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NIEDZIELA W IELKANOCNA - ZMARTWYCHWSTANIE
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 20,1-9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamieo
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 uczeo i szli do grobu. Biegli oni obydwaj
razem, lecz ów drugi uczeo 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 uczeo,
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstad z martwych.

PUSTY GRÓB
Ilekrod w moim życiu światło zwycięża
nad ciemnością, tylekrod dzieje się w
nim coś ze Zmartwychwstania. Gdy
powraca życie i nadzieja, chod
wydawało się, że wszystko stracone,
dzieje się coś ze Zmartwychwstania.
Jeśli radośd wypiera z serca smutek, to
dzieje się coś ze Zmartwychwstania.
Wielkanoc jest zaproszeniem, aby nie
tylko słuchad Jezusa i Jego uczniów

opowiadających o tym, co się stało,
ale aby doświadczyd we własnym
życiu tego światła, tej nadziei i tej
radości, których źródłem może byd
tylko zmartwychwstały Pan.
Panie, Ty przez swoje chwalebne
Zmartwychwstanie przemieniłeś
smutek uczniów w radośd wieczną,
udziel także mnie tej łaski, bym się
stał Twoim prawdziwym świadkiem.

I N T E N C J E 02-08.04.2018
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 2.04.2018
7.00 - Za † Gertrudę w k. r. śm., † Mariana, †† z rodziny
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Urszuli z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. dla całej rodziny
- Do B. Op. przez wst. MB Fat.. w int. Urszuli i Jana z ok. 35 rocz. ślubu oraz o bł. B. dla dzieci i wnuków
10.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Teodozji i Józefa Styczeo oraz o zdr. i bł. B. dla dzieci, wnuków
i prawnuków
- Za † mamę Gertrudę Pilawa, †† z rodziny, d. w c.
11.15 - Za † męża Eugeniusza, syna Adama, brata Huberta, †† rodziców Pszowski
- Za †† rodziców i teściów Helenę i Władysława Hajda, †† z rodziny Lochyoskich i Hajda, d. w c.
12.15 - Chrzest: Leon Starostecki, Maksymilian Grabarczyk, Piotr Narloch, Wiktoria Zabawa
15.00 - Za † mamę Marię w r. śm., ojca Edmunda, †† z rodziny
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Renaty i Józefa z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. dla całej rodziny
16.00 - Nabożeostwo do Bożego Miłosierdzia
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 3.04.2018
7.00 - Za † mamę Helenę w 20 r. śm., ojca Józefa, siostrę Dorotę, d. w c.
18.00 - Za †† dziadków Annę i Jana Firlit, szwagra Kazimierza Łabędzkiego, †† z rodziny, d. w c.
- Za † mamę Annę, †† z rodziny Pacucha, Grabowskich
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 4.04.2018 – EMAUS
7.00 - wolna intencja
17.00 - Za † męża Wiesława Kaniak, brata Stanisława, siostrę Danutę, jej męża Edwarda, †† rodz. z obu str.
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – I CZWARTEK – 5.04.2018
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne z naszej parafii
- Za † mamę Danielę w 4 r. śm.
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - Za †† Lidię i Oswalda Hałacz, †† z rodziny Widryoski i Hałacz, d. w c.
- Za † ojca Franciszka Rogala w k. r. śm., matkę Mariannę, †† z rodziny z obu str., d. w c.
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – I PIĄTEK – 6.04.2018
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego z Godzinkami o Męce Paoskiej
18.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Heleny z ok. 70 r. ur., córki Małgorzaty z ok. 45 r. ur. oraz o bł. B.
dla całej rodziny
- Za † ojca Alfreda Waloszek, mamę Klarę, męża Henryka, siostrę, brata, teściów, †† z rodziny, d. w c.
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – I SOBOTA – 7.04.2018
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
- Za † ojca Władysława w k. r. śm., jego †† rodziców, siostry, szwagrów, brata Krzysztofa, d. w c.
12.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Łucji i Edwarda Juszczak z ok. 60 r. śl. oraz o bł. B. w rodzinie
13.00 - Ślub: Dominik Sało i Marta Szalecka
18.00 - Za † Paulinę Lauczke
- Za † ojca Jana w k. r. śm., mamę Janinę, brata Kazimierza, †† z rodziny Tarsa i Gurba
II NIEDZIELA WIELKANOCNA, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 8.04.2018
7.00 - Do B. Op. z prośbą o zdrowie duszy i ciała w pewnej int.
- Za † ojca Feliksa, mamę Aleksandrę, męża Henryka, †† teściów, †† z rodziny z obu str., d. w c.
8.30 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Moniki z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. dla syna Marcina
- Za † męża Antoniego z ok. ur., †† rodziców, teściów, †† z pokr. Malcherek, Piechaczek, Goczoł.
10.00 - Roczek: Sebastian Nowojski, Lilianna Misz, Szymon Dzieciuchowicz.
- Za † syna Patryka Bartosik w 6 r. śm., jego † przyjaciela Dawida Szymczak, †† z rodziny, d. w c.
11.15 - Za † mamę Genowefę Gwóźdź w 2 r. śm., †† z rodziny i pokrewieostwa i d. w cz.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Anny z ok. 85 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie, za † syna Dariusza.
15.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Renaty z ok. 50 r. ur. oraz o bł. B., dla rodziny i za †† z rodziny
- Za † Mariana Pastuszak w 1 r. śm.
16.00 - Nabożeostwo do Miłosierdzia Bożego

