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„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021

Zmartwychwstanie Pańskie – Przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą
Słowo Boże: Dz 10,34-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9

Drodzy Parafianie i Goście, Bracia i Siostry,
Jezus żyje! Te dwa, pełne nadziei, słowa mogą streścić
niezliczoną ilość słów, które próbujemy zawrzeć
w życzeniach. Życzę Wam, aby dotarły one do głębi
Waszych dusz i rozpaliły ogień, który przygasł
w czasie ostatnich miesięcy.
Niech Zmartwychwstały Pan uzdalnia Was
do zwyczajnego uśmiechu
i doceniania malutkich okruchów dobra.
Błogosławionego świętowania!
Wierzymy i wyznajemy, że Chrystus jest żywy, że rzeczywiście „powstał”. (…).
„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”.
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”.
ks. Tomáš Halík
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Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Msze św. o godz. *6.00, 7.30, 9.00 i 10.30.
O godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa o ustanie pandemii.
Od godz. 15.00 do 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu.
O godz. 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00: udzielanie Komunii św. osobom, które nie uczestniczyły we Mszy św. w kościele.

2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45.

O godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa o ustanie pandemii.
O godz. 15.30 i 16.30: udzielanie Komunii św. osobom, które nie uczestniczyły we
Mszy św. w kościele..
3. Od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem piątku) od 7.00 – 8.00 i 17.00 – 18.00:
adoracja Pana Jezusa i spowiedź św.
Zapraszam, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących obostrzeń.
4. Zachęcam do duchowego uczestnictwa w liturgii Kościoła poprzez środki masowego
przekazu.
5. Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc w czasie liturgii, za budowę Ciemnicy i Bożego
Grobu oraz przygotowanie kościoła na Święta Wielkanocne. Pracy było bardzo dużo.
Za włożone w pracę serce i oddanie sprawom parafialnym, niech Pan Bóg wynagrodzi
Wam swoim błogosławieństwem.
Dziękuję za życzenia złożone mi w W. Czwartek i koszyk smakołyków.
6. Kolekty: 4. kwietnia - na seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne
5. kwietnia – na Katolicki Uniwersytet Lubelski
11. kwietnia – na Caritas Diecezji Opolskiej.
„Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary.
7. Zachęcam do czytania prasy katolickiej (np. „Gość Niedzielny”, „Dobre Nowiny”).
Dziękuję osobom z Rejonu 36. (Wierzbowa 1, 3, 5, 7 Sosnowa 1, 7, 11, 13, 15;
Wiśniowa 2), za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic
Sosnowa 17, 23; 4, 12, 18.
04 – 10 kwietnia
37.
Lipowa 1, 7, 11, 15.
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek godz. 18.30 i w sobotę godz. 8.45 – 10.00.
Krapkowicka 68, 68a, 70, 74;
87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 89.
Na wesoło: Niedźwiedź złapał zajączka, a zajączek zdenerwowany mówi:
- Jak mnie zaraz nie puścisz i nie przeprosisz to…
- To co? - pyta niedźwiedź.
- To... trudno.
11 – 17 kwietnia

38.
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Złota myśl tygodnia: „Bóg widzi śmierć inaczej niż my.
My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg - jako bramę”. (Walter Flex)

19.00 – Wigilia Paschalna

Msza św.: za + Ludwikę Kołodziej (3 – od szwagierki Marii Kołodziej) (Te Deum)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 4. IV 2021 r.

M.: *6.00 (Rezurekcja) – w int. parafian i przybyłych gości. (TD)
M.: 7.30 – w int. rodziny Tutaków, z podz. za o. łaski z prośbą
o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
M.: 9.00 – w int. rodziny Joanny i Roberta Wancke, z podz. za
o. łaski z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
M.: 10.30 – za ++ rodziców Różę i Ryszarda Placzek,
ich rodziców i rodzeństwo.
15.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu
(udzielanie Komunii św.: 15.30, 16.00, 16.30 i 17.00)
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy - 5. IV 2021 r.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

M.: 7.30 – w int. rodziny Dyga, z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
M.: 9.00 – za ++ rodziców Annę i Jana Wnuk, bratową Lidię,
++ z pokrewieństwa Wnuk, Urbański i Warchoł.
M.: 10.30 (z liturgią chrztu św.) – w int. Franciszka Halskiego (z ok. chrztu św.)
oraz w int. Amelii Halskiej (z ok. 7 r. ur.) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. i opiekę Aniołów Stróżów.
15.00 – 15.30: Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa o ustanie epidemii
15.30 – udzielanie Komunii św.
M.: 15.45 - ………………………………………………………………. (intencja wolna)
16.30 – udzielanie Komunii św.
Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 6. IV 2021r.

