PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 10.04.2022 – 17.04.2022
Niedziela – 10.04.22, Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
Kolekta na cele remontowe naszej Parafii
Po mszach: zbiórka na kwiaty do Bożego Grobu i na Wielkanoc
7.15 – Modlitwy poranne
7.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej)
7.30 – Z podziękow. Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie
i Boże błog. i opiekę Matki Najśw. dla rodziny Pander.
10.15 – Ołtarz zewnętrzny kościoła od ul. Ptasiej: Rozpoczęcie obrzędów
Niedzieli Palmowej i procesja z palmami
10.30 – Suma: Za + Andrzeja Marchewka w I rocznicę śmierci.
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (podziękowanie dla ks. Piotra)
Wielki Poniedziałek – 11.04.22,
6.00 – Okazja do spowiedzi św. przedświątecznej
6.30 – Za wszystkich ++ polecanych w wypominkach do Drogi krzyżowej.
Wielki Wtorek – 12.04.22,
6.00 – Okazja do spowiedzi św. przedświątecznej
6.30 – Za + Henryka Pipa, ++ dziadków i pokrewieństwo.
10.00 – 11.00 i 17.00 – 18.00: Zbiórka darów żywnościowych (salka paraf.)
20.00 – 21.00: Okazja do spowiedzi św. przedświątecznej
Wielka Środa – 13.04.22,
8.00 – Świąteczne odwiedziny chorych (proszę o zgłoszenie)
10.00 – 11.00 i 17.00 – 18.00: Zbiórka darów żywnościowych (salka paraf.)
16.00 – Okazja do spowiedzi św. przedświątecznej
18.00 – Za + Richarda Jöger w dniu pogrzebu oraz za ++ rodz. Angelę
i Konrada Sabackich, brata Ewalda i w p. intencji.
Wielki Czwartek – 14.04.22, I Czwartek miesiąca
10.00 – 11.00 i 17.00 – 18.00: Zbiórka darów żywnościowych (salka paraf.)
18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej: Za żyjących i ++ kapłanów pochodzących
i posługujących w naszej parafii, nadzwycz. szafarzy Komunii św., całą
Służbę Liturgiczną i kościelną.
Adoracja Chrystusa w Ciemnicy (do godz. 21.00 )
Wielki Piątek – 15.04.22, ofiary z adoracji Krzyża na utrzymanie Grobu
Pańskiego w Jerozolimie
7.30 – Ciemna Jutrznia (poranna modlitwa Kościoła)
8.00 – Okazja do spowiedzi św.
9.00 – Droga Krzyżowa

10.00 – 11.00 i 17.00 – 18.00: Zbiórka darów żywnościowych (salka paraf.)
10.00 – Zbiórka ministrantów – przygotowanie liturgii wieczornej
18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku z adoracją Krzyża
Adoracja u Bożego Grobu do godz. 21.00.
20.30 – 21.00 – Okazja do spowiedzi św.
Wielka Sobota – 16.04.22,
Adoracja u Bożego Grobu
Zbiórka darów żywnościowych
7.30 – Ciemna Jutrznia (poranna modlitwa Kościoła)
8.00 – Okazja do spowiedzi św.
8.00 – ul. Bukowa, Łąkowa, Błękitna, Kosynierów
8.55 – Poświęcenie pokarmów wielkanocnych
9.00 – ul. Baczyńskiego, Rajska, Ptasia, Kamienna, ks. Dutki
10.00 – ul. Zacisze, Rybarze, Lasoki i Stawowa
10.55 – Poświęcenie pokarmów wielkanocnych
11.00 – ul. Główna
12.00 – ul. Sucharskiego, Wodna i Stoczniowców
13.00 – Adoracja dla dzieci i młodzieży z poświęceniem pokarmów
wielkanocnych
13.30 – Poświęcenie pokarmów wielkanocnych
Zakończenie adoracji i przygotowanie kościoła na obrzędy wielkanocne.
Przygotowanie liturgii – spotkanie dla ministrantów
21.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej (przynosimy świece).
Poświęcenie ognia, paschału i wody. Liturgia chrzcielna.
Msza św. wielkanocna: Za wszystkich Parafian.
Procesja rezurekcyjne wokół kościoła .Dziękczynne Te Deum.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 17.04.22 – Wielkanoc
7.30 – Ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego za żyjących i ++ Parafian.
10.30 – Suma: Za + ojca Rudolfa Drescher.
15.00 – Nieszpory świąteczne
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Wspominamy uroczysty
wjazd Jezusa do Jerozolimy. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy obchód
Wielkiego Tygodnia.
2. W Wielkim Tygodniu będziemy przeżywali największe tajemnice naszego
zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Niech będzie to czas
naszego zamyślenia nad relacją do Boga i aktywnego udziału w celebracjach
Triduum Paschalnego, które stanowi centrum roku liturgicznego.

3. Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy
Pańskiej o godz. 18.00. W tym roku, 14 kwietnia, w Wielki Czwartek przypada
także ustanowione przez Sejm RP święto Chrztu Polski oraz jubileusz 50 –
lecia naszej diecezji.
