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III Niedziela Wielkanocna
Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 24,35-48)
„... On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł
do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w
waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak
widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł
do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej
ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które
mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. (...) Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli
Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia
zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Spotkanie Boga, Zmartwychwstałego
Boga, z człowiekiem jest pełne dramatu.
Zwróćmy uwagę na bogaty świat ludzkich
uczuć, które zanotował św. Łukasz.
Czytając uważnie perykopę dzisiejszej
niedzieli widzimy: trwogę i lęk,
zmieszanie i wątpliwości, ale także radość
i zdumienie. Wśród tych ludzkich uczuć
rodzi się wiara. Wśród tych samych uczuć
człowiek boryka się z brakiem wiary: raz z
lęku i niepewności, drugi raz „z radości”.
Uczucia są czymś niezwykle ważnym.
Są czymś głęboko ludzkim. Jednocześnie
bywają zmienne i subiektywne. Trudno się
o nie oprzeć, aby wybudować trwały
fundament wiary. Uczucia mogą sprawić,
że coś nam się wydaje. Im „zdawało się, że
widzą ducha”.

Zapewne
z
tego
powodu
Zmartwychwstały Chrystus daje dowody
swojej obecności: „popatrzcie” – to
oddziaływanie
na
zmysł
wzroku.
„Dotknijcie się Mnie” – kolejny zmysł
zostaje zaangażowany, aby zyskać
pewność. Najbardziej przekonywujące jest
to, że Jezus „je wobec nich”.
To wszystko ma pomóc przekonać się,
że nie chodzi tu o ducha, lecz o realną
obecność Zmartwychwstałego. Pomimo
tego jednak zawsze wiara pozostanie
darem, łaską. Jezus „oświecił ich umysły”,
aby
rozumieli
Pisma.
Ewangelia
dzisiejszego dnia pozwala nam zrozumieć,
w jaki sposób rodzi się dojrzała wiara.
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PONIEDZIAŁEK – 23.04.2012 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, bpa i męcz., patrona Polski
7.00 - Za + + Jerzego, Mariannę i Mariana Angielskich i dusze w cz.
18.00 - Za + Wojciecha Szczecińskiego w dniu im., + brata Jerzego, , ++ babcie i dziadków i ++ z rodziny
Szczeciński, Gugała i dusze w cz.
- Za ++ z rodziny Ślaz i Sosnowicz.
WTOREK – 24.04.2012
7.00 - Do B. Op. św. Antoniego i św. Benedykta... Benedykta, o błog. Boże w rodzinie oraz za + wujka
Antoniego.
18.00 - Za + Mieczysława Tokarskiego w 30 dniu po śmierci.
- Za ++ rodziców Dorotę i Adolfa Dambiec, teścia Rudolfa Kania i ++ z pokrew.
- Za + ojca Antoniego w dniu ur., + matkę Annę, siostrę Renatę, braci Huberta, Henryka, 2 szwagrów i ++
z rodz. Klama.
ŚRODA – 25.04.2012 – ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY
7.00 - Za + brata Jana z ok. urodzin i dusze w cz.
8.15 - Msza szkolna.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Anny i Marka z ok. ur. i o błog. Boże w rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 80 rocz. ur. Michała oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
CZWARTEK – 26.04.2012
7.00 - Za ++ rodziców Jadwigę i Roberta, + brata Stefana, ++ dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + syna Edwarda z ok. ur. i ++ z rodziny i pokrew.
- Do B. Op. i MB Fat... o błog. Boże w rodzinie Bogdoł oraz o błog. Boże dla syna Dariusza z rodziną.
PIĄTEK – 27.04.2012
7.00 - Za + Mariannę Hetmańczyk (od mieszkańców bloku przy ul. Gogolińskiej).
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 91 rocz. ur. Zofii.
- Do B. op. i MB Fat... o błog. Boże w rodzinie Lasak.
SOBOTA – 28.04.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 84 rocz. ur. Aleksandry.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... dla Piotra i Kornelii z ok. 11 rocz. ślubu oraz o błog. Boże i potrzebne łaski dla
córki Emilki.
- Za + Gerarda Sprancel, jego ++ rodziców i teściów.
NIEDZIELA – IV WIELKANOCNA – 29.04.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. Elżbiety i o błog. Boże dla dzieci z rodzinami.
8.30 - Za ++ rodz. Tadeusza i Irenę Ponikowskich w rocz. śm., ++ dziadków z obu storn i za dusze w cz.
- Za ++ rodziców Helenę i Andrzeja Wyspiańskich oraz ++ z pokrew.
10.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 60 r. ur. Stefani, 40 r. ślubu Stefani i Kazimierza oraz o błog. Boże dla dzieci
i całej rodziny.
- Do B. Op. i Aniołów Stróżów... w int. Jakuba z ok. 3 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla rodziców i całej
rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fat... w int. Teresy i Ryszarda z ok. rocz. ślubu i w int. Wiolety z ok. ur. oraz o Boże
błog. dla całej rodz.
- Do B. Op. i MB Fat. i św. o. Pio... z ok. 75 rocz. ur. Tadeusza Kuszyk i o błog. Boże w całej rodzinie oraz
o błog. Boże z ok. ur. brata Gotfryda.
15.00 - Za ++ rodz. Ignacego i Annę Nowak, męża Stefana Szefer, córkę Stefanię Miroń, braci Gerharda i
Waldemara i ++ z pokrew.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ur. Mariusza i o błog. Boże dla całej rodziny.
16.00 - Nabożeństwo wielkanocne.
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III Niedziela Wielkanocy. Przeżywamy czas łaski i Bożego Miłosierdzia. Kościół
zachęca nas byśmy ten błogosławiony czas przeżyli w zjednoczeniu z Chrystusem
Zmartwychwstałym, który pragnie obdarzyć nas nowym życiem.
Dziś obchodzimy po raz czwarty Niedzielę Biblijną, która otwiera Tydzień
Biblijny, to doskonała okazja, aby odnowić przymierze z Bogiem i spotkać się
z Chrystusem obecnym w Słowie Bożym. O godz. 16.00 nabożeństwo.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
We wtorek przypada uroczystość św. Wojciecha biskupa i męczennika patrona
Polski.
W środę (25 kwietnia) Święto św. Marka Ewangelisty. Dzień modlitwy
o urodzaje i o błogosławieństwo Boże w pracy na roli. Panu Bogu powierzamy
trud pracy rolników i działkowiczów.
O godz. 17.30 nabożeństwo i modlitwy o urodzaje, serdecznie zapraszamy.
W środę o godz. 8.15 Msza św. szkolna.
W środę o godz. 18.30 spotkanie rodziców i dzieci, które w tym roku obchodzą
I rocznicę Komunii św.
W sobotę i niedzielę na Górze św. Anny pielgrzymka przewodników kalwaryjskich.
W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele.
Trwają prace przy ołtarzu relikwii błogosławionego Jana Pawła II. Bożej dobroci
i życzliwości parafian powierzamy wszystkie sprawy z tym związane i prosimy
o modlitwę w tej intencji.
Ks. Biskup Andrzej Czaja zaprasza młodzież diecezji opolskiej na wielkanocne
czuwanie ku czci św. Józefa, które odbędzie się 30 kwietnia o godz. 19.00
w Jemielnicy. Parafia przygotowuje autokar, aby umożliwić młodzieży udział
w tym spotkaniu. Zgłoszenia do czwartku włącznie w kancelarii lub
u duszpasterzy parafii.
Wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej parafii składamy
serdeczne podziękowanie za złożone ofiary, życzliwą pomoc i modlitwę.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona na realizację kolejnych prac i zadań
parafii.

