PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 24.04.2022 – 24.04.2022
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.
Wtorek – 26.04.22, Urocz. św. Wojciecha, bpa i m., patrona Polski
6.30 – Za żyjących i ++ Parafian.
Środa – 27.04.22,
18.00 – Za ++ rodz. Edwarda i Józe fę Szczęsny, brata Bogdana i ++ dziadków.
Po mszy św.: Przygotowanie do I Komunii św.
Czwartek – 28.04.22,
6.30 – Dziękczynno – błagalna z okazji urodzin z podziękow. za otrzym. łaski
i z prośbą o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.
Piątek – 29.04.22, św. Katarzyny ze Sieny, patronki Europy
6.15 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za młode pokolenie
6.30 – Za ++ rodz. Małgorzatę i Eryka Gaida w kol. rocznicę ich śm. oraz ++
dziadków z dwóch stron.
Sobota – 30.04.22,
7.00 – Za + Stanisławę Haczek od Róży Różańcowej Edeltraudy Dziacko.
Niedziela III Wielkanocna – 01.05.22, Niedziela Biblijna
Kolekta na Kurię i Seminarium Duchowne
7.30 – Za ++ rodz. Karola i Emę Panusz, ++ braci, siostry oraz dziadków z
dwóch stron.
10.30 – Suma: Za ++ rodz. Józefa i Elżbietę Gałeczka, brata Andrzeja, siostrę
Irenę, szwagra Janusza i dziadków Kubocz – Gałeczka.
15.00 – Nabożeństwo majowe.
Wolne intencje w maju: 2, 5, 6 (o 18.00), 9, 16, 21 (o 7.00), …
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości z zmartwychwstania
Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg zlitował się
nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie. Dzisiaj
o godz. 15.00 wystawienie i nabożeństwo do miłosierdzia Bożego.

2. Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna się w
Kościele Tydzień Miłosierdzia. To nie tylko dzień modlitwy za wszystkich
zaangażowanych w dzieła charytatywne, ale także okazja do budzenia
wrażliwości na potrzeby innych i przychodzenia im z pomocą. Temu służą
parafialne zespoły charytatywne czy Szkolne Koła Caritas. Ofiary składane
dzisiaj na tacę są przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji.
3. Ostatnia niedziela kwietnia z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz misyjnych
środków transportu MIVA Polska oraz Krajowego Duszpasterstwa Kierowców
jest Niedzielą Modlitw za Kierowców. W sposób szczególny modlimy się
dzisiaj o bezpieczne i odpowiedzialne poruszanie się po drogach dla wszystkich
kierowców i uczestników ruchu drogowego.
4. We wtorek, 26 kwietnia, będziemy celebrowali uroczystość Świętego
Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W tym roku 23
kwietnia przypadł w oktawie Wielkanocy, dlatego uroczystość ku czci
Świętego Wojciecha została przeniesiona na 26 kwietnia.
5. W piątek, 29 kwietnia, obchodzimy święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej,
patronki Europy. To również Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego,
obchodzony w rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau (1945). Naszą modlitwą
będziemy otaczać wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego
totalitaryzmu, szczególnie kapłanów oraz osoby życia konsekrowanego.
6. Za tydzień przypada pierwsza niedziela miesiąca. Będzie to także kolejna
Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To szczególne
zaproszenie do poznawania i rozważania słowa Bożego zapisanego na kartach
Pisma Świętego.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w
wierze, doświadczenia bliskości Zmartwychwstałego Pana i Jego mocy w
codziennym życiu.
8. Serdeczne podziękowania za złożone ofiary i wykonane prace dla dobra
naszej Parafii oraz wsparcie dzieł miłosierdzia.
W tym tygodniu patronują nam:
- poniedziałek, 25 kwietnia – Święty Marek Ewangelista (I/II w.), bliski
współpracownik Świętego Pawła;
- wtorek, 26 kwietnia – Święty Wojciech (ok. 956-997), biskup i męczennik,
patron Polski;
- piątek, 29 kwietnia – Święta Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i doktor
Kościoła, patronka Europy.

SENTENCJA TYGODNIA
Dialog jest językiem macierzystym ludzkości. Pomaga z wrogów uczynić
przeciwników, a przeciwników przekształca w przyjaciół. abp Alfons Nossol

