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„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 przyjmuje-
my z radością, ale też i z lękiem. Radość bierze się stąd, że
Chrystus zapragnął zjednoczyć się z nami. Jesteśmy nie tylko Je-
go wyznawcami, uczniami, naśladowcami, ale należymy do Nie-
go 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 głęb-
szy 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 ży-
we i owocują. Istnieją także gałęzie uschnięte, bezowocne. Możemy nie od-
powiedzieć 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 przy-
nosić owoce?

Dzisiaj wielu ludzi, zwłaszcza młodych, skarży się na nijakość swego ży-
cia i na wewnętrzną pustkę, przeżywa smutek, znudzenie i rozczarowanie so-
bą. Nie widzi dla siebie żadnych perspektyw. Czy nie jest to stan usychania
daleko od Chrystusa? Czy ta bezsilność i bezowocność nie bierze się z odłą-
czenia od winnego krzewu?

Chrystus nikogo nie zawiódł. Z Nim nikt nie przegrał życia. Prawdę tę
poświadczają święci, którzy zachwycają nas pięknem swego człowieczeń-
stwa i wielkością swej miłości.
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Od nowego roku akademickiego 2021/22 Wydział Teologiczny Uniwer-
sytetu Opolskiego uruchamia nowy kierunek: Orientalistyka chrześcijańska,
który jest jedynym tego typu kierunkiem studiów w Polsce.

Celem studiów jest zaznajomienie studentów z bogatą problematyką
chrześcijan Orientu (głównie Azji) i kontekstem ich życia oraz uczynienie z
absolwentów ekspertów zdolnych angażować się zarówno w przedsięwzięcia
pomocowe, jak również edukacyjne związane z problematyką chrześcijań-
skiego Wschodu. Studia, chociaż mają formę stacjonarnych studiów licen-
cjackich (w przyszłości również magisterskich), będą w dużej mierze prowa-
dzone on-line; ponadto, aby ułatwić do nich dostęp ludziom pracującym, za-
jęcia będą odbywać się głównie popołudniami. Program studiów zawiera bo-
gaty wachlarz przedmiotów z dziedziny nauk teologicznych, humanistycz-
nych i społecznych, który umożliwia wykorzystanie wiedzy i umiejętności
specjalistów poszczególnych dziedzin nie tylko z Wydziału Teologicznego,
ale także innych Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego oraz z innych ośrod-
ków w Polsce.

Utworzeniu studiów z zakresu orientalistyki chrześcijańskiej przyświeca-
ło wiele przesłanek, spośród których warto wymienić:
1. wyzwania stające przed społeczeństwami Zachodu, związane z migracja-

mi ludności, z handlem itp. wymagają przygotowania wyspecjalizowanej
kadry profesjonalnych znawców kultury, religii i kontekstu ich życia.
Aby skutecznie odpowiadać na związane z rzeczonymi wyzwaniami za-
dania potrzeba przede wszystkim zaznajomienia się ze światem oriental-
nym;

2. obserwowane w dzisiejszym świecie coraz większe zainteresowanie
Orientem wymaga wyjścia na przeciw oczekiwaniom wielu ludzi, chcą-
cych poznać wieloraki kontekst kultur i zawiłości świata Wschodu; doty-
czy to także jej chrześcijańskiego ujęcia;

3. chrześcijanie Orientu, chociaż w historii chrześcijaństwa wykazali się
niezwykle ważnym wkładem w całość dziedzictwa Kościoła, dziś stoją
na skraju zapomnienia. Nasze studia mają być jednym z bastionów pro-
mocji wiedzy o chrześcijaństwie Orientu.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego: www.wt.uni.opole.pl/oc-
informacje-ogolne/



Prządek nabożeństw
02.05.2021 – 10.05.2021

niedziela 2 maja 2021 – V Wielkanocna
08:00 Za zm. Józefa Wycisk, rodziców Elfrydę i Józefa, Annę i Alfonsa Przyby-

ła, Maksymiliana Mika, Anielę i Henryka Rzytki, Annę i Bernarda Ja-
nosz, pokrewieństwo Wycisk-Przybyła i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. Pawła i Marię Gali, rodziców, rodzeństwo, Siostrę zakonną Kor-
synię, Aleksandra i Marię Lepszy, zm. z pokrewieństwa Gali-Chrubasik i
dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Za zm. Pawła Wycisk w 30 dni po śmierci. Po Mszy św. nabożeństwo ma-
jowe.

