
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 04.04.2021 – 11.04.2021 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 04.04.21 – Wielkanoc 
  7.30 – Ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego za żyjących i ++ Parafian. 
  9.00 – Za ++ Helenę i Ryszarda Fandrych ze wspom. ich rodziców 

 i rodzeństwa i zięcia Jana.  
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Franciszka i Paulinę Studniorz. 

Poniedziałek Wielkanocny – 05.04.21, II święto Wielkanocy 
  Kolekta na Katolicki Uniwersytet Lubelski 

  7.15 – Modlitwy poranne 
  7.30 – Za ++ rodz. Edwarda i Józefę Szczęsnych.  
  9.00 – Msza w jęz. niem.: Z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  
  błog. i zdrowie dla całej rodziny Jerzego Drost.  
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Amalię i Huberta Reszka i brata Bernarda.   

Wtorek Wielkanocny – 06.04.21,  
  6.30 – Za + ks. Czesława Gac (em. prob. z Zalesia Śl.). 

Środa Wielkanocna – 07.04.21, 
18.00 – Za + Małgorzatę Kubocz, + Rutę Koenig i + Pawła Kubus. 

Czwartek Wielkanocny – 08.04.21,  
  6.30 – Intencja wolna 

Piątek Wielkanocny – 09.04.21,  
  6.30 – Za ++ dziadków Pander – Drost i ich ++ dzieci.  

Sobota Wielkanocna – 10.04.21,  
  7.00 – W intencji Donarda Filusz i jego rodziny z prośbą o zdrowie i Boże  
   błog. oraz za + żonę Różę. 
18.00 – Do Matki Boskiej Królowej i B. Op. z okazji 25 r. ślubu Marioli 
   i Edwarda Czerner oraz za ich dzieci. 

Niedziela Biała Miłosierdzia Bożego – 11.04.21  
  Kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej 
 7.15 – Modlitwy poranne 
 7.30 – Do Miłosierdzia Bożego w int. całej żyjącej rodziny Korzeński  

 z prośbą o miłosierdzie, Boże błog. i zdrowie. 
  9.00 – Do Miłosierdzia Bożego za żyjących i ++ Parafian. 
10.30 – Suma: Za + ojca Rudolfa Drescher. 
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 

SENTENCJA TYGODNIA  
Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg - jako 
bramę. (Walter Flex) 

Drodzy parafianie i goście! 
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko 
kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których 
dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po 
opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas 
nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda 
inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć. 
Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta 
nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą 
codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami 
zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i 
ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości 
rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z 
całego serca życzy Wam Ksiądz Proboszcz. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak 
pięknie przeżywamy Święte Triduum Paschalne. Niech Zmartwychwstały 
spotka was na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus. 
2. Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Możemy 
wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów (żyjących i zmarłych), którzy 
udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych, 
którzy coś znaczą w naszym życiu. W Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli w 4. 
niedzielę Wielkanocy (25 kwietnia), o godz. 9.00 pragniemy sprawować Mszę 
Świętą w ich intencji. 
3. Za tydzień, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.00 spotkajmy się 
na Godzinie Miłosierdzia. Bóg nieustannie nas zaskakuje miłosierdziem 
okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem 
wdzięczności Bogu. 
4. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask 
Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej 
niedzieli. 
5. Zapowiedzi przedślubne:  
Piotr Drost, zam. K-K Rogi i Michaela Ściborski, zam. Nieznaszyn. 
Ktokolwiek zna przeszkody do zawarcia sakramentalnego małżeństwa między 
tymi osobami ma obowiązek zgłosić je Proboszczowi Parafii. 



UŚMIECH TYGODNIA 
Niedźwiedź złapał zajączka, a zajączek zdenerwowany mówi:  
- Jak mnie zaraz nie puścisz i nie przeprosisz to…  
- To co? - pyta niedźwiedź.  
- To... trudno. 