w naszej

Życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
POGRZEBY:
W poniedziałek o godz. 11.00 pogrzeb + Walczak Adam, lat 66, zam. Oś. Piastów 24/79.
We wtorek o godz. 10.00, pogrzeb + Spachowska Róża, lat 87, zam. ul Osiedle 1a.
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PO CO CZYTAĆ PISMO ŚW.?
Prawie każdy z nas nosi ze sobą telefon komórkowy.
Dlaczego? Ponieważ chcemy być dostępni dla tych, którzy do nas
zadzwonią i sami chcemy mieć do nich dostęp. Kiedy ktoś mówi do
Ciebie: Przyjedź do mnie, ale Ty nie znasz drogi, to czasem
zapraszający mówi: Zabierz telefon, kiedy będziesz się zbliżał, to Cię
dokładnie pokieruję. Czy w takiej sytuacji zlekceważysz tę wskazówkę i
zostawisz telefon w domu? Innym razem czekamy na bardzo ważną i
pilną informację. Jeśli sprawa dotyczy naszej rodziny albo zdrowia, lub pracy, czy
wyłączymy telefon?
Bożym telefonem jest Pismo Święte. Przez Biblię Bóg chce przekazać nam
ważne sprawy i pokierować w życiu. A przecież tak rzadko do tej Biblii zaglądamy,
tak rzadko ten „boży telefon” nosimy ze sobą. Zmieńmy to! Bóg do Ciebie dzwoni!
ODBIERZESZ?

JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE?
W Piśmie Świętym należy szukać prawdy a nie pięknych sformułowań. Biblia
powinna być czytana w tym duchu, w jakim była napisana. Mamy szukać w Piśmie
Świętym raczej pożytku niż subtelności stylu. Równie chętnie powinniśmy czytać książki
pobożne i proste, jak wzniosłe i głębokie. Nie bierz pod uwagę tego czy jakiś pisarz ma
większą lub mniejszą sławę i czy ma większą czy mniejszą wiedzę, lecz niech cię do
czytania pociąga raczej miłość samej prawdy. Nie pytaj, kto to powiedział, ale uważaj na to,
co powiedział. „Ludzie przemijają, lecz prawda Pańska trwa na wieki” (Ps 117,2).
Bóg przemawia do nas różnymi sposobami, nie zważając na to, czy podobają się nam
ludzie, przez których On mówi. W czytaniu Pisma św. przeszkadza nam często nasza
ciekawość, chcemy bowiem zrozumieć i roztrząsać to, co należy przyjąć w prostocie
ducha. Jeśli chcesz odnieść korzyść, czytaj pokornie z prostotą i wiarą. Nie chciej też
kiedykolwiek posiadać rozgłosu naukowego. Pytaj chętnie i słuchaj w milczeniu słów ludzi
świętych, nie odrzucaj lekceważąco przypowieści starszych, bez przyczyny bowiem nie są
głoszone (Syr 6,35; 8,9). Jezus zachęca nas do naśladowania swego życia i obyczajów
(J 8,12), jeśli naprawdę chcemy być oświeceni i wolni od wszelkiej ślepoty serca.
Najważniejszym więc ćwiczeniem naszym powinno być rozważanie życia Jezusa
Chrystusa. Jego nauka przewyższa wszystkie nauki świętych; a kto posiada w sobie ducha
tej nauki, zawsze będzie umiał w niej znaleźć mannę ukrytą (Ap 2,17). Szczęśliwy do kogo
prawda trafia bezpośrednio, sama mocą swoją i kto jej nie musi wygrzebywać ze słów
przemijających lub ze znaków.
Tomasz a Kempis Naśladowanie Chrystusa
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.
Św. Hieronim