OGŁOSZENIA –01-08.04.2018
1. NIEDZIELA WIELKANOCNA – ZMARTWYCHWSTANIE PAOSKIE. Kościół żyje radością
Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa i tą radością dzieli się ze wszystkimi
ludźmi dobrej woli.
 O godz. 16.00 Nieszpory Wielkanocne, serdecznie zapraszamy.
2. Poniedziałek Wielkanocny - II dzieo Świąt Zmartwychwstania Paoskiego.
 Porządek Mszy św. świąteczny: 7.00; 8.30; 10.00; 11.15; 15.00
 O godz. 16.00 nabożeostwo do Miłosierdzia Bożego.
3. W tym tygodniu, codziennie po Mszy św. wieczornejnowenna do Miłosierdzia Bożego
jako duchowe przygotowanie parafii do Święta Miłosierdzia Bożego. Za pobożne
odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego
Sakramentu, można uzyskad odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
4. Środa Wielkanocna – O godz. 18.00 w parafii Szymiszów konwent wielkanocny kapłanów
dekanatu Strzelce Opolskie. Ze względu na konwent Msza św. wieczorna w środę będzie
wyjątkowo o godz. 17.00
5. Czwartek Wielkanocny – O godz. 16.30 Msza szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce katechetycznej.
 o godz. 18.45 spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych. Omówione będą bieżące sprawy
organizacyjne oraz ustalony będzie termin i godzina odbioru strojów komunijnych
i pierwszej spowiedzi sakramentalnej.
6. Piątek Wielkanocny – O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy na
nabożeostwo
w godzinie męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
 O godz. 19.00 modlitewne spotkanie dla młodzieży.
 O godz. 19.30 spotkanie przed przyjęciem sakramentu bierzmowania dla uczniów 3 kl.
gimnazjum
7. Sobota Wielkanocna – O godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci
Maryi.
 O godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
 O godz. 17.30 nowenna do Miłosierdzia Bożego.
8. W przyszłą niedzielę (8 kwietnia) obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. O godz. 16.00
nabożeostwo do Miłosierdzia Bożego i uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.
9. W przyszłym tygodniu będziemy przeżywad w Oktawie Wielkanocy pierwszy czwartek,
piątek i sobotę miesiąca.
10. Uroczystośd Zwiastowania Paoskiego i Dzieo Świętości Życia, ze względu na czas Męki
Paoskiej i Wielki Tydzieo, obchodzid będziemy po zakooczeniu Oktawy Wielkanocnej tj.
w poniedziałek 9 kwietnia.
11. Kolekta dzisiejsza jest kolektą specjalną przeznaczoną na potrzeby naszej parafii
i kościoła.
12. Wszystkim ofiarodawcom i darczyocom składamy serdeczne Bóg zapład. W przyszłą
niedzielę kolekta na Caritas diecezji opolskiej.
13. 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.

Żywego już Pana widziałam grób pusty
i świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus,
Pan mój i nadzieja,
a miejscem spotkania będzie Galilea.
Z sekwencji wielkanocnej
Drodzy Parafianie i Goście,
Z okazji najważniejszego i najpiękniejszego
święta naszej wiary, życzymy Wam
byście stając przy pustym grobie
naszego Pana Jezusa Chrystusa,
doświadczyli Jego żywej obecności
w sakramentach świętych,
Waszej wzajemnej małżeoskiej i rodzinnej miłości,
w rodzinnych spotkaniach przy świątecznym stole,
wspólnych rodzinnych rozmowach
i żywym uczestnictwie w świątecznej Eucharystii.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
prowadzi Was po drogach codzienności
w stronę Nieba, które Jezus przezswoje zwycięstwo
na nowo nam otworzył.
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