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NIEDZIELA WIELKANOCNA
Ewangelia wg św. Jana (J 20,1-9)
„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy
jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do
grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła
więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia,
którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc
Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące
płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem
także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące
płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych”.
Każda epoka i każdy naród ma
swoich bohaterów, których podziwia.
„Zginął w obronie…”, „Poświęcił się,
ratując …” itd. Opłakujemy ich,
podziwiamy, czytamy o nich książki,
ale wolimy, żeby podobne wydarzenia
nigdy nas nie spotkały. A Chrystus
ukazuje coś dokładnie przeciwnego.
Nigdy nie chciał zostać bohaterem, za
to chciał dobrowolne oddać życie na

krzyżu. Nie dla siebie. Dla nas i za nas.
O błogosławiona śmierci Chrystusa, z
której rodzi się moje życie!
NIE CHCĘ BYĆ WIDZEM
ZMARTWYCHWSTANIA, TYLKO
ŚWIADKIEM. DLATEGO DAJ MI
WSPÓŁUMRZEĆ Z TOBĄ, PANIE,
ABYM RAZEM Z TOBĄ
POWSTAŁ ZMARTWYCH.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA.
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PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 1.04.2013
7.00 - Za + Gertrudę w rocz. śm., + Mariana, za wszystkich ++ z rodziny.
- Za + Jana, ++ z rodzin Tarsa, Gurba i Chomicz oraz d. w cz.
8.30 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 35 rocz. ślubu Józefa i Renaty oraz o błog. Boże w rodzinie.
10.00 - Za + syna Adama, ++ rodziców z rodziny Wilczek i Zdobylak, + Damiana, siostrę Marię i d. w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Haliny z ok. 60 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny
11.15 - Za + mamę Marię w rocz. śm., + ojca Edmunda oraz za ++ z rodziny.
15.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 70 rocz. ur. Jerzego i o błog. Boże dla dzieci z rodzinami.
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 2.04.2013 – ROCZ. ŚMIERCI BŁ. JANA PAWŁA II
7.00 - Za + Jana Gruszka, + matkę Amelię, + ojca Alfreda, ++ z rodzin Gruszka, Warzecha i Szlisz.
18.00 - Za + babcię Annę Firlit, jej + męża Jana i ++ rodziców z obu stron oraz + Kazimierza Łabęckiego.
- Za ++ rodziców Stefana i Elżbietę Walczak oraz za ++ dziadków z tej rodziny.
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 3.04.2013
7.00 - Za + mamę Helenę w 15 rocz. śm., ++ ojca Józefa, siostrę Dorotę oraz d. w cz.
8.00 - Msza św. szkolna.
17.00 - Za + mamę Annę oraz ++ z rodzin Grabowskich, Pacuchów i Przyborków.
- Za ++ rodziców Karola i Magdalenę, Bronisława i Martę, + męża Reinharda i ++ z rodziny i
pokrew.
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 4.04.2013
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Za ++ rodziców Jakuba i Paulinę, + męża Alojzego, syna Joachima,++ rodzeństwo i ++ z pokrew.
18.00 - Za + Wiesława Kaniak w 1 rocz. śm.
- Za ++ ojców Pawła i Franciszka, ++ rodzeństwo i ++ z rodziny Mroszczyk, Bul i Stryczek.
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 5.04.2013
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
- Za + ojca Alfreda Waloszek, mamę Klarę, siostrę, brata, teściów i ++ z rodziny i d. w cz.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 55 rocz. ur. Urszuli oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Za ++ rodziców Józefa i Janinę, męża Jerzego, brata Józefa, ++ Mariannę i Aleksandra, teściów
Mariana i Zofię, + Czesława Bloch, + ks. Nagadowskiego, ++ z pokrew. i d. w cz.
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 6.04.2013
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i członków żywego różańca.
- Za + córkę, żonę, mamę, babcię Danielę Lesiewicz z ok. rocz. ur.
18.00 - Za + Tadeusza Marciniak w 3 rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za + Czesława Wojtanowskiego, rodziców Jana i Janinę oraz d. w cz.
II NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 7.04.2013
7.00 - Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dusz i ciała w pewnej int.
8.30 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 55 rocz. ślubu Łucji i Edwarda Juszczak oraz o błog. Boże dla dzieci z
rodzinami.
- Za + żonę i matkę Genowefę Florek w 3 rocz. śm., ++ z rodziny Florek i Kuczyński
10.00 - Do Miłosierdzia Bożego o zdrowie i błog. Boże w rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Tomasza z ok. 30 rocz. ur.
11.15 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ślubu Anieli i Aleksandra Gontarz oraz o Boże błog. dla dzieci
i wnuków
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 80 rocz. ur. Anny oraz o błog. Boże dla rodziny.
15.00 - Za + ojca Feliksa, mamę Aleksandrę, braci, siostrę, ++ z rodziny z obu stron, ++ z pokrew. i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o światło Ducha Świętego dla Łukasza z ok. 15 r. ur. oraz o
zdrowie w rodz.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 60 rocz. ur. Moniki oraz o błog. Boże dla rodziny.
16.00 - NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
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♦ NIEDZIELA WIELKANOCNA – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE.

