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N IEDZIELA W IELKANOCNA
Z Ewangelii 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”.
Chrystus zmartwychwstał dla nas! W
ten sposób została zmieniona trajektoria
naszego życia, która wiodła w dół, w
przegraną, w śmierć. Dzięki Jezusowi
wszystko się zmieniło. Zmartwychwstały
rozproszył mrok swoim blaskiem. Jeżeli
naprawdę pragniemy uczestniczyć w Bożej
chwale, to musimy ujrzeć i uwierzyć.
Będzie to możliwe wtedy, gdy uwierzymy
w pusty grób. W takim grobie nie ma na
czym zatrzymać wzroku i dlatego trzeba go
wznosić wzwyż, czyli tam, gdzie przebywa
Chrystus Żyjący. Dziś jest pierwszy dzień

tygodnia, czyli uroczystość triumfu życia.
Radujmy się tą niezwykłą pierwszą
niedzielą w historii Kościoła. Patrzmy już
nie w dół, lecz ufnie w górę. Patrzmy na
Jezusa! (Hbr 12, 2).
PANIE BOŻE, TY MNIE W CUDOWNY
SPOSÓB STWORZYŁEŚ I JESZCZE
DOSKONALSZY SPOSÓB ZBAWIŁEŚ, GDYŻ
DAŁEŚ MI UDZIAŁ W TWEJ CHWALE,
OTWIERAJĄC BRAMY ŻYCIA WIECZNEGO.
UWIELBIAM CIĘ ZA TO.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
PRAWDZIE ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA!
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PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 28.03. 2016
7.00 - Za + Edwarda Gil w 30. dzień po śm.
8.30 - Za ++ rodz. Józefę i Antoniego Maślak, braci Władysława, Michała, Józefa i Mieczysława, siostrę
Teresę oraz d. w c.
10.00 - Do B. Op. i MB oraz św. O. Pio…w int. Sylwii i Marcina z ok. kol. rocz. ślubu oraz o błog. Boże w
rodzinie.
- Za + Władysława Czerniec w 30. dzień po śm.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Ireny z ok. 75. rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla dzieci, wnuków
i prawnuków.
15.00 - Za ++ mamę Stanisławę Lechman, teściową Stanisławę Wolską, ++ z rodz i d. w c.
- Za + Jerzego Borowskiego w 30. dzień po śm.
16.00 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 29.03. 2016
7.00 - Za + Barbarę Kabata w 20. rocz. śm. i ++ z rodz.
18.00 - Za + siostrę Zofię, i ++ z rodz.
- Za + Ryszarda Koprek, ++ rodziców i braci oraz o błog i zdrowie w rodz.
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 30. 03. 2016
7.00 - Za ++ Leona i Franciszkę Haczyńskich, + męża Stanisława Tatarowskiego, + siostrę Janinę Okońską.
16.30 - Za ++ dziadków Annę i Jana Firlit, ++ rodz. z obu stron, + szwagra Kazimierza Łabędzkiego i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm … w int ks. Andrzeja z okazji kol. rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla
mamy, siostry i szwagra oraz za + ojca Eugeniusza.
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 31. 03. 2016
7.00 - Za + Różę Szczędzina w 30. dzień po śm.
- Do B. Op. i Aniołów Stróżów… w int. wnuków Mateusza i Michała z ok. ur.
18.00 - Za ++ mamę Marię w rocz. śm., ojca Edmunda, oraz ++ z rodz.
- Za + siostrę Zofię, ++ rodziców i d. w c.
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 01. 04. 2016
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
- Za ++ Gertrudę w kol. rocz. śm., Karola, Mariana oraz ++ z rodz.
18.00 - Za + syna Adama, ++ rodziców z rodziny Wilczek, Zdobylak, siostrę Marię, Damiana, 2 szwagrów i d.
w c.
- Za ++ ojca Franciszka Rogala, żonę Mariannę, ++ z pokr. z obu stron i d. w c.
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 2.04.2016 – ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. JANA PAWŁA II
7.00 - Za czcicieli NMP i członków Żywego Różańca.
- Za + Jana w kol. rocz. śm., ++ z rodziny Tarsa i Gurba.
14.00 - Msza ślubna: Muszyńska Irmina i Kędziora Michał.
18.00 - Za + matkę, córkę, żonę i babcię Danielę Lesiewicz z ok. ur.
- Za + matkę Jadwigę Waloszek z ok. ur. oraz za + ojca Jana i wszystkich ++ z rodziny.
II NIEDZIELA WIELKANOCNA – 3.04.2016 – Miłosierdzia Bożego
7.00 - Do B. Op. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Wiesława i Ilony oraz Jakuba i Wojciecha.
8.30 - Do Miłosierdzia Bożego o zdrowie i błog. Boże w rodzinie.
- Za + mamę Annę, ++ z rodziny Pacucha i Grabowski.
10.00 - Za żyjących i ++ z rodziny Sienkiewiczów, Angielskich, Stawinogów, Kuciów i Ticów.
- Za ++ z rodziny Sobczak, Partyka i Guziołek.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm…z ok. 18 rocz. ur. Natalii oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Za + męża Eugeniusza, syna Adama, brata Herberta i ++ rodziców Pszowski i Szopa.
12.15 - Chrzest: Mikołaj Kosma Korwin Małaczyński.
15.00 - Za + ojca Andrzeja Kustrę i ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
- Za ++ rodziców i teściów Helenę i Władysława Hajda, ++ z rodziny Lochyński i Hajda i d. w c.
