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NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAOSKIEGO
Ewangelia według Św. Jana (1- 9)
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
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 oraz do drugiego ucznia,
którego Jezus kochał, 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 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 w 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.
Alleluja, Jezus żyje!
Ten radosny okrzyk zwiastuje całemu światu najważniejszą prawdę chrześcijaostwa: po
męce i śmierci, po bólu i niepewności jutra nastało zmartwychwstanie. Z wiarą stajemy
dziś przed pustym grobem, z którego płynie radosne orędzie: Nie ma Go tutaj,
bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Centrum naszej wielkanocnej radości jest
Chrystus, „zwycięzca śmierci, piekła i szatana”. Z grobu Jezusa, w którym zamknęli Go
możni tego świata, rozchodzi się na cały świat Ewangelia życia, radości i nadziei.
Zmartwychwstały pokazuje, że życie na ziemi jest przygotowaniem do szczęścia
wiecznego. Potrzeba nam wiary w to, że Chrystus zmartwychwstał. Wiary, która opiera
się nie o dane statystyczne, ale o osobistą relację z Jezusem. Przyjmując Chrystusa,
przyjmujemy nowe życie. Życie, w którym może zdarzyd się zarówno męka, jak i śmierd.
A potem już tylko zmartwychwstanie.

____________

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

____________

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 13.04.2020 – DZIEO FATIMSKI
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. int. Bernadety i Jacka z ok. 35 r. ś. i o bł. B. dla syna, synow. i wnuczki
8.30 - Za † o. Henryka Miler w 30 r. ś., m. Zofię i d. w c.
- Za † Henryka Dąbrowskiego, ż. Reginę, c. Agnieszkę, †† z rodz. Dąbrowskich i Mleczek
10.00- Za †† rodz. Franciszkę i Franciszka Warmuz, Stanisławę i Piotra Chrabąszcz, †† z rodz. Warmuz
i Chrabąszcz
11.15- Za † m. i o. Adama Walczak w 8 r. ś., br. ks. Stanisława i rodz. z o. s.
- Za † m. Franciszka Ledwig w 1 r. ś., o. Zdzisława, teściów Łucję i Bernarda i †† z rodz.
15.00- Do NSPJ p. w. MBNP i Wsp. Wier. w int. Helmuta z ok. 60 r. ur. z podz. z. otrz. ł. z pr. o dalsze
- Za † m. i o. Wiesława, jego br. Stanisława, s. Danutę, jej m. Edwarda, †† z rodz. z o. s. i bł. B.
w rodz.
18.00- Za † Franciszka Malinowskiego w 30 d. p. ś. i † szwagra Hajno
WTOREK – 14.04.2020
7.00 - Za †† Gertrudę, Mariana, †† z rodz. i d. w c.
18.00- Za † kuz. Elżbietę Kaleta w 1 r. ś. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. int. Anny i Łukasza
ŚRODA – 15.04.2020
7.00 - Za † teś. Sylwestra, jego ż. Jadwigę i Marię, †† rodzeo. i d. w c.
18.00- Za † Kazimierza Posturzyoskiego
CZWARTEK – 16.04.2020 – Dzieo papieski
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. int. ks. Łukasza z ok. ur.
18.00- Za † Jadwigę Nowak w k. r. ś., o. Huberta, dziadk. Karola i Marię, †† z pokrew.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. int. Heleny z ok. k. r. ur., o bł. B. dla dzieci, wn. i prawn.
PIĄTEK – 17.04.2020
7.00 - Za † Agnieszkę Poloczek, jej † m. Pawła, †† z rodz. Poloczek i Koprek