Kościół żyje radością Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prawda o
Zmartwychwstaniu Chrystusa jest najgłębszym fundamentem na którym opiera się
chrześcijańska wiara. Dlatego Kościół śpieszy dziś do każdego człowieka z
paschalnym życzeniem – budowania swojego życia na Chrystusie i Ewangelii.
O godz. 16.00 Nieszpory Wielkanocne.
♦ Poniedziałek Wielkanocny – obchodzimy II dzień Świąt Zmartwychwstania

Pańskiego. Porządek Mszy św. świąteczny: 7.00; 8.30; 10.00; 11.15; 15.00.

♦ Wtorek

Wielkanocny – w tym dniu przypada 8 rocznica śmierci
Bł. Jana Pawła II, Papieża.
Po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo ku czci błog. Jana Pawła II.
♦ Środa Wielkanocna – w parafii Izbicko Konwent Wielkanocny kapłanów
dekanatu Strzelce Opolskie. Ze względu na Konwent. Msza św. wieczorna w
naszej parafii będzie wyjątkowo o godz. 17.00.
♦ Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza tegorocznych
maturzystów wraz ze swymi duszpasterzami, katechetami nauczycielami i
wychowawcami na doroczną Diecezjalną Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymka
odbędzie się w środę 3 kwietnia 2013 r.
♦ Czwartek Wielkanocny – o godz. 19.00 spotkanie formacyjne wszystkich

kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z
klas III gimnazjalnych.

♦ Piątek Wielkanocny –

w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie
rozpoczynają się rekolekcje dla małżonków tzw., Spotkania Małżeńskie”.
Początek w piątek o godz.17.30, zakończenie w niedzielę około godz. 15.00.
♦ W przyszła niedzielę 7 kwietnia - obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego.
♦ Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w piątek 5 kwietnia w godz. od 10.00 do

13.00, w hali sportowej przy ul. Powstańców Śl. w Strzelcach Opolskich odbędą się
Targi Pracy.
♦ W tym tygodniu, codziennie po Mszy św. wieczornej, nowenna do
Miłosierdzia Bożego.
♦ Ze względu na trwającą Oktawę Wielkanocy opuszcza się w tym tygodniu I
Czwartek, I Piątek i I Sobotę miesiąca.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za

złożone Ofiary w czasie świętego Triduum Paschalnego.
♦ W przyszłą niedzielę kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej.
♦ Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławionych Świąt Wielkiej

Nocy. Niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia Wasze serca radością,
nadzieją i pokojem. Niech będzie dla każdego z was żywym drogowskazem w
pielgrzymce do domu Ojca.
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Maria Magdalena,
Piotr i Jan u pustego grobu,
uczniowie z Emaus,
Apostoł Tomasz...
wszystkie te postacie
zaświadczają jednoznacznie
– Jezus żyje! Zmartwychwstał!
Do grona tych świadków trzeba
i nam dołączyć, aby światu nie
zabrakło nadziei.
Wszystkim Parafianom i Gościom
życzymy obfitych łask na czas świętowania.
Duszpasterze

OKTAWA WIELKANOCY
Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie
nazywano Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Pierwsze osiem dni
tego okresu tworzy oktawę Wielkanocy. Pierwsze świadectwo o uformowanej
liturgicznie oktawie Wielkanocy znajdujemy w homiliach pochodzących z IV
wieku. Liturgia oktawy charakteryzowała się radosnym przeżywaniem tajemnicy
paschalnej, a szczególnie zmartwychwstania Chrystusa. W tym czasie szczególną
uwagę kierowano na nowo ochrzczonych. Trzeba bowiem pamiętać, że w Wigilię
Paschalną udzielano sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu,
bierzmowania i Eucharystii. W oktawie zaś, każdego dnia celebrowano dla nich
Mszę św. ze specjalnymi kazaniami - katechezami. W tych katechezach wyjaśniano
nowo ochrzczonym znaczenie znaków i symboli otrzymanych sakramentów. W taki
sposób wprowadzano ich w najgłębsze tajemnice wiary chrześcijańskiej.
Okres oktawy nazywany był także Białym Tygodniem, a niedziela kończąca
oktawę – Białą Niedzielą. W czasie chrztu katechumeni otrzymywali białe szaty,
które noszono przez cały tydzień aż do niedzieli włącznie. Szaty te oznaczały
narodziny nowego człowieka, który w sakramencie chrztu otrzymał dar nowego
życia i stał się dzieckiem Bożym.
Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę,
czyli na osiem dni jest bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i
ważność uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak
Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień,
jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy.

