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Przynosić owoce
Nawet ten, kto nie jest właścicielem winnicy czy
nigdy nie uprawiał winorośli, nie może pozostać obojętny w obliczu tak zatrważającego obrazu: latorośle, które nie przynoszą owocu, zostają wycięte, a
gdy tylko uschną, wrzucone w ogień. Dokładnie to
samo czeka również mnie i ciebie, jeśli nie przynosimy żadnego owocu! – Czy takie jest przesłanie dzisiejszej przypowieści o winnicy? Czy tak mamy odbierać zawartą w niej groźbę?
Byłoby błędem, gdyby tę przypowieść Jezusa chciało się tak odczytać, żeby pominąć w niej wszystko, czym moglibyśmy się zrazić, co
mogłoby nas zniechęcić, czym moglibyśmy się zgorszyć. Jezus nie jest
pochlebcą; właśnie chce ,,gorszyć”, ,,prowokować”, „wstrząsać”,
„budzić ze snu”. A ten, kto już się zbudził ze snu, słyszy w Jego przypowieści jeszcze coś zupełnie innego. Naszym przeznaczeniem jest
„przynieść owoc obfity”. Czy pod koniec życia możemy doświadczyć
czegoś wspanialszego od świadomości i poczucia, że nasze życie mimo
wszystko było owocne? Że nie tylko tak sobie upłynęło i stopniowo
rozmyło, lecz wydało też coś dobrego i coś zmieniło?
By tak się stało, nie trzeba wiele. Wystarczy, powiada Jezus, byśmy
„w Nim trwali”, zachowywali Jego słowa, nie pozwolili na zerwanie z
Nim więzi. Dlatego przynoszenie owoców nie jest przywilejem tylko
aktywnych i produktywnych członków społeczeństwa albo Kościoła,
lecz obietnicą daną wszystkim – także „utraconym”, samotnym, słabym, starym. Wszystkim, którzy trwają w Jezusie; wszystkim, w których trwają Jego słowa. Jak pociecha.

Św. Florian
(4 maja)
Według żywotu z VIII w., Florian z Lauriacum urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). W
młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie w
północno-wschodniej Austrii). Podczas prześladowania
chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz
z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i
poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji,
Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego
do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować,
potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja
304 roku. Jego ciało odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad
jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów,
objęty potem przez kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego St.
Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian
jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.
W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna
Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii
św. Floriana. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować
także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Ku ich
czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparzem, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie
ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. Florian jest patronem
Austrii i Bolonii oraz Chorzowa; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. W Warszawie pod wezwaniem św.
Floriana jest katedra warszawsko-praska.
W ikonografii św. Florian przedstawiany jest jako gaszący pożar
oficer rzymski z naczyniem. Czasami jako książę. Bywa, że w ręku
trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, czerwony i biały krzyż, miecz, palma męczeńska, płonący dom,
orzeł, tarcza, zbroja.

Porządek nabożeństw
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niedziela 29 kwietnia 2018 – V WIELKANOCNA
08:00 Za zm. Józefa Wycisk, rodziców Elfrydę i Józefa, Annę i Alfonsa Przybyła, Maksymiliana
Mika, Anielę i Henryka Rzytki, Annę Janosz i pokrewieństwo Wycisk-Przybyła.
10:30 Za zm. Józefa Halamoda, Annę i Emila Halamoda, zm. dziadków, pokrewieństwo Halamoda, Pytlik i dusze w czyśćcu cierpiące.
poniedziałek 30 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Eryka Machnik w 30 dni po śmierci.
16:00 Nabożeństwo w intencji rocznego dziecka Leona Grella.
wtorek 1 maja 2018 – Dzień powszedni
08:00 Za zm. Leona Konieczny, Annę i Wilhelma Chrubasik, zm. dziadków Konieczny, Wawrzik,
Chrubasik, Sorich.
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. za zm. Kazimierza Bajerskiego, Ewę i Michała Bajerskich,
Władysława Dobosz, Józefę Kołacińską, Rene Marchuta oraz zm. z rodzin Bajerski, Dobosz, Kościółek.
środa 2 maja 2018 – Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
07:00 Za zm. Karola i Monikę Jasny, rodziców, rodzeństwo, Antoniego i Klarę Szczuka, córkę
Annę Burdzik, Pawła Korycik, żonę Stanisławę, syna Jerzego, zm. z rodzin Leśniok, Szczuka, Jasny.