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. (do godz. 7.55)
7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy); 7.30 – różaniec
M.: 8.00 – ……………………………………………………….… (intencja wolna).
17.00 –18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. (do godz. 17.55)
17.00 – 17.30 (adoracja w ciszy); 17.30 – różaniec

M.: 18.00 – za + mamę Marię Tkocz (w 100 r. śmierci).
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Środa w Oktawie Wielkanocy – 7. IV 2021r.

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. (do godz. 7.55)
7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy); 7.30 – różaniec i Litania do św. Józefa

M.: 8.00 – za + Ludwikę Kołodziej (4 – od Marii i Tadeusza Klimek).

17.00 –18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. (do godz. 17.55)
17.00 – 17.30 (adoracja w ciszy); 17.30 – różaniec
M.: 18.00 – ……………………………………………………..…. (intencja wolna).

Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 8. IV 2021r.

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. (do godz. 7.55)
7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy); 7.30 – różaniec
M.: 8.00 – ……………………………………………………….… (intencja wolna).
17.00 –18.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. (do godz. 17.55)
17.00 – 17.30 (adoracja w ciszy)
17.30 – różaniec: za papieża Franciszka, bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,
kapłanów i siostry zakonne, o powołania do służby Bożej z naszej parafii,
w intencji DDM „Oremus” (modlących się w int. kapłanów).

M.: 18.00 – za + męża Mieczysława Kurp.

Piątek w Oktawie Wielkanocy – 9. IV 2021r.

15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja do godz. 16.30)

15.15 – 16.25: spowiedź św.
M.: 16.30 – w int. Szymona Weinert (z ok. 18. r. ur.), z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.
17.30 - różaniec
M.: 18.00 – w int. Agnieszki Caban – Jania (z ok. 40 r. ur.) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
Sobota w Oktawie Wielkanocy – 10. IV 2021r.

7.00 – 8.00: adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. (do godz. 7.55)
7.00 – 7.30 (adoracja w ciszy); 7.30 – różaniec

M.: 8.00 – ………………………………………………………. (intencja wolna).
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.00 – 17.30: spowiedź św.
17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia
17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za ++ teściów Leona i Gertrudę Gabrielczyk, rodziców Jana
i Franciszkę Bartela, męża Bernarda, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.
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II Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia Bożego) – 11. IV 2021 r.
7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 7.30 – za ++ rodzicówJana i Jadwigę Maj, Piotra i Elżbietę Sczakiel,
++ z rodziny Maj, Blacha i Sczakiel oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 9.00 – za zmarłych i żyjących parafian.

10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M: 10.30 – za + Ludwikę Kołodziej.

(chrzest święty: Ignacy Koryzma)

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i modlitwa o ustanie epidemii.
15.00 – 17.00: adoracja Najświętszego Sakramentu
(udzielanie Komunii św.: 16.00, 16.30 i 17.00)
Modlitwa do św. Józefa:
Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna; Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
Z „Dekretu” ks. bpa: „Aż do odwołania w mocy pozostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we
Mszy świętej niedzielnej i świątecznej dla osób w
podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy
stan błogosławiony, osób z objawami infekcji,
przebywających w kwarantannie i samoizolacji,
odczuwających wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tych wszystkich, którzy nie z własnej
winy nie mogą uczestniczyć w liturgii (np. ze
względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną
się do kościoła), a czas Komunii wielkanocnej trwa
od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej włącznie. Należy jednak zachęcać wiernych do tego, by łączyli się duchowo ze zgromadzonymi w kościołach na obrzędach Wielkiego Tygodnia
poprzez środki masowego przekazu.

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.
Papież Franciszek o zmartwychwstaniu
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?” (Łk 24,5). Słowa te są jak kamień milowy
w historii; ale także jak „kamień upadku”, jeśli nie otworzymy się na Dobrą Nowinę, jeśli
myślimy, że mniejszym kłopotem jest Jezus, który umarł, niż Jezus żyjący! Natomiast ileż
razy w naszym życiu codziennym musimy usłyszeć: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród
umarłych?”. Ileż razy poszukujemy życia wśród tego co obumarłe, tego co nie może dać
życia, rzeczy które dziś są. ale jutro ich nie będzie, rzeczy ulotnych. „Dlaczego szukacie
żyjącego wśród umarłych?”.
Potrzebujemy tych słów, kiedy zamykamy się we wszelkiej formie egoizmu i samozadowolenia; kiedy dajemy się uwieść władzą doczesną i rzeczami tego świata, zapominając o
Bogu i o bliźnim, kiedy pokładamy nasze zaufanie w ziemskich marnościach, w pieniądzu,
w sukcesie. Wtedy Słowo Boże mówi nam: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?”. Dlaczego tam szukasz, to nie może dać tobie życia! Może da tobie radość na minutę, dzień, tydzień czy miesiąc. A co potem?