- Za †† rodz. Jadwigę i Roberta, br. Stefana, dziadk. z o. s., †† z rodz. i pokr.
18.00- Za †† teś. Wacława i Otylię Orzeszyna w r. ś. oraz rodz. Józefę i Piotra Szczęsny
- Za †† teś. Stefanię i Jana Lendzioszek i †† z rodz.
SOBOTA – 18.04.2020
7.00 - W pewnej intencji
18.00- Za †† rodz. Pawła, Marię i Albinę, teś. Ryszarda i Łucję i †† z pokr.
- Za † wnuczkę Martynę w k. r. ś.
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – 19.04.2020
7.00 - Za †† Leontynę, Janinę, Józefa z ok. ur., †† z rodz. Buczak i Papierz
8.30 - Za †† rodz. Annę i Reinholda, m. Jana, s. Annę, szw. Emila i Henryka, pokr. Piontek, Kamioski
i Klyszcz
- Za † Zbigniewa Maślankę w 2 r. ś., †† z rodz. i d. w c.
10.00- Za † Pawła Gawlik, rodz., teś., br. Herberta, bratow. Martę i o bł. B. w rodz.
- Za †† rodz. Józefa i Marię Polaoskich, teś. Leona i Monikę Pięknych, †† z rodz. Piękny,
Polaoski, Ciechanowski, Kos i siostrz. Danusię
11.15- Za † Rozalię Budrewicz w 1 r. ś., m. Karola i s. Zdzisława
- Za † Franciszka w k. r. ś., rodz. z o. s., ich dwóch †† synów, †† z rodz. i pokr.
15.00- Za †† rodz. Gerarda i Hildegardę Suhs, †† z o. s. z rodz. Kołodziej i Suhs, Lidię i Franciszka
Wąchała i d. w c.
- Za † Henryka Bączek (int. od współpracowników firmy BZB Service)
- Za † Ludwikę Mizera w 30 d. p. ś.
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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. Dzisiaj nie będzie nieszporów wielkanocnych
2. Poniedziałek Wielkanocny - obchodzimy II dzieo Świąt Zmartwychwstania Paoskiego.
Porządek Mszy św. świąteczny: 7.00; 8.30; 10.00; 11.15; 15.00 i dodatkowa Msza św.
wieczorem o godz. 18.00.
W Poniedziałek Wielkanocny przypada w naszej parafii Dzieo Fatimski, ze względu na
zaistniałą sytuację prosimy by różaniec fatimski odmówid w gronie rodziny, w zaciszu
swojego mieszkania.
3. W tym tygodniu codziennie od 17.00 do 18.00 będzie adoracja Najśw. Sakramentu jako
duchowe przygotowanie do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.
Codziennie też, rano i wieczorem, będzie odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego
i modlitwa błagalna o ustanie epidemii. Zapraszamy do nawiedzenia Bożego Grobu
Za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec
Najświętszego Sakramentu, można uzyskad odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
4. Środa Wielkanocna – Pogrzeb zmarłego pana Kazimierza Posturzyoskiego, długoletniego
kościelnego w naszej parafii.
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu parafialnym o godz. 11.00. Msza św. za zmarłego
będzie w tym samym dniu o godz. 18.00 w obecności przedstawicieli z najbliższej rodziny.
5. Czwartek Wielkanocny (16 kwietnia) - Dzieo Papieski.
W tym dniu, emerytowany Papież Benedykt XVI, obchodzi 93 rocznicę urodzin.
W czwartek o godz. 7.00 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin ks. Łukasza, wikariusza
naszej parafii.
6. W przyszłą niedzielę ( 19 kwietnia ) obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego.
7. Kancelaria parafialna czasowo zamknięta. Pilne sprawy załatwiane są po wcześniejszym
zgłoszeniu telefonicznym. Numer telefonu: 77 461 42 88.

