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_ __ _

_ NIEDZ IELA W IELKANO C NA_ __ ___ __ __
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”.
Chrystus zmartwychwstał dla nas! W ten sposób została zmieniona droga naszego
życia, która wiodła w dół, w przegraną, w śmierć, w całkowite unicestwienie. 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 dzieńtygodnia, 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! On jest naszym Życiem i Zmartwychwstaniem!

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

________PORZĄDEK MSZY ŚW.22 -28.04.2019________
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 22.04.2019
7.00 - Za †† rodzic. Wilibalda i Małgorzatę Kubik, †† z rodziny i d. w c.
8.30 - Za † ojca Pawła Glagla, †† z rodziny Glagla i Ringer
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Gertrudy z ok. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla dzieci, wnuków
i prawnuków
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny i Bernarda Komander z ok. 30 r. śl. oraz o bł. B.
w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Marka z ok. 50 rocz. ur. oraz o bł. B. dla całej rodziny
11.15 - Za †† rodzic., braci z rodziny Ślaz, teściów z rodziny Sosnowicz, †† Annę i Bogdana
Wachowicz
- Za † męża Wojciecha Szczecioskiego z ok. imienin, brata Jerzego Gugała, †† z rodzin
Szczecioski i Gugała oraz d. w c.
12.15 - CHRZEST: Karolina Piela, Wojciech Kozłowski, Pola Niedziałkowska
15.00 - Za † męża i ojca Mariana Kozołup w 14 r. śm., †† rodzic i teściów, rodzeostwo
Czesława, Krystynę i Władysławę i o bł. B. w rodz.
- Za † Barbarę Kabata, †† z rodziny Kabata, Pabisz
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 23.04.2019
7.00 - Za † męża Jerzego z ok. imienin, †† rodzic. i teściów
18.00 - Za †† Adelę i Gerharda Cholewa, †† z pokrew. Cholewa i Palus
- Za † Mirosława Furmanek w 50 r. śm., †† z rodziny Furmanek, Lesiewicz
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 24.04.2019 – EMAUS KAPŁAOSKIE
7.00 - Za †† rodzic. Anielę i Alojzego, bratową Janinę, †† z rodziny i pokrew.
18.00 - Msza święta kapłanów dekanatu Strzelce Opolskie
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 25.04.2019
7.00 - Za †† Ryszarda, Bożenę, Janinę, Andrzeja, Janusza, Mariannę, Antoniego z rodziny
Ciemięga, Kazimierza, Janinę, Władysława, Marię, Kunegundę Abram, Barbarę
Tomanek, pradziadków i dziadków Nowakowskich
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. bratowej Anny z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B.
w rodzinie
- Za † męża Mariana, rodzic., teściów, braci, szwagierkę, szwagra i bratową
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 26.04.2019
7.00 - Za † Gertrudę Ciebielską w 30 dniu po śmierci, jej † męża Leona oraz †† z rodziny
Ciołek, Pala, Hanszke i Urota
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00 - Za † męża, ojca, dziadka Henryka Buratowskiego w kol. rocz. śm., mamę Elżbietę Walczak
w 10 rocz. śm., ojca Stefana Walczak, †† z rodzin Walczak – Buratowski oraz o zdr. i bł. B.
w rodzinie
- Za † Alfreda Kraka w 30 dniu po śmierci
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 27.04.2019
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Teodozji i Józefa Styczeo oraz w int. córek z mężami,
wnuków i prawnuków
18.00 - Za †† rodzic. Dorotę i Adolfa Dambiec, teścia Rudolfa Kania, †† z rodziny i pokrew.
i o zdr. i B. bł. w rodzinie
- Za † Genowefę Wołochowicz w 1 r. śm.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 28.04.2019
7.00 - Za † ojca Antoniego w dniu ur., † matkę Annę, †† siostry Teresę, Renatę, braci
Huberta, Henryka, bratową Edeltraudę i †† z rodzin. Tomala, Klama
8.30 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Anny i Jerzego z ok. 40 r. śl.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Teresy i Ryszarda z ok. kol. r. śl. oraz o bł. B.
dla dzieci i wnuków
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Joachima i Krystyny oraz o bł. B. dla dzieci i wnuczek
10.00 - Za † męża Jana w rocz. ur., † siostrę Annę, †† rodzic. Annę i Reinholda, †† teściów
Marię i Jana, †† szwagrów Emila i Henryka i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ireny i Gintra Pudelko z ok. 60 r. ur.
11.15 - Za †† rodzic. Tadeusza i Irenę Ponikowskich, siostrę Barbarę, bratową Helenę,
†† dziadków z obu str., †† z rodziny i pokrew. oraz za d. w c.
- Za † Pawła Gawlik, †† rodzic., teściów, brata Herberta, bratową Martę i o bł. B.
w rodzinie
15.00 - Za † syna Edwarda z ok. ur., męża Antoniego, †† rodzic. Annę i Józefa
- Do B. Op. p. w. MB Fat i św. o. Pio w int. Gabrieli z ok. 65 r. ur. oraz o bł. B. i zdrowie
w rodzinie
16.00 - Nabożeostwo do Miłosierdzia Bożego

_____________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ______________
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.
2. Poniedziałek Wielkanocny - obchodzimy drugi 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. 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 uzyskad odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
4. Środa Wielkanocna – w naszej parafii odbędzie się konwent wielkanocny kapłanów
dekanatu Strzelce Opolskie. Uroczysta Msza Święta koncelebrowana o godz. 18.00.
Serdecznie zapraszamy drogich parafian do wspólnej modlitwy.
Czwartek Wielkanocny – o godz. 18.00 Msza św. wieczorna – szkolna, zapraszamy do
udziału dzieci i rodziców. Po Mszy św. będzie spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych w
ramach przygotowania do uroczystości I Komunii św.
7. Piątek Wielkanocny – o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego.
Zapraszamy na nabożeostwo w godzinie męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
5.

6.

8. W tym tygodniu w piątek z racji przeżywanej Oktawy Zmartwychwstania Paoskiego
nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwośd od pokarmów mięsnych, gdyż dzieo ten ma
rangę uroczystości.
9. Sobota Wielkanocna – Wigilia Święta Miłosierdzia Bożego
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.

10.W przyszłą niedzielę obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. O godz. 16.00
nabożeostwo do Miłosierdzia Bożego i uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny.
11.Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Opolskiejzaprasza tegorocznych maturzystów na
Pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się w środę 24 kwietnia 2019 r. Rozpoczęcie
o godz. 10.00 wspólną modlitwą w kaplicy Obrazu Matki Bożej.
12.Kolekta dzisiejsza jest kolektą specjalną przeznaczoną na potrzeby naszej parafii
i kościoła. Wszystkim ofiarodawcom i darczyocom składamy serdeczne Bóg zapład.
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 wiary do domu
Ojca.

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 Bożych na czas świętowania.
Duszpasterze

Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO, ul. Bursztynowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie
tel: 77 461 42 88; strona www: strzelcekrzyz.com.pl
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Oddział w Strzelcach Opolskich
28 8884 1030 2004 0001 0878 0001

Kancelaria parafialna czynna:poniedziałek – wtorek – czwartek – piątek
rano od godz. 8.00 – 8.30; wieczorem 18.45 – 19.30

