PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 17.04.2022 – 24.04.2022
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
Poniedziałek Wielkanocny – 18.04.22, Kolekta na Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Opolskiego
7.15 – Modlitwy poranne
7.30 – Za ++ rodz. Stanisława i Marię Kościelny
9.00 – w jęz. niem.: Dziękczynna za wszystkie odebrane łaski i z prośbą
o dalsze zdrowie i Boże błog. w int. rodziny Michalskich.
10.30 – Suma: Do B. Op. i św. Józefa w int. Mateusza Magiery z okazji jego
18 r. urodzin przyzywając światła Ducha Świętego i opieki Matki Bożej.
Wtorek Wielkanocny – 19.04.22,
6.30 – Za ++ Agnieszkę i Wiktora Klein, braci Huberta, Wincenta, siostry
Annę, Monikę, Małgorzatę i Teresę, ++ pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.
10.30 – Różaniec za + Marię Rokus, l. 85 z Koźla (dawniej zam.: Lasoki)
11.00 – Pogrzeb + Marii Rokus
Środa Wielkanocna – 20.04.22,
17.30 – Okazja do spowiedzi św.
18.00 – Za + Jadwigę Falk w I r. śm.
Po mszy św.: Przygotowanie do I Komunii św.
Czwartek Wielkanocny – 21.04.22,
6.30 – Za + siostrę Klaudię Cedzich od brata Rolanda z rodziną.
Piątek Wielkanocny – 22.04.22,
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie
6.30 – Za ++ rodz. Rutę i Artura Koenig.
Sobota Wielkanocna – 23.04.22,
7.00 – Za + ojca Romana Sałek, dziadków Elżbietę i Wernera Cwienk, ciocię
Adelajdę i wujka Lotara Szulc.
11.00 – Konwent wielkanocny: Msza św. wielkanocna z udziałem kapłanów
całego dekanatu Koźle za wszystkich ++ kapłanów naszej parafii
i dekanatu. Po mszy św. kapłańskie spotkanie na plebanii.

Niedziela II Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego – 24.04.22
Kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej.
7.30 – Za + o. Henryka Pierszkała, ++ dziadków Leona i Annę Pierszkała oraz
Luizę i Teodora Skrzypek.
10.30 – Suma: Za + Stefanię Geschlecht w II r. śmierci i + męża Horsta.
15.00 – Koronka i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej
miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe
życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie
udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia
wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na
drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.
2. Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się
w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego oraz dekoracji w naszej
świątyni. Za wszelką pomoc i okazane dobro niech Bóg wynagrodzi wam
swoją łaską.
3. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o
oktawę. Jutro poniedziałek w oktawie Wielkanocy – drugi dzień naszego
świętowania. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane według
porządku niedzielnego z dodatkową mszą św. w jęz. niemieckim o godz. 9.00.
Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na katolickie uczelnie. Za
wszystkiego ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
4. W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
5. Najbliższa niedziela będzie drugą niedzielą wielkanocną, czyli Niedzielą
Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane
na tacę będą przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji.
SENTENCJA TYGODNIA
Bądźmy ludźmi wielkanocnymi - zjednoczonymi w wierze, prowadzonymi
nadzieją i kierującymi się w życiu miłością Zmartwychwstałego.
abp Alfons Nossol
UŚMIECH TYGODNIA
Drugi dzień świąt Wielkanocnych. Ksiądz rozpoczyna kazanie:
- Drodzy bracia i siostry, dzisiaj będę mówił o dwóch uczniach idących do
Emaus.
W pierwszej części kazania zastanowimy się ilu ich było, a w drugiej, dokąd
szli…

Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!
Tym wielkanocnym pozdrowieniem pragnę podzielić się paschalną radością z
całą Drogą mi Wspólnotą diecezjalną. Niech spotkanie z Ukrzyżowanym i
Zmartwychwstałym Panem, jakie miało miejsce w czasie obchodów Triduum
Paschalnego napełni nas nie tylko radością, ale przede wszystkim mocą i
wsparciem Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy od Ojca przez Chrystusa,
naszego Pana, „wyniesionego na prawicę Boga” (Dz 2, 33). abp Alfons Nossol
ZARYS DZIEJÓW KOŚCIOŁA NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
Dzieje samodzielnej diecezji opolskiej datują się dopiero od 1972 r.,
czyli od definitywnego uregulowania sytuacji państwowo-prawnej i kościelnej
na całym terytorium tzw. Ziem Zachodnich i Północnych, dokonanego przez
papieża Pawła Vl, a dodatkowo wzbogaconego przez Jana Pawła II w 1992 r.