8. W związku z zaistniałą sytuacją i zaostrzeniem przepisów bezpieczeostwa
związanych z epidemią Biskup Opolski postanowił, iż od Niedzieli Zmartwychwstania
Paoskiego do 2. Niedzieli Wielkanocnej czyli do 19 kwietnia, we Mszy św. może wziąd
udział 5 osób (nie licząc kapłanów i osób posługujących). Ta liczba uczestniczących nie
powinna byd przekroczona. W praktyce sprowadza się to do zaproszenia przedstawicieli
rodzin, które zamówiły intencję mszalną i sprawowaniu liturgii przy zamkniętych drzwiach
kościoła.
9. Wszystkim Drogim nam Parafianom życzymy błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy.
Niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia Wasze serca chrześcijaoską radością i Bożym
pokojem. Niech będzie dla każdego z was żywym drogowskazem w pielgrzymce do domu
Ojca. Niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia w waszych sercach wiarę nadzieję
i miłośd.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ !
Wielkanoc to Święto świąt chrześcijaoskich, a zarazem największe wydarzenie
w całej historii zbawienia. W ten jakże radosny dzieo śpiewamy w Sekwencji:
„Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja”. Najpierw kobiety, później
uczniowie, a na koocu i Piotr odkrywają radosną prawdę: „Tego właśnie Jezusa
wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami”.
Tajemnica Zmartwychwstania budzi przede wszystkim wielkie zdumienie, które
jest początkiem wiary. To pierwsze i podstawowe doświadczenie stało się udziałem
uczniów Jezusa „owego pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem”. Odczucie
zdumienia, zdziwienia, zachwytu nad tajemnicą paschalną towarzyszy później
wszystkim wyznawcom zmartwychwstałego Pana. „Pierwsze zdziwienie: kamieo
grobowy odwalony. Drugie zdziwienie jeszcze większe: grób pusty. A dopowiedzenie
już nie słowem ludzkim, bo słowo ludzkie by tego nie potrafiło wypowiedzied. Mówi
istota nadludzka: nie ma Go tu, zmartwychwstał. Te niewiasty biegną do apostołów
i apostołowie nie wierzą. Nie wierzą! I wtedy ja – mówił św. Jan Paweł II – należący do
następców apostołów, zrozumiałem moich wielkich poprzedników (...).
Zmartwychwstanie i zdumienie”(Warszawa, 8.06.1991). Pod wpływem świadectwa
Papieża możemy przekonad się, że to właśnie zdumienie stoi u początków wiary
w tajemnicę Zmartwychwstania. Kto bowiem nie potrafi się zdziwid, zdumied i
zachwycid porankiem „pierwszego dnia”, ten nigdy nie uwierzy w Zmartwychwstałego!
Wielkie zdumienie prowadzi do duchowego przebudzenia. Święta pozwalają nam
wejśd w inny świat, świat myśli i refleksji, na co zazwyczaj nie mamy czasu. To prawda,
że dla wielu z nas dni świąteczne to czas wolny od obowiązków zawodowych, dlatego
tak cieszy odpoczynek, błogie lenistwo, bycie razem z bliskimi. Nie ma w tym nic złego,
ten czas jest nam i po to dany. Niedobrze jeśli na tym poprzestajemy...
Tak wielu świadków oddało życie za wiarę, i tak wielu czeka jeszcze na
świadectwo nas, współczesnych chrześcijan. Na świadectwo o Jezusie, a nie o
kolorowym zajączku czy wiosennych baziach, którymi próbuje zastąpid się
baranka. Zmartwychwstanie dla mnie i dla ciebie, którzy kroczymy drogą
chrześcijaoskiego powołania, to głoszenie potęgi Boga, który za sprawą stwórczej mocy
słowa i miłości pokonuje władzę śmierci.
Potęga Boga jest nadzieją i radością. Potrzeba więc, byśmy powierzyli
Zmartwychwstałemu nasze lęki, problemy, niepewności. I byśmy w poranek
wielkanocny wybrali się do grobu – jak Piotr i Jan – by schylid się i zobaczyd, „ujrzed
i uwierzyd”. Chrystus, który jest fundamentem naszej wiary i gwarantem szczęścia
wiecznego, zmartwychwstał!
Dlatego radujmy się w Nim i weselmy, Alleluja!

