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N ied ziela Zmart wy ch ws tan ia Pa ń sk iego
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.”
Był niewinny. Cierpiał niesprawiedliwie. jedynie ludzi dobrych, tych, którzy gdy nauczał,
Zamordowali Go w sposób okrutny. Ilu ludzi miało gromadzili się, by Go słuchać. Rozmawiał jedynie z
w tym udział? Annasz, Kajfasz, Najwyższa Rada, tymi, którzy w Niego uwierzyli. Po
Piłat, Herod, Judasz, pluton egzekucyjny, tłum zmartwychwstaniu Chrystus ze złymi ludźmi się nie
wołający „Ukrzyżuj Go!”. Winni byli również kontaktuje. On się nimi nie zajmuje. Troszczy się
uczniowie. W chwili pojmania nie stanęli w Jego wyłącznie o dobrych. Przebywa w świecie dobra.
obronie. Wszyscy zwątpili w Niego, zostawili Go Zło nie ma już do Niego dostępu.
samego. Ich tchórzostwo ułatwiło aresztowanie i Zmartwychwstanie to wielki tryumf dobra. To
egzekucję. I oto wyszedł z grobu. Teraz mógł gwarancja pomocy dla każdego, kto wierzy w
dochodzić sprawiedliwości. Mógł porazić dobro, kto chce być dobrym. Od zmartwychwstania
paraliżem umyte ręce Piłata, które podpisały wyrok Chrystusa szansę na spotkanie z Nim mają jedynie
śmierci; mógł osądzić Kajfasza i skazać na śmierć ludzie dobrzy, ci, którzy pragną wejść w świat
członków Wielkiej Rady; mógł nałożyć cierniową dobra. Źli już Go nie spotkają, bo nie mogą wejść w
koronę żołnierzom, którzy ją upletli; mógł oddać Jego świat dobra. Oni zginą w świecie zła, który
każde uderzenie bicza i wydać na ukrzyżowanie zostanie przez Niego potępiony na Sądzie
tłum wołający „Ukrzyżuj Go!”. Mógł...
Ostatecznym. Wielkanoc to radosna uroczystość dla
Mógł... a jednak nie uczynił tego. Po wszystkich ludzi dobrej woli. To dzień otwarcia
zmartwychwstaniu w ogóle nie zajął się tymi, bramy świata wiecznej dobroci i umożliwienie
którzy wyrządzili Mu krzywdę. Nawet ich nie wejścia w ten świat każdemu, kto zawierzy
szukał. Z żadnym z nich się nie spotkał. Szukał Chrystusowi.
Ks. Edward Staniek
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NIEDZIELA WIELKANOCNA – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE.
Kościół żyje radością Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prawda o
Zmartwychwstaniu Chrystusa jest najgłębszym fundamentem na którym opiera się
chrześcijańska wiara. Dlatego Kościół śpieszy dziś do każdego człowieka
z paschalnym życzeniem – budowania swojego życia na Chrystusie i Ewangelii.
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 Grodzisko odbędzie się Konwent Wielkanocny
kapłanów dekanatu Strzelce Opolskie. Ze względu na Konwent, Msza św.
wieczorna w naszej parafii będzie wyjątkowo o godz. 17.00.
Czwartek Wielkanocny – o godz. 19.00 spotkanie formacyjne wszystkich
kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Piątek Wielkanocny – to 13 dzień miesiąca – w naszej parafii obchodzimy Dzień
Fatimski. W tych trudnych czasach pragniemy na nowo zawierzyć Matce Bożej
Fatimskiej los Kościoła w Polsce i na świecie. Chcemy to uczynić w akcie
całkowitego zawierzenia, jak uczynił to Błogosławiony Jan Paweł II, modląc się
także o pokój dla świata i nawrócenie grzeszników.
Sobota Wielkanocna – Wigilia Święta Miłosierdzia Bożego.
O godz. 17.30 Nabożeństwo.
Przyszła niedziela – II Wielkanocna to Święto Miłosierdzia Bożego.
O godz. 16.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W parafii Św. Wawrzyńca o godz. 13.00 uroczystość Bierzmowania.
Młodzież z sześciu parafii dekanatu strzeleckiego przymnie Sakrament
Bierzmowania. Uroczystości przewodniczyć będzie ks. Biskup Paweł Stobrawa.
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, wystawionego lub przechowywanego w
tabernakulum, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na ołtarz relikwii błog. Jana Pawła II.
Prace przygotowawcze rozpoczną się po świętach wielkanocnych.
Wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać.
W przyszłą niedzielę kolekta na Caritas diecezji opolskiej.
Wszystkim 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.