Etapem przygotowawczym była od 1945 r. posługa Kościoła na naszym terenie
poprzez Administrację Apostolską Śląska Opolskiego. Wcześniej natomiast
Kościół naszej ziemi wplatał się co najmniej przez 10 wieków w większy
organizm, jakim była utworzona w 1000 r. diecezja, a od 1930 r. archidiecezja
wrocławska.
Śląsk Opolski początkowo obejmował teren plemienia Opolan, o
którym tzw. Geograf Bawarski z połowy IX w. podał, że posiadało ono 20
grodów z Opolem na czele. Nazwa Śląsk początkowo nie obejmowała tego
terytorium, ograniczając się do terenów nad rzeką Ślężą od Niemczy po
Wrocław. Uformowanie się księstw wrocławskiego i opolsko-raciborskiego na
przełomie XII i XIII w. jeszcze to rozróżnienie wzmocniło. Ale istnienie jednej
diecezji na całym tym terytorium sprzyjało konsolidacji jego części tak, że w
połowie XV w. pojawiła się nazwa "Śląsk Górny" (Silesia Superior) na
oznaczenie naszego terytorium. Od tego momentu istnienie jednej krainy
śląskiej mocno zakorzeniło się w polityce i życiu społecznym, chociaż na tym
tle bardziej również ujawniły się różnice między częścią wschodnią i zachodnią.
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa Zmartwychwstałego
wszystkim parafianom i przybyłym gościom
życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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Przebogata jest treść liturgii Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczyna ją i
przenika wezwanie do radości. Antyfona na wejście w liturgii rezurekcyjnej zwiastuje:
„Oto dzień, w którym Pan nasz zmartwychwstał. Alleluja! Dzień radości pełen i
wesela. Alleluja!” Natomiast refren psalmu responsoryjnego stanowi wprost apel o
powszechną radość: „W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”. I rzeczywiście
jest się z czego cieszyć. Motywów, racji jest wiele. Jeden z nich Matka Kościół
odsłania w modlitwie dnia: przez swego Syna Bóg pokonał śmierć i otworzył nam
bramy życia wiecznego. Ten stan rzeczy oznacza zwycięstwo Chrystusa i zarazem
nasze (dzięki Niemu) zwycięstwo – wyzwolenie z niewoli grzechu, piekła i szatana,
pojednanie z Bogiem – co wyraźnie przekazuje sekwencja „Odkupił swe owce
Baranek bez skazy. Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy”.
Sekwencja wyjawia też, jak do tego doszło i jaki jest tego zasadniczy skutek: „Śmierć
zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy”. Św.
Piotr w swym krótkim świadectwie zawartym w Dziejach Apostolskich wyjaśnia
prosto: „Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie [a] Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia”.
On sam zmartwychwstał. I to jest ten wspaniały skutek, następstwo tego, co się
dokonało w tę noc jedyną: wskrzeszony, zmartwychwstały Jezus żyje! Potwierdzają
ten fakt pusty grób i chrystofanie. Piotr zaświadcza, że Jezus ukazał się jemu i
wybranym uprzednio przez Boga świadkom. Maria Magdalena oznajmia: „Jam
Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała, żywego już Pana widziałam grób pusty i
świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i
nadzieja”. Natomiast św. Jan przekazuje w Ewangelii, że kiedy wszedł do grobu i
ujrzał to, co Piotr wcześniej – leżące na jednym miejscu płótna oraz chustę, która była
na głowie Jezusa, oddzielnie zwiniętą – uwierzył. „Dotąd bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych”.
Tak więc Bóg, który umarł w ciele zmartwychwstał i żyje. Resurrexi et adhuc tecum
sum – głosi antyfona na wejście, tzn. Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą. W
komentarzu papież Benedykt XVI przekazuje, że są to najpierw słowa Jezusa do Ojca
po powrocie do świata żyjących. Jest to także zasadniczy komunikat
Zmartwychwstałego Pana do każdego z nas: Żyję i jestem z Tobą! Wpisałem te słowa
w swój biskupi herb także z tą myślą, by stanowiły zasadniczą treść mojego
biskupiego przepowiadania. Stanowią kwintesencję Dobrej Nowiny, która jest u
podstaw wiary chrześcijan. Jezus żyje i jest z nami stale! bp Andrzej Czaja

