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NIEDZIELA WIELKANOCNA
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.
Pobiec do grobu Pana
Nie tylko dziś powinniśmy przybiec do
grobu Pana Zmartwychwstałego, w
którym jest źródło naszego życia.
Jezus jest większy niż wszystko to, co
nas przygniata, przezwyciężył nawet
śmierć i obdarza nas zwycięstwem.
Odkrycie tego, że Ukrzyżowany żyje,
jest procesem. Choć to Maria
Magdalena jako pierwsza staje się
świadkiem pustego grobu, a Szymon
Piotr wchodzi do niego pierwszy, to
jednak uczeń, którego Jezus kochał

jako pierwszy zobaczył i uwierzył. Fakt
pustego grobu był dla każdego z nich
takim samym znakiem, ale każdy
z nich potrzebował innego czasu, aby
zrodziła się w nim wiara. W wyścigu
do grobu Pana nie ma przegranych.
Bóg jako pierwszy, przyjmując ludzkie
ciało, żyjąc w pełni jako zwykły
człowiek, wyszedł nam na spotkanie,
które, jak się okazuje, może być
odkryciem Jego prawdziwej natury w
miejscu, w którym Go nie ma, w Jego
pustym grobie.

Porządek Mszy Świętych 17.04. - 23.04.2017
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 17.04.2017
7.00 - Za † ojca i teścia, jego †† dwie żony, †† braci Piotra, Antoniego, Franciszka, Wilhelma i †† z rodz.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Elżbiety i Jerzego z ok. 34. rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla rodziny.
10.00 - Za † Alinę Karpa w 10. rocz. śm., oraz za †† z rodz. Karpa i Mika.
- Za †† Franciszkę Warmuz i † Stanisławę Chrabąszcz w rocz. śm.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Teodozji i Józefa Styczeń z ok. 50. rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla rodz.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm...w int. Józefa z ok. 60. rocz. ur. oraz o Boże błog. dla córek z rodzinami.
16.00 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 18.04.2017
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Ewy i Kazimierza z ok. 40. rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla całej
rodziny.
- Za †† Agnieszkę Poloczek, jej męża Pawła, †† z rodz. Poloczek, Koprek i d. w c.
18.00 - Za † męża Stanisława Mikę, †† rodziców z obu stron, rodzeństwo, zięcia Janusza oraz o Boże błog.
w rodzinie.
- Za †† Stefanię i Jana Lendzioszek, †† dziadków, †† z rodziny i d. w c.
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 19.04.2017 - Emaus
7.00 - Za †† rodziców Anielę i Alojzego w kol. rocz. śm., bratową Janinę i szwagierkę Marię.
16.30 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Marty z ok. ur. oraz za † męża Oskara.
- Za † Romana Młodziejewskiego i d. w c.
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 20.04.2017
7.00 - Za † Józefa Tkotz w 30. dzień po śm., i d. w c.
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za †† rodziców Wilibalda i Małgorzatę Kubik, †† z rodziny i d. w c.
- Za † Bogusława Zbożel w 30. dzień po śm.
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 21.04.2017
7.00 - Do B. Op i MB Fatim. z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Marka.
16.30 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Barbary z ok. 60 rocz. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
18.00 - Za †† Adelę i Gerharda Cholewa, †† z pokr. Cholewa i Palus.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Zofii i Józefa z ok. 65. rocz. ur. oraz o Boże błog. i zdrowie dla całej
rodziny.
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 22.04.2017
7.00 - Do B. Op. i MB Fatim…w int. Gertrudy z ok. ur., o Boże błog. dla dzieci, wnuków i prawnuków.
18.00 - Za †† rodziców Annę i Alojzego w kol. rocz. śm., †† dziadków oraz d. w c.
- Za † męża i ojca Mariana Kozołup w 12. rocz. śm., za †† rodziców i teściów, †† rodzeństwo
Czesława i Krystynę oraz o Boże błog. w rodzinie.
II NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 23.04.2017
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie duszy i ciała w pewnej int.
- Za † ojca Antoniego w dniu urodzin, † matkę Annę, siostry Renatę i Teresę, braci Huberta
i Henryka, 2 szwagrów oraz †† z rodziny Klama.
8.30 - Do Miłosierdzia Bożego o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
- Do B. Op i MB Fatim. w int. Danuty i Zbigniewa z ok. 40. rocz. śl, o Boże błog. w rodzinach córek,
oraz w int. Sambora z ok. 10. rocz. ur., dziękując za narodziny wnuczki Florens.
10.00 - Za † męża i ojca Adama Walczak w 5. rocz. śm., brata ks. Stanisława, ojca Jana, rodziców Antoninę
i Józefa Dziczek.
- Za † wnuczkę Martynę w kol. rocz. śmierci.
11.15 - Za † ojca Pawła Glagla, †† z rodziny.
- Za † męża Wojciecha Szczeciniak z ok. im., † brata Jerzego, †† dziadków, †† z rodziny z obu stron
i d. w c.
15.00 - Za † Wiesława, córkę Jadwigę, męża Mieczysława, wszystkich †† z rodz. z obu stron i d. w c.
- Za † siostrę Janinę w 1. rocz. śm. oraz † męża Zbigniewa i †† rodziców z obu stron.
16.00 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