4. W Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia obowiązuje post
ścisły, czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i spożycie trzech
posiłków, w tym jednego do syta. Osoby, które ukończyły 14 lat, obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. Wielka Sobota jest dniem ciszy Kościoła po śmierci Zbawiciela. Zapraszamy
serdecznie na adorację Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim.
Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny według planu.
6. W najbliższą niedzielę będziemy celebrować uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego. Świętowanie rozpoczniemy już w sobotę Mszą Wigilii Paschalnej o
godz. 21.00. To najbardziej uroczysta Msza Święta w roku liturgicznym,
nazywana „matką wszystkich liturgii”.
7. W zakrystii można nabyć świece (paschaliki) oraz duże, tradycyjne.
8. Serdeczne Bóg zapłać składam za wykonane prace oraz złożone ofiary.
Wielkanocna zbiórka darów żywnościowych dla uchodźców
wojennych z Ukrainy.
W tym roku zwracam się do Was, drodzy Parafianie, ze wyjątkową świąteczną
prośbą. Chciałbym zaprosić was do szczególnej formy świątecznej
wspaniałomyślności i życzliwości: wsparcia naszych braci w wierze, którym
tegoroczne święta przyjdzie spędzać z dala od swoich bliskich, domów,
rodzinnych stron i kościołów; wielu bez dostępu do swoich duszpasterzy i
obrzędów religijnych. Proponuję, aby w Wielkim Tygodniu ofiarować dla nich
produkty żywnościowe o długim terminie ważności (kasze, ryż, makarony,
olej, mąka, mleko, koserwy, itp., słodycze dla dzieci). Dary można składać w
wyznaczonych terminach w salce w kościele. W Wielką Sobotę, w czasie
poświęcenia pokarmów, proponuję, aby przynosząc święconkę jedną taką rzecz
włożyć do specjalnego kosza przy ołtarzu. Sprawmy, by te święta były piękne
dla nas samych i naszych rodzin jak i dla gości z Ukrainy.
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i wszystkim parafianom i przybyłym
gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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W Niedzielę Palmową przynosimy do naszych świątyń palmy, na pamiątkę
wydarzenia tryumfalnego wjazdu Jezusa do świętego miasta Jerozolimy, przy
śpiewie „Hosanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony Król, który przychodzi w
imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach”.
W modlitwie dnia Kościół zwraca się do Boga z jakże wymowną prośbą:
„daj nam pojąć naukę płynącą z Męki Pańskiej i zasłużyć na udział w Jego
zmartwychwstaniu”. Podpowiedź odnośnie zasługiwania na udział w
Chrystusowym zmartwychwstaniu zawarta jest w opisie wjazdu Jezusa do
Jerozolimy. Chodzi o to, by całym życiem błogosławić Pana i dawać świadectwo –
uwielbiać Pana za wielkie Jego dzieła i być świadkiem tych dzieł wobec naszych
bliźnich i świata. Nie wolno nam nigdy zamilknąć. Jezus wyraźnie na to wskazuje
w swojej odpowiedzi na prośbę niektórych faryzeuszy, aby zabronił uczniom
swym wysławiać Syna Człowieczego i śpiewać Mu Hosanna: „Powiadam wam,
jeśli oni umilkną, kamienie wołać będą”.
W Niedzielę Palmową Kościół prosi jednak Boga nade wszystko o to, aby
swym dzieciom dał pojąć naukę płynącą z męki Jezusa. Od samego początku jest
przekonany, że droga ku poznaniu nauki płynącej z Męki Pańskiej jest jedna:
trzeba stale na nowo ją zgłębiać i taki też jest zasadniczy sens przeżywania co roku
na nowo Wielkiego Tygodnia. Pierwsze czytanie odnosi nas do Izajaszowej
zapowiedzi Męki Pańskiej. Z tekstu przebija postawa uniżenia Sługi Jahwe, ale też
postawa zawierzenia Bogu do końca. I na te postawy Jezusa zwraca uwagę psalm
responsoryjny i fragment z Listu św. Pawła do Filipian. Apostoł zawarł w tym
liście wczesnochrześcijański hymn o kenozie – o uniżeniu Jezusa.
Jak co roku opisem Męki Pańskiej (tym razem Łukaszowym) Kościół
zaprasza nas do podjęcia trudu medytacji przekazanych nam ostatnich pouczeń
Jezusa i kontemplacji Jego miłości, która jest u źródła dobrowolnego i
świadomego podjęcia przezeń drogi krzyżowej, męki i oddania życia za nas.
Pochylmy się więc w tym rozpoczętym dziś Wielkim Tygodniu nad objawioną w
Męce Pańskiej nauką o naszej ludzkiej niegodziwości, słabości i niewdzięczności
oraz o ogromie Boskiej Miłości do nas! Niech postawa ta zaowocuje odnowieniem
przymierza z Bogiem w naszych sercach i rodzinach, w naszym opolskim Kościele.
bp Andrzej Czaja

