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II Niedziela Wielkanocna – Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła
Słowo Boże: Dz 4,32-35; 1 J 5,1-6; J 20,19-31

Kto z nas czuje się człowiekiem niezachwianej wiary? Trudności
w wierze spotykamy wszak również u apostołów. I tak nieobecny
w Wieczerniku Tomasz nie miał szczęścia ujrzeć Jezusa osobiście.
Trudno mu było uwierzyć w prawdę zmartwychwstania. Bał się, że
opowieść o żyjącym Jezusie jest tanim sentymentalnym pocieszeniem, któremu ulegają jego towarzysze pod wpływem niewiast.
Tomasz mówi również o nas, którzy patrząc na naszą wiarę czasem
zastanawiamy się: „A jeśli to nieprawda? Jeśli Boga nie ma, a całe to
zamieszanie jest wymysłem ludzkim, szukaniem broni przeciwko
bezsensowi tego świata?”. Dlatego Jezus przychodzi jeszcze raz, by nie zostawić Tomasza samego.
Wielu ludzi, których wiara obumarła, a potem na nowo zostali przez Boga znalezieni,
może opowiedzieć historię, jak On się o nich upominał. Bóg w pogoni za człowiekiem
próbuje rozmaitych metod. Posyła ludzi, tworzy nieprzewidziane zbiegi okoliczności, podsuwa książki, teksty, które pozwalają odkrywać rzeczywistość znajdującą się poza codzienną krzątaniną. Miłosierdzie Boże dociera do nas przez Serce Chrystusa. To krzepiące orędzie kieruje Bóg szczególnie do człowieka udręczonego bolesnymi doświadczeniami, ciężarem popełnionych grzechów, skłonnego ulec pokusie rozpaczy. Jak naucza św.
Jan Paweł II, „Takiemu człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze Chrystusa,
a promienie wychodzące z Jego Serca padają na niego, oświecają go i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieją. Jakże wielu sercom przyniosło otuchę wezwanie
«Jezu, ufam Tobie», które podpowiedziała nam Opatrzność za pośrednictwem Siostry
Faustyny! Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi przebija najgęstsze chmury i sprawia,
że promień światła przenika do życia każdego człowieka”. ks. Leszek Smoliński
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Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 10.30 i 15.45.
O godz. 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa o ustanie pandemii.
O godz. 15.30 i 16.30 – udzielanie Komunii św.
2. W poniedziałek od godz. 8.30, demontaż dekoracji świątecznej oraz prace przygotowujące teren do nasadzeń przed nowym ogrodzeniem cmentarza. Zapraszam do pracy.
3. W poniedziałek o godz. 19.00, spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych.
4. Kolekty: 11 kwietnia – na Caritas Diecezji Opolskiej
18 kwietnia - na potrzeby parafialne.
„Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary.
5. Biuro parafialne czynne w dni powszednie, w zakrystii kościoła, po Mszy św.
6. Serdecznie dziękuję Manfredowi Bomba za ofiarowane kwiaty oraz Teresie i Gerardowi
Wicher, Alicji Tutak, Antoniemu Wicher, Janowi Duczek i Hubertowi Sznajder za pracę
przy kwiatach i krzewach wokół kościoła.
Dziękuję osobom z Rejonu 37. (Sosnowa 17, 23; 4, 12, 18. Lipowa 1, 7, 11, 15)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

Mieszkańcy ulic
Krapkowicka 68, 68a, 70, 74;
11 – 17 kwietnia
38.
87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 89.
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 18.30 i w sobotę od godz. 8.45 – 10.00.
18 – 24 kwietnia

39.

Krapkowicka 78, 84, 88, 88a, 94.

Na wesoło: Turysta na safari mówi do turysty: - Widzisz to duże zwierzę?
- Nie. Słoń mi zasłonił.
Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Dobrze jest przypomnieć to, co stanowi jakby
streszczenie i szczyt tej nauki o Tajemnicy Eucharystycznej, mianowicie, że przez Nią
Ofiara Krzyża dokonana raz na zawsze na Kalwarii, w podziwu godny sposób się uobecnia; nieustannie się przypomina, a jej zbawczą moc stosuje się na odpuszczenie codziennie przez nas popełnianych grzechom” (św. Paweł VI).
Z „Dekretu” ks. bpa A. Czai: „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 poprzez środki masowego przekazu.
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Złota myśl tygodnia: „Widząc grzech bliźniego, mamy raczej się modlić
o jego nawrócenie, a nie oburzać”. (bł. ks. Michał Sopoćko)

M.: 18.00 – za ++ teściów Leona i Gertrudę Gabrielczyk, rodziców Jana
i Franciszkę Bartela, męża Bernarda, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.
II Niedziela Wielkanocna (Niedziela Miłosierdzia Bożego) – 11 IV 2021
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 Marek Koryzma)

15.00 – 15.30: Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja i modlitwa o ustanie epidemii.
15.30 i 16.30 – udzielanie Komunii św.
M.: 15.45 - ………………………………………………………………. (intencja wolna).
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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 ++ dziadków Wilhelma i Anastazję Pawliczek,
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
Piątek (16 IV) – dzień powszedni

15.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego (adoracja do godz. 15.30)

16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych
M.: 16.30 – …………………………………………………..….. (intencja wolna).
17.30 – różaniec i spowiedź św.
M.: 18.00 – za ++ rodziców Elżbietę i Józefa Jasik oraz Hildegardę i Huberta Stach
Sobota (17 IV) – dzień powszedni
7.30 – różaniec i spowiedź św.

Poniedziałek (12 IV) – dzień powszedni
7.30 – różaniec i spowiedź św.
M.: 8.00 – za ++ rodziców i teściów Zofię i Kazimierza Sajewicz.

M.: 8.00 – …………………………………………………………. (intencja wolna).

M.: 18.00 – w int. Grażyny Konieczny (z ok. 30. r. ur.) i Krzysztofa Koniecznego
(z ok. 35. r. ur.), z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog.
oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.

M.: 18.00 – za ++ rodziców Jadwigę Józefa Chudalla, ich syna Teodora,
Martę i Pawła Kipka, 2 braci i 2 siostry oraz Anitę Nichte.

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

19.00 – spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych

Wtorek (13 IV) – dzień powszedni

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 + Gertrudę Steindor (od sąsiadów).
Środa (14 IV) – dzień powszedni

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 + Zofię i Józefa Wąsik.

Czwartek (15 IV) – dzień powszedni
7.30 – różaniec i spowiedź św.
M.: 8.00 – ……………………………………………………….… (intencja wolna).

Zmiana tajemnic różańcowych
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

III Niedziela Wielkanocna – 18 IV 2021
7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M: 7.30 – w int. Anny Wolskiej (z ok. 70. r. ur.) oraz
w int. Marka i Katarzyny Wolskich (z ok. 5. r. ślubu), z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (Te Deum)
Za + męża, ojca i dziadka Mieczysława Wolskiego.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M: 9.00 – w int. Darii Ciesiołkiewicz (z ok. 18. r. ur.), z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. oraz dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.
10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M: 10.30 – w int. Gabrieli Brysz (z ok. 60. r. ur.) z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (Te Deum)
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja i modlitwa o ustanie epidemii.
15.30 i 16.30 – udzielanie Komunii św.
M.: 15.45 - ………………………………………………………. (intencja wolna).

