, znajomym i przyjaciołom,
za udział w modlitwie różańcowej, Mszy świętej i obrzędach pogrzebowych
śp. Barbary Niemiec
składają mąż i syn
Serdeczne podziękowanie sąsiadom, krewnym, znajomym i przyjaciołom,
za udział w modlitwie różańcowej, Mszy świętej i obrzędach pogrzebowych
śp. Elżbiety Prudło
składa syn z rodziną
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
Złota myśl tygodnia
Życie tylko wtedy ma sens, kiedy się je przemienia po trochu w coś, co jest poza
nami. (Antoine de Saint-Exupéry)
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Chrystus jest obecny w swoim modlącym się Kościele, ponieważ On sam jest tym,
„który za nas się modli, który w nas się modli i do którego my się modlimy; modli się
za nas jako nasz kapłan, modli się za nas jako nasza głowa, modlimy się my do Niego
jako do naszego Boga”, sam przecież przyrzekł: Gdzie bowiem dwaj albo trzej są
zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20)” (św. Paweł VI).
Opowiadanie
Punkt widzenia
Dwa wróble siedziały zgodnie wśród gałęzi wierzby. Jeden usadowił się na czubku
drzewa, drugi umieścił się dużo niżej, w zacisznym rozwidleniu gałązek. Po
pewnym czasie wróbelek siedzący na górze, chcąc zawrzeć znajomość z drugim,
powiedział: - Och, jakie piękne są te zielone liście! Wróbelek z dołu uznał to za
prowokację i odparł sucho: - Czy jesteś ślepy? Nie widzisz, że te liście są białe? Ten
z góry krzyknął zdenerwowany: - Sam jesteś ślepy! Liście są zielone! Wróbel
siedzący na dole uniósł dziób i stwierdził: - Założę się o pióra z mojego ogona, że te
liście są białe. A ty nic nie rozumiesz. Głupi jesteś! W tym momencie wróbelek
z góry poczuł, że krew się w nim gotuje i nie namyślając się długo, sfrunął ku
swemu przeciwnikowi, aby dać mu nauczkę. Ten zaś nawet nie drgnął. Kiedy tak
dwa wróbelki siedziały naprzeciwko siebie, z piórami nastroszonymi ze złości,
przed rozpoczęciem pojedynku miały jeszcze tyle rozsądku, by spojrzeć w górę.
Wróbelek, który sfrunął ze szczytu wierzby, zawołał ze zdziwieniem: - Och!
Zobacz, te liście naprawdę są białe! Polećmy tam, gdzie siedziałem przedtem! Oba
wróble zgodnie orzekły: - Te liście są zielone!
Nie osądzaj nikogo, jeżeli przedtem nie maszerowałeś przez godzinę w jego butach.