OKTAWA WIELKANOCY  
Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie 
nazywano Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Pierwsze osiem 
dni tego okresu tworzy oktawę Wielkanocy. Pierwsze świadectwo o 
uformowanej liturgicznie oktawie Wielkanocy znajdujemy w homiliach 
pochodzących z IV wieku. 
Liturgia oktawy charakteryzowała się radosnym przeżywaniem tajemnicy 
paschalnej, a szczególnie zmartwychwstania Chrystusa. W tym czasie 
szczególną uwagę kierowano na nowo ochrzczonych. Trzeba bowiem pamiętać, 
że w Wigilię Paschalną udzielano sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli 
chrztu, bierzmowania i Eucharystii. W oktawie zaś, każdego dnia celebrowano 
dla nich Mszę św. ze specjalnymi kazaniami – katechezami. W tych 
katechezach wyjaśniano nowo ochrzczonym znaczenie znaków i symboli 
otrzymanych sakramentów. W taki sposób wprowadzano ich w najgłębsze 
tajemnice wiary chrześcijańskiej. 
Okres oktawy nazywany był także Białym Tygodniem, a niedziela kończąca 
oktawę – Białą Niedzielą. W czasie chrztu katechumeni otrzymywali białe 
szaty, które noszono przez cały tydzień aż do niedzieli włącznie. Szaty te 
oznaczały narodziny nowego człowieka, który w sakramencie chrztu otrzymał 
dar nowego życia i stał się dzieckiem Bożym. 
Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę, czyli 
na osiem dni jest bardzo dawny. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i 
ważność uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak 
Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, 
jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy. Dlatego między innymi w 
oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. 

Dobrej niedzieli, samych dobrych dni w ciągu tygodnia oraz obfitości Bożego 
błogosławieństwa wszystkim parafianom i przybyłym gościom  

życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek 
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Nr 13(267)/2021   04.04.2021 – 11.04.2021 
Wierzymy i wyznajemy, że Chrystus jest żywy, że rzeczywiście „powstał”. 
Powstał na pewno do przestrzeni wiary swojego Kościoła. To nie wiara 
uczniów obudziła Jezusa do życia. Przeciwnie - On swoim zwycięstwem nad 
śmiercią wskrzesił ukrzyżowaną wiarę swoich uczniów. I znów, i znów ożywia 
ją swoją obecnością, swoim Duchem, tak jak obiecał uczniom podczas ostatniej 
wieczerzy. Jego Duch stale nas wprowadza 
do pełni prawdy i prawdy o Zmartwychwstaniu. „Ja żyję i wy żyć będziecie” (J 
14,19), mówi Jezus. 
On nas dopiero wprowadza do prawdziwego pełnego życia: „Ja przyszedłem po 
to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10). Jezus wyzwala nas 
z tego, co nasze życie pęta i niszczy: to nasz strach, nasz egoizm, nasze winy, a 
w końcu i nasza śmierć. Pokazuje nam, że tak jak w Jego historii śmierć nie 
miała ostatniego słowa, tak też nad nami nie będzie miała władzy absolutnej. 
„Wieczny żywot”, czyli „życie w pełni”, nie rozpoczyna się dopiero po naszej 
śmierci. 
Zaczyna się, kiedy pozwolimy Jezusowi wstąpić drzwiami wiary do przestrzeni 
naszego życia, a wtedy już naprawdę nie musimy bać się niczego, nawet 
śmierci. Potem możemy powiedzieć razem z Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, 
lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). 
Tej Galilei, w której spotkamy się z żywym Chrystusem, musimy najpierw 
szukać dzięki zwrotowi od zewnętrznego sposobu życia ku wnętrzu. To jest to 
poszukiwanie Boga we własnym sercu, o którym mówi św. Augustyn i mistycy 
wszystkich wieków. Serce tutaj nie oznacza siedliska uczuć, ale głębię życia - 
odwrotność powierzchowności. Owszem, poszukiwanie Boga, szukanie 
żywego Chrystusa nie jest tylko sprawą prywatną, nie dzieje się tylko w jakimś 
prywatnym, pobożnym ogródku, oddzielonym płotem od świata zewnętrznego. 
Bóg sam – jak uczy nauka o Trójcy Świętej - jest relacją, społecznością. Bóg 
ukazuje się w miłości, dzieje się w relacjach. Wspomnijmy wielkanocną 
antyfonę: „Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego”. 
Tam się dzieje Bóg. 