poniedziałek 3 maja 2021 – NMP KRÓLOWEJ POLSKI
08:00 Za zm. kapłanów i nauczycieli, którzy pracowali w naszej parafii i za du-

sze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 4 maja 2021 – Św. Floriana, męczennika

18:00 Za zm. Wandę Czarkowską w 1. rocznicę śmierci.
środa 5 maja 2021 – Dzień powszedni

18:00 Za zm. Hildegardę Bochenek, zm. rodziców i zm. z rodzin Bochenek-
Jurecki.

czwartek 6 maja 2021 – Ś . A  F   J
17:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
18:00 Za zm. Manfreda Jurecki w 1. rocznicę śmierci.

piątek 7 maja 2021 – Dzień powszedni
06:45 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18:00 Za zm. Hildegardę Wallach, rodziców Gertrudę i Józefa, O. Mikołaja,

Pawła i Agnieszkę Ploch, zm. z pokrewieństwa, zm. kapłanów, siostry za-
konne i dusze w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo majowe.

sobota 8 maja 2021 – ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
17:00 Spowiedź przed I Komunią św.
18:00 Za zm. Stanisława Knap, rodziców i rodzeństwo, Franciszka Kusidło,

dwie żony, córkę Ritę oraz pokrewieństwo Knap-Kusidło-Iskra.
niedziela 9 maja 2021 – VI Wielkanocna

07:00 ……………………………………………………………………………..
09:00 Uroczystość I Komunii św.
11:00 Uroczystość I Komunii św.
14:00 W intencji Parafian. Po Mszy św. nabożeństwo majowe.

poniedziałek 10 maja 2021 – Dzień powszedni – DNI KRZYŻOWE
18:00 W intencji rolników o dobre urodzaje z procesją do krzyża w Grzegorzo-

wicach. W drodze powrotnej nabożeństwo majowe.



Informacje duszpasterskie
02.05.2021 – 09.05.2021

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przy-
szłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na re-
mont katedry opolskiej. W czasie zbiórki kwartalnej w ubiegłą niedzielę ze-
braliśmy 12 950 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary składane w koście-
le, wpłaty na konto parafialne, i poprzez mikropłatności na stronie parafii.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd i de-
kretem Biskupa Opolskiego do poniedziałku włącznie w naszym
kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 37 osób.
Od wtorku (04 maja) limit zmienia się na 49 osób (1os/15m2).

W piątek od godz. 09:00 będzie możliwość odwiedzenia chorych.
Zgłoszenia w zakrystii albo kancelarii parafialnej.

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Piotr Hajduczek z parafii św. Jadwigi w Raciborzu-Markowicach
· Sandra Piperek z naszej parafii.

(zapowiedź druga)
· Michał Koczor z parafii św. Bartłomieja Apostoła w Kornowacu
· Weronika Ficoń z naszej parafii.

(zapowiedź pierwsza)

Opiekunowie Raciborskiej Drogi św. Jakuba zapraszają na przejście odcin-
kiem szlaku raciborskiego w sobotę, 8 maja. Rozpoczęcie przy kościele w
Przewozie o godzinie 9.00. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o
kontakt z Panią Barbarą Wochnik tel. 608 828 251

Kancelaria parafialna będzie w tym tygodniu czynna w dni powsze-
dnie przez pół godziny po Mszy św.

W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszłą sobotę (08.05.2021, godz. 09:00) Czogalla H., Garbas M., Grela
M., Grella K., Pańczyk E. i Schmidt S., a za dwa tygodnie (14.05.2021, godz.
19:00) Plis K., Kretek G., Wycisk B., Pajkert K., Kirchniawy B. i Kirchnia-
wy M.

Zapraszam na nabożeństwa majowe codziennie po Mszy św.

W sobotę o godz. 17:00 spowiedź Dzieci i Rodziców przed I Komunią św.
W przyszłą niedzielę w naszej parafii Uroczystość I Komunii św. Ze wzglę-
du na ograniczoną liczbę osób w kościele uroczystość została rozdzielona na
dwie Msze św. W imieniu Rodzin Dzieci pierwszokomunijnych proszę o po-
zostawienie pierwszeństwa krewnym dzieci i o pozostanie na zewnątrz ko-
ścioła lub o skorzystanie ze Mszy św. o 07:00 albo o 14:00.

Gazetka parafialna jest wydawana przez parafię Narodzenia NMP w Łubowicach
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.
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