OGŁOSZENIA 16.04. – 23.04.2017
1. NIEDZIELA WIELKANOCNA – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
Kościół żyje radością Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa i tą radością
dzieli się ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. O godz. 16.00 Nieszpory Wielkanocne.
Dzisiaj emerytowany Papież Benedykt XVI obchodzi 90. rocznicę urodzin.
2. 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.
3. W tym tygodniu, codziennie po Mszy św. wieczornej będzie 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.
4. Środa Wielkanocna – w parafii Rozmierz o godz. 18.00 konwent wielkanocny kapłanów
dekanatu Strzelce Opolskie. Ze względu na konwent Msza św. wieczorna w środę będzie
wyjątkowo o godz. 16.30.
5. W środę 19 kwietnia mija 9. rocznica wyboru Papieża Benedykta XVI.
6. Czwartek Wielkanocny – o godz. 16.30 Msza szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
Po Mszy św. wieczornej, o godz. 18.45 będzie spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych
w ramach przygotowania do I spowiedzi sakramentalnej.
7. Piątek Wielkanocny – O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego.
Zapraszamy na nabożeństwo w godzinie męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
O godz. 19.00 spotkanie i próba dla kandydatów do Bierzmowania (klasy III Gimn.)
Uroczystość Bierzmowania odbędzie się w naszej parafii 27 kwietnia o godz. 18.00
8. Sobota Wielkanocna – Dzień I spowiedzi dla dzieci komunijnych.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja.
O godz. 17.30 nowenna do Miłosierdzia Bożego.
9. W przyszłą niedzielę ( 23 kwietnia ) obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego.
O godz. 16.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i uczczenie relikwii św. Siostry
Faustyny.
10. Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza tegorocznych
maturzystów na Pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się w środę 19 kwietnia
2017 r. Rozpoczęcie o godz. 11.00 w auli Ojca Kordeckiego.
11. 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 Caritas Diecezji.
12. 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.

Wszystkim Gościom, którzy na te Święta Wielkanocne
powrócili do swych rodzinnych korzeni i Wam Drodzy
Parafianie i Przyjaciele my Wasi Duszpasterze, życzymy:
mocy płynącej od Zmartwychwstałego Chrystusa; miłości,
która jest ważniejsza od wszelkich dóbr; zdrowia, które
pozwala przetrwać najgorsze; pracy, która pomaga godnie i
spokojnie

żyć; uśmiechów i życzliwości

bliskich i nieznajomych; szczęścia, które

niejednokrotnie ocala nam życie…
Błogosławionych i Rodzinnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
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.
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