UŚMIECH TYGODNIA
Rozmowa w kancelarii parafialnej:
- Chciałbym z księdzem pogadać w trzy oczy.
- Jak to w trzy oczy? Chyba w cztery oczy?
- Nie, tylko w trzy, bo na to co zaproponuję jedno oko trzeba będzie przymknąć.
ZARYS DZIEJÓW KOŚCIOŁA NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
Utrzymująca się tradycja, że ok. 984 r. św. Wojciech głosił w Opolu naukę Chrystusa
zdaje się opierać na pewnych przesłankach. Wiekopomne decyzje Bolesława
Chrobrego, papieża Sylwestra II i cesarza Ottona III trafiły już na przygotowany grunt,
kiedy włączyły krainę górnośląską do rozległej diecezji wrocławskiej w ramach
metropolii gnieźnieńskiej.
W okresie średniowiecza formy zorganizowanego życia religijnego były
bardzo bogate. Rozwój krainy w okresie piastowskim, następnie czasy kolonizacji
niemieckiej i na prawie niemieckim głównie w XIII i XIV w. przyczyniły się do
rozwoju demograficznego i społecznego, a także pogłębienia życia religijnego.
Szczególnie wyraźnie uchwytne to jest poprzez ożywienie budownictwa sakralnego i
tworzenie ośrodków duszpasterskich – ok. 1400 r. można ustalić w świetle źródeł
przeszło 300 świątyń. Ich rozmieszczenie ukazują ważne źródła: rejestr uposażenia
diecezji wrocławskiej (Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis) z ok. 1302-1319,
wykaz dziesięcin zredagowany przez legata papieskiego Galharda de Carceribus w
1335 r. oraz rejestr świętopietrza z 1447 r. W końcu XII w. wykształcił się w Opolu
urząd archiprezbitera, czyli dziekana, a ok. 1230 r. w Opolu znalazł swą siedzibę
archidiakon, jeden z trzech terenowych w diecezji wrocławskiej (obok Głogowa i
Legnicy oraz stołecznego we Wrocławiu). W tym samym czasie ufundowana została
przy kościele Św. Krzyża w Opolu kolegiata, z którą w 1295 r. połączono funkcje
duszpasterskie w mieście. Kolegiata powstała również pod koniec XIII w. w
Raciborzu, wiek później w Głogówku. Rozwinęło się także życie zakonne; byli
cystersi w Jemielnicy, dominikanie w Opolu i Raciborzu, franciszkanie w Głogówku i
Opolu, joannici w Głubczycach, Grobnikach i Makowie. Nie można też pominąć
zaakcentowania znacznej rangi miasta Nysy, leżącej u wrót Kotliny Kłodzkiej. Zamek
biskupów w Otmuchowie, następnie nowa rezydencja w Nysie - wsparte powołaniem
kapituły kolegiackiej najpierw w Otmuchowie i przeniesionej w 1477 r. do Nysy były widocznymi znakami pozycji biskupów wrocławskich.
(Powyższy tekst opracowano na podstawie publikacji bpa prof. dra hab. Jana Kopca)
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych Chrystusa Zmartwychwstałego wszystkim
parafianom i przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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Od wielu lat II Niedziela Wielkanocna jest celebrowana w całej Polsce jako święto
Miłosierdzia Bożego. Nietrudno zauważyć, że odczytywana w tę niedzielę Ewangelia
o niewiernym Tomaszu prezentuje Chrystusa ukazującego się uczniom w sposób
bardzo podobny do tego, w jaki przedstawia Go obraz namalowany na podstawie
objawień św. siostry Faustyny. Przebite ręce, nogi i rozdarty bok rozświetlone są
chwałą zmartwychwstania.
Chwała ta oznacza dla nas objawienie Bożego miłosierdzia i początek nowej
rzeczywistości, którą znamionują bardzo konkretne przejawy Bożej łaskawości. Prosto
wskazuje nań Matka Kościół w zanoszonej do Boga modlitwie dnia: „jak wielki jest
Chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny Duch, przez którego
zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni”.
Trudno przecenić te święte dary Zmartwychwstałego, które są naszym udziałem:
Nowe życie, Chrystusowy Duch i Krew Przymierza. Dlatego Kościół wzywa swe
dzieci do okazania Bogu wdzięczności. Jednoznacznie brzmi refren psalmu
responsoryjnego: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny”. Analogiczną myśl przekazuje
antyfona na wejście: „Radujcie się i dziękujcie Bogu, który was wezwał do królestwa
niebieskiego. Alleluja”. Zasadnicze przesłanie liturgii Słowa Bożego rozwija się zaś w
następujący sposób: u podstaw jest oznajmienie „szczęśliwi wierzący”! Mam tu na
myśli błogosławieństwo Jezusa wypowiedziane po Tomaszowym wyznaniu „Pan mój i
Bóg mój” – „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli”.
Wprawdzie w codziennym życiu pojawiają się różnorakie wątpliwości, czasem
doskwiera myśl, że Tomaszowi było łatwiej, bo mógł włożyć palce w miejsce gwoździ
i dłoń w przebity bok, nie znaczy to jednak, że jesteśmy w gorszej sytuacji. Wystarczy
wspomnieć całe bogactwo doświadczenia miłości Jezusa w swoim życiu, jak
doznaliśmy wielorakiego uzdrowienia, jak nieraz już położył na nas swoją prawicę, jak
zanurzył nas w swej śmierci i zmartwychwstaniu w chwili chrztu, pozwolił nam
doświadczyć potęgi swojego Ducha oraz życiodajności Ofiary Krzyżowej. Czyż to
wszystko nie jest łaską analogiczną do tej, której dostąpił Tomasz?
Przeto zawołajmy u końca oktawy Wielkiej Nocy: Panie, przymnóż nam wiary. Niech
wybrzmi w naszych sercach nie Tomaszowe, lecz nasze „Pan mój i Bóg mój” i niech
wiara nasza owocuje wielką wyobraźnią miłosierdzia.
bp Andrzej Czaja

