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III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 24,35-48)
„Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w
drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam
stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój
wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się,
że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:
„Czemu jesteście zmieszani i dlaczego
wątpliwości budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie:
duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał
im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli
zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek
pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły
słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić
wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”.
Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane:
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od
Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.
Jezus
wątpiącym
w
zmartwychwstanie uczniom pozwala się
dotknąć. Wie o tym, że to przerosło ich
możliwości rozumienia i podchodzi do
nich w sposób bardzo ludzki i
konkretny: mogą Go dotknąć i spożyć z
Nim posiłek. Bóg często będzie zniżał
się do poziomu człowieka i szukał
takiego sposobu, aby ten mógł Go
zrozumieć. Nie trzeba bać się prawd
wiary. Jeśli Bóg chciałby pozostać

ukryty, nie posłałby swojego Syna na
ziemię. Jeśli Jezus chciałby pozostać
niedostępny, nie zawiązywałby wokół
siebie wspólnoty uczniów.
JEZU, POPRZEZ SWOJE WCIELENIE
STAŁEŚ SIĘ NASZYM BRATEM. BĄDŹ
PRZY MNIE, ZWŁASZCZA W CHWILACH
ZWĄTPIENIA I GDY CZUJĘ SIĘ
OSAMOTNIONY. POZWÓL MI DOTYKAĆ
TWOICH ZMARTWYCHWSTAŁYCH
DŁONI I NÓG.
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PONIEDZIAŁEK – 20.04.2014
7.00 - Za + Artura i Annę Skowronek, ++ Jana i Krystynę i ++ z rodziny.
18.00 - Za + Edwarda Iwaneckiego w 1 rocz. śm.
- Za + męża Mikołaja Łęgowego w kol. rocz. śm.
WTOREK – 21.04.2015
7.00 - Za + mamę Józefę Hamryszak w 30 dzień po śm., ++ rodzeństwo Marię Nowak, Stanisławę
Dziewońską, Franciszka Szewczyk, ++ z rodziny i pokrew. Szewczyk i Kupiec.
18.00 - Za ++ rodz. Bronisława i Marię, + brata Ryszarda, bratową Jadwigę i ++ z rodz. oraz d. w c.
- Za ++ Adelę i Gerharda Cholewa i ++ z pokrew. Cholewa i Palus.
ŚRODA – 22.04.2015
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 80 rocz. ur. Gertrudy Kunert oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Za + męża i ojca Mariana Kozołup w 10 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo
Czesława i Krystynę, 2 szwagrów, + Waldemara oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za ++ rodziców Wilibalda i Małgorzatę Kubik, ++ z rodziny i d. w c.
CZWARTEK – 23.04.2015 – Uroczystość św. Wojciecha
7.00 - Za ++ rodziców Marię i Jakuba, + siostrę Wiesławę i brata Edwarda i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Ks. Damiana z ok. ur. (od Margaretek i Róż Różańcowych)
17.00 - Msza szkolna:
- Za + męża Wojciecha Szczecińskiego z ok. im., + brata Jerzego Gugała z ok. im. oraz ++ z
pokrew. Szczeciński i Gugała, ++ dziadków i babcie i d. w c.
- Za + Janinę Skrabka w 1 rocz. śm.
PIĄTEK – 24.04.2015
7.00 - Za + ojca Antoniego w dniu ur., + matkę Annę, siostry Renatę i Teresę, ++ braci Huberta i
Henryka, + męża Antoniego, ++ teściów i za ++ z rodziny Klama i Tomala.
18.00 - Za + syna Wiesława, córkę Jadwigę, męża Mieczysława, ++ rodziców z obu stron i ++ z rodziny
oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Za + męża Stanisława w 5 rocz., ++ jego rodziców, rodzeństwo oraz ++ rodziców Zofię i Leona
Cynowskich.
SOBOTA – 25.04.2015 – Święto św. Marka
7.00 - Za + Danutę Panufnik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 25 rocz. ślubu Waldemara i Danuty Wolany oraz o błog. Boże dla
rodziny.
18.00 - Za + Marię Dypka w 1 rocz. śm. (od sąsiadów z ul. Osiedle)
- Za ++ rodziców Dorotę i Adolfa Dambiec, teścia Rudolfa Kania, ++ z rodziny i pokrew.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.04.2015
7.00 - Do. B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Anny i Marka oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
8.30 - Do B. Op. i Mb Fatm… z ok. 40 rocz. ślubu Józefa i Anny oraz 60 rocz. ur. Anny i o błog. Boże w
rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 20 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
10.00 - Za ++ rodziców Gerarda i Jadwigę Sprancel, + brata Bernarda i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 35 rocz. ślubu Adeli i Wiesława oraz o błog. Boże w rodzinie.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocz. ślubu Teresy i Ryszarda, rocz. ur. Wiolety i o błog. Boże
w rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. rodziny z ok. 40 r. ślubu Jerzego i Ruty i o błog. Boże w rodz.
- Do B. Op. i MB Fat.. z ok. 35 rocz. ślubu Zbigniewa i Aliny oraz o błog. Boże w rodzinie.
15.00 - Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Korek, ++ teściów Barbarę i Juliana Janiuk, ++ braci Henryka i
Mieczysława, dziadka i szwagra Stanisława i d. w c. oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 25 rocz. ślubu Edyty i Janusza Szpejda oraz o błog. Boże i zdrowie
w rodzinie.
16.00 - Nieszpory.
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♦ III Niedziela Wielkanocy. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Biblijną, która otwiera VII

Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” i
nawiązuje do przeżywanego obecnie roku duszpasterskiego. To doskonała okazja, aby
spotkać się z Chrystusem obecnym w Słowie Bożym. Z tej okazji codziennie na Mszy
św.
będzie
krótkie
zamyślenie
nad
Słowem
Bożym.
O godz. 16.00 nabożeństwo, serdecznie zapraszamy.
♦ Dzisiaj po nabożeństwie będzie spotkanie uczestników pielgrzymki do Rzymu z
przedstawicielem biura podróży. Informujemy jednocześnie, że miejsc wolnych już nie
ma, na pielgrzymkę zgłosiło się 50 osób.
♦ W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W środę o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla młodzieży z klas I i II gimnazjum

w ramach trzyletniego cyklu przygotowania do Bierzmowania.
♦ W czwartek obchodzimy uroczystość św. Wojciecha. Po Mszy św. szkolnej spotkanie

rodziców i dzieci komunijnych w ramach przygotowania do pierwszej spowiedzi św.
♦ W sobotę 25 kwietnia obchodzimy święto św. Marka Ewangelisty. W tym dniu

dzieci komunijne przystępują do pierwszej spowiedzi św.
godz. 16.30 – chłopcy
godz. 17.00 – dziewczynki
♦ Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu
serdecznie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi, który będzie miał miejsce w sobotę
25 kwietnia. Rozpoczęcie o godz. 8.30, zakończenie o godz.13.30.
♦ W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele.
♦ W sobotę 9 maja o godz. 10.00 na Górze św. Anny odbędzie się spotkanie
formacyjne dla Parafialnych Rad Duszpasterskich z dekanatu Strzelce Opolskie,
Krapkowice, Kamień Śląski i Leśnica. Jednym z jego celów jest przygotowanie
listopadowych wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich na nową kadencję.
♦ Ks. Biskup Andrzej Czaja i Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zapraszają w
czwartek 30 kwietnia br. do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy na
Wielkanocne Czuwanie Młodzieży Diecezji Opolskiej u św. Józefa. Rozpoczęcie o
godz. 18.30, zakończenie Mszą św. o godz. 21.00 i powołaniem parafialnych zespołów
ŚDM.
♦ Wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii składamy

serdeczne podziękowanie za złożone ofiary, życzliwą pomoc i modlitwę. Dziękujemy
także za okazaną pomoc w przygotowaniach do uroczystości Bierzmowania.
♦ Kolekta dzisiejsza przeznaczona na Caritas diecezji opolskiej.
♦ Życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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WSPOMNIENIA
W chwilach retrospekcji po utracie kogoś
bliskiego pojawiają się w naszych myślach różne
obrazy. Przypominamy sobie wszystkie sytuacje
kojarzące się z osobą, której zabrakło. Te momenty
dobre i te lepsze, bo w kontekście utraty
zapominamy o momentach złych. Możemy również
odczuwać żal, mieć pretensje, ale tylko do tych,
którzy – jak myślimy – przyczynili się do tego, że
osoby kochanej już nie ma z nami.
W przypadku śmierci i zmartwychwstania Jezusa również dokonujemy
podsumowań, rozliczeń ze wspomnieniami. Ale tutaj odczucia są zupełnie inne.
Chociaż wiemy, że umarł śmiercią straszliwą, to równocześnie mamy świadomość, że
On żyje, że dalej jest z nami, mimo upływu wieków. Świadomość, że męka i śmierć
Jezusa były podyktowane Jego wielką miłością do nas, jest świadomością trudną. Z
jednej strony smucimy się, mamy poczucie żalu, wstydu, zaś z drugiej strony wiedza,
że dzięki temu dostępujemy Zbawienia, powinna w nas wzbudzać radość. Jak
pogodzić ze sobą te dwie sprzeczności?
Odpowiedzią na nasze wątpliwości są słowa z Dziejów Apostolskich: „wiem,
bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w
ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego
Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały
zgładzone.” (Dz 3,17-19) To słowa kojące, lecz jednocześnie wzbudzają w nas
poczucie winy. Ale w tym wypadku poczucie winy jest doznaniem pozytywnym,
bowiem gdy zgrzeszymy, powyższe słowa wywołują żal i skruchę, prowadzą nas do
konfesjonału, do wyznania grzechów i pojednania z Bogiem.
Nadzieją napawają nas również słowa św. Jana: „Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył,
mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. … Kto zaś
zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.” (1J 2,1b,5).
Wiara nam mówi, że mamy być posłuszni nakazom Boga, Jego przykazaniom, gdyż
tylko w ten sposób możemy odwzajemnić Jego nieskończoną Miłość. Jednak wiara
wymaga nieustannego pogłębiania.
Uwierzmy Jezusowi, obdarzajmy Go miłością, bo On pierwszy nas umiłował.
Bądźmy wierni, bądźmy wdzięczni Chrystusowi za dar Zbawienia, adorujmy Go w
sercach i umysłach naszych. Uwierzmy w Słowa Chrystusa: „Czemu jesteście
zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje
ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani
kości, jak widzicie, że Ja mam.” (Łk 24,38-39). Głęboka wiara i ufność doprowadzą
nas ku Niemu.
JEZU CHRYSTE ZMARTWYCHWSTAŁY, NAUCZYCIELU, POMÓŻ NAM
POGŁĘBIAĆ WIARĘ I UFAĆ TWEJ MIŁOŚCI.