16.00 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
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♦ Niedziela
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Wielkanocna – Zmartwychwstanie Pańskie. Kościół żyje radością
Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa i tą radością dzieli się ze wszystkimi
ludźmi. Dzisiaj 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. W tym dniu rozpoczyna się
w Kościele Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 16.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
♦ Środa Wielkanocna – w parafii Piotrówka o godz. 18.00 konwent wielkanocny kapłanów
dekanatu Strzelce Opolskie. Ze względu na konwent Msza św. wieczorna w naszej parafii
będzie wyjątkowo o godz. 16.30.
♦ W środę o godz. 16.30 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin ks. Andrzeja.
♦ Czwartek Wielkanocny – o godz. 16.30 Msza szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców. Po
Mszy św. wieczornej, o godz. 18.30 będzie spotkanie z przedstawicielami rodzin, które
zgłosiły chęć przyjęcia w swoich domach zagranicznych pielgrzymów, którzy przybędą
do Polski na Światowe Dni Młodzieży.
♦ Piątek Wielkanocny – I Piątek miesiąca, o godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca
Pana Jezusa i dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła. O godz. 15.00 Godzina
Miłosierdzia Bożego, wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja.
O godz. 17.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O godz. 19.00 spotkanie i próba dla
kandydatów do bierzmowania (kl. III gim.)
♦ Uroczystość Bierzmowania odbędzie się 29 kwietnia o godz. 18.30 w kościele
św. Wawrzyńca.
♦ Sobota Wielkanocna - I Sobota miesiąca, o godz. 6.30 różaniec wynagradzający, o godz.
7.00 Msza św. za czcicieli Matki Bożej i członków Żywego Różańca. O godz. 17.00
wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja. O godz. 17.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego.
♦ W sobotę 2 kwietnia przypada rocznica śmierci Ojca św. Jana Pawła II, zmarł w Wigilię
Święta Miłosierdzia Bożego tj. 2 kwietnia 2005 roku. Z tej okazji o godz. 20.00 odbędzie
się Wieczór z Janem Pawłem II, który zakończymy Apelem Jasnogórskim, zapraszamy.
♦ W sobotę o godz. 10.30 próba scholii.
♦ W przyszłą niedzielę (3 kwietnia) obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego.
♦ O godz. 16.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i procesja z relikwiami
św. Siostry Faustyny.
♦ W tym tygodniu, codziennie po Mszy św. wieczornej, nowenna do Miłosierdzia Bożego
jako duchowe przygotowanie do Święta Miłosierdzia Bożego.
♦ Za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec
Najświętszego Sakramentu, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
♦ Kolekta dzisiejsza jest kolektą specjalną przeznaczoną na potrzeby naszej parafii i kościoła.
♦ Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
♦ W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne.
♦ Drogim 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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UMIŁOWANI SIOSTRY I BRACIA W CHRYSTUSIE,
OKAZUJĄCYM NAM MIŁOSIERDZIE!
Prowadzeni troskliwą ręką Boga Ojca po
wielkopostnych drogach pokuty i nawrócenia,
doszliśmy do radosnych Wydarzeń Wielkanocnych.
Jeszcze raz dane nam jest doświadczyć niepojętej
miłości Chrystusa, który „istniejąc w postaci Bożej […]
uniżył samego siebie […], stał się posłusznym aż do
śmierci […] krzyżowej i swoją zbawczą ofiarą
przywrócił nam pełnię życia i pełnię radości”. Niech
będzie za to uwielbiony Bóg bogaty w miłosierdzie,
„najpełniej okazujący swoją wszechmoc przez
przebaczenie i litość”.
Zmartwychwstały Chrystus gromadzi nas wokół
siebie, jako ukochanych siostry i braci, jako dzieci jednego Boga Ojca, by prowadzić
wszystkich w mocy Ducha Świętego, ku budowaniu piękniejszej codzienności,
przenikniętej – Boga i naszym miłosierdziem. Nie ustawajmy w cierpliwym czerpaniu z
tego zdroju dobroci i miłości Boga, a radość, płynąca z doświadczenia odpuszczającej łaski,
niech przeradza się w radość przebaczania bliźnim oraz służenia im na wzór Chrystusa –
Najpokorniejszego Sługi, poprzez uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała.

Błogosławimy Wam na czas świętowania Uroczystości Zmartwychwstania
naszego Pana Jezusa Chrystusa, a dziękując za wszelki wysiłek w realizacji
Ewangelii Miłosierdzia, zachęcamy Was do aktywnego otwierania się na różne
inicjatywy w Roku Miłosierdzia, Roku Wielkiego Jubileuszu Chrztu Polski oraz
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, aby Radość Wielkanocna przenikała
nasze życie osobiste, rodzinne, wspólnotowe, docierała do wszystkich dziedzin
codziennej aktywności. Aby wszędzie owocowała jednoznacznym i skutecznym
świadectwem wiary dojrzałej, odważnej, przezwyciężającej lęki, a także
niepewności oraz umacniającej nadzieję na ostateczną radość
Zmartwychwstania w Niebie.
Niech w tym świadectwie podążania za Zmartwychwstałym Panem
Jezusem Chrystusem wspomaga nas wstawiennictwo Maryi – Matki
Miłosierdzia.
Z serdeczną modlitwą i błogosławieństwem: Duszpasterze