17:30 Nabożeństwo majowe.
czwartek 3 maja 2018 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
08:00 Za zm. rodziców Adolfa i Annę Grzesiczek w 10. rocznicę śmierci, zm. z pokrewieństwa
Krakowczyk, Grzesiczek i dusze w czyśćcu cierpiące.
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. szkolna za zm. Annę Hruby, rodziców Franciszka i Marię
Wochnik, Augustyna i Katarzynę Hruby, rodzeństwo z obu stron i za zm. z rodzin Wochnik,
Hruby
piątek 4 maja 2018 – Św. Floriana, męczennika
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego. Po Mszy św. nabożeństwo do Najśw.
Serca Pana Jezusa.
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. w intencji strażaków OSP Brzeźnica.
sobota 5 maja 2018 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza róż różańcowych. Po Mszy św.
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. za zm. Jana Mika, rodziców, rodzeństwo, Jadwigę i Mikołaja Nowak, rodziców z 2 stron, rodzeństwo, Alfreda Rybka, Henryka Panek, zm. kapłanów,
siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.
niedziela 6 maja 2018 – VI WIELKANOCNA
07:30 Za zm. rodziców Alojzego i Waleskę Pater, Elfrydę Stania, Mariana i Zofię Warzocha, brata
Alfreda, zm. dziadków Stania, Pater, Warzocha, Wrzosek, Augusta i Ernesta Stania i zm. z
pokrewieństwa.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Antoniego i Marię Wochnik, syna Antoniego, 2 synowe, Łucje Wolnik, matkę Annę, Paulinę Wczasek, męża Stefana i rodziców z obu stron.
10:30 Za zm. rodziców Antoniego i Jadwigę Komor, Józefa i Joannę Przegendza, brata Alfonsa,
rodziców z obu stron, rodzeństwo i zm. z pokrewieństwa.
14:00 Nabożeństwo majowe.
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Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W ubiegłą niedzielę w czasie zbiórki
kwartalnej zebraliśmy 15 930,00 PLN. Środki te zostaną przeznaczone na remonty i inwestycje w parafii. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom (również wpłacającym bezpośrednio na konto bankowe parafii).
We wtorek o godz. 17:30 pierwsze w tym roku nabożeństwo majowe.
Zapraszam serdecznie do uczestnictwa. Po Mszy św. o godz. 18:45
próba scholi. Nabożeństwa majowe będziemy odprawiać od wtorku
do soboty o godz. 17:30. W poniedziałki po Mszy św. porannej a w niedziele o
godz. 14:00.
Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży zapraszają młodych całej diecezji w poniedziałek 30 kwietnia br. o godz. 19.00 do
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na Wielkanocne
Czuwanie Młodzieży Diecezji Opolskiej. Tym razem tematem będą
słowa: Słodkie orzeźwienie! W programie spotkania: konferencja,
poczęstunek, nabożeństwo i Msza św.
Biskup Opolski serdecznie zaprasza rodziny całej diecezji do
udziału w 7. Diecezjalnym Święcie Rodziny, które odbędzie się
we wtorek 1. maja w Jemielnicy. Jest ono od kilku lat okazją do
wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej diecezji
oraz do promocji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu
nowych członków. Centralnym punktem Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, poprzedzona procesją z kościoła Wszystkich Świętych. O godz. 14:30 odprawione
zostanie nabożeństwo majowe i do św. Józefa, a o 17:30 wokół jemielnickiego
stawu odbędzie się tradycyjny «Bieg po dyszkę dla Rodziny». Święto będzie
połączone z 8. Jarmarkiem Cysterskim, który oferuje rokrocznie bogatą gastronomię i liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W piątek od godz. 09:00 odwiedziny chorych.
Na ostatnią sobotę maja (26.05) jest zaplanowana nasza doroczna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Raciborskiej.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (04.05.2018, godz.
18:45) Kampik Rozwita, Lepiorz Sabina, Saiczek Agnieszka, Badurczyk Małgorzata, Karpińska Anna i Krettek Izabela, a w piątek za 2 tygodnie
(11.05.2018, godz. 18:45) Szczuka Regina, Wychowaniec Łucja, Kerner Marzena, Panek Dorota, Michacz Ewelina i Serzisko Ewa.

