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„ P o s ł a n i w p o k o j u C h r y s t u s a ” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2021/2022

Niedziela Palmowa – Chrystus przez misterium paschalne,
„umierając zniweczył naszą smierć, i zmartwychwstając,
przywrócił nam życie (KKK 1067)
Słowo Boże: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14-56
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”. Co roku wsłuchujemy się w opis tego wydarzenia, zawarty w jednej z Ewangelii, oraz opis Męki Pańskiej,
który wprowadza nas w obchód Wielkiego Tygodnia. Tym razem, w roku liturgicznym C,
przewodnikiem jest nam Ewangelia według św. Łukasza.
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. (…). 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.
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
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Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy św., poświęcenie palm.
Procesja z palmami podczas Mszy św. o godz. 10.30.
Po Mszy św. rozstrzygnięcie konkursu w kategoriach: najwyższa palma, najpiękniej przystrojona palma. O godz. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa.
2. W poniedziałek, wtorek, środę - adoracja i modlitwa o pokój w Ukrainie.
3. W poniedziałek od godz. 9.00 – do 11.00, zapraszam do prac porządkowych wokół
kościoła i prac związanych z przygotowaniem Bożego Grobu.
Zakończymy wspólną kawą o godz. 11.00.
4. Sakrament pokuty (szczegóły - patrz s. 6). Bardzo proszę przystąpić do sakramentu
pokuty w poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek (do godz. 17.30), abyśmy mogli
w pełni uczestniczyć w Triduum Paschalnym.
5. W środę, od godz. 9.00, odwiedziny chorych z Komunią świętą.
Chorych proszę zgłosić osobiście lub telefonicznie.
6. W Wielki Czwartek rozpocznie się Triduum Paschalne.
W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek liturgia będzie celebrowana o godz. 18.00.
Wigilia Paschalna (w sobotę) o godz. *20.00.
Procesja rezurekcyjna i Msza św. rozpocznie się w niedzielę o godz. 6.00.
7. W Wielki Piątek o godz. 9.00 wypominki i Droga krzyżowa (z kościoła na cmentarz),
o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
W tym dniu obowiązuje post ścisły (3 posiłki w ciągu dnia – osoby od 18 do 60 lat)
i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 lat).
8. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów o godz.: 12.00, 13.00, 14.00 i 15.30.
9. Kolekty: 10 kwietnia – na ogólne potrzeby parafii
14 kwietnia – na potrzeby parafialne
15 kwietnia - ofiary składane przy krzyżu i Bożym Grobie przeznaczone są
na kościoły w Ziemi Świętej.
16 i 17 kwietnia – na ogólne potrzeby parafii
18 kwietnia – na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Zbiórka do puszki: 10 kwietnia - na kwiaty do Bożego Grobu.
„Bóg zapłać” Wam za wszelkie składane ofiary.
10. Osoby, które chciałyby pomóc Rejonowi 4. w sprzątaniu kościoła w Wielką Sobotę
zapraszam na godz. 16.15.
11. Rodzicom dzieci komunijnych dziękuję za generalne sprzątanie kościoła w minioną
sobotę. Miło było widzieć wasze serdeczne zaangażowanie.
12. Gdyby ktoś chciał przyjąć uchodźców z Ukrainy pod swój dach, to proszę o zgłoszenie się w Biurze Parafialnym lub zakrystii, po bliższe informacje.
13. Osoby, które chciałyby wziąć udział w akcji „Paczka dla Ukrainy” (chodzi o zakup
określonych produktów pierwszej potrzeby), proszę o kontakt z ks. proboszczem albo z
Panią Waltraudą Wicher.
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Złota myśl tygodnia:” Boże Ojcze, daj nam pojąć naukę płynącą z męki Jezusa Chrystusa
i zasłużyć na udział w Jego Zmartwychwstaniu”.

M.: 18.00 – za ++ brata Norberta Dyga, bratową Alicję, rodziców,
++ z rodzin Dyga i Pawliczek.
Niedziela Palmowa – 10 IV 2022
Nowenna Niedziel – 9/9
7.00 – 7.25: spowiedź św.
7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 7.30 – za ++ rodziców Annę i Jana Wnuk, bratową Lidię,
++ z rodzin Urbański, Wnuk i Warchoł.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 9.00 – w int. Bogusława i Marii Sajewicz (z ok. 40 r. ślubu
i 65. r.ur. Bogusława), z podz. za o. łaski, z prośbą
o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
10.00 – 10.25: spowiedź św.
10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 10.30 – w int. Ewy Cempiel (z ok. 70. r. ur.), z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (Te Deum)
*14.30 - Gorzkie żale z 6. kazaniem pasyjnym
Poniedziałek (11 IV) – dzień powszedni
9.00 – 11.00 : prace porządkowe wokół kościoła i przygotowywanie Bożego Grobu
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus (modlitwa o pokój w Ukrainie)
17.30 - różaniec

M.: 18.00 – ………………………………………………………….... (intencja wolna).
18.30 – 19.30: spotkanie synodalne
Wtorek (12 IV) – dzień powszedni
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus (modlitwa o pokój w Ukrainie)
17.30 - różaniec

M: 18.00 – za ++ rodziców Elżbietę i Józefa Jasik, Hildegardę i Huberta Stach,
brata Józefa i ++ z pokrewieństwa.
Środa (13 IV) – dzień powszedni
7.00 - 8.00: adoracja Pana Jezus (modlitwa o pokój w Ukrainie)
7.30: różaniec i Litania do św. Józefa

M.: 8.00 - za + Irenę Kinowską.
9.00 – odwiedziny chorych z Komunią św.
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Bajka o złym wilku: Adaś (3 lata): - Opowiedz mi bajkę o złym wilku.
Kasia (10 lat): - Ależ nie ma złych wilków, są tylko wilki nieszczęśliwe.
Nie ma złych ludzi…

Dziękuję osobom z Rejonu 3. (Górna: 25, 29; 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

10 – 16 kwietnia

4.

Mieszkańcy ulic

Górna: 35, 43, 45, 47; 42, 46, 50, 52, 54, 56.

Sprzątanie kościoła: w sobotę (16 kwietnia) od godz. *16.30
17 – 23 kwietnia

5.

Górna: 53. Romantyczna: 10.
Leśna: 10, 12. Nowa: 53, 55.

Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej:
Prawdziwy pokój na ziemi musi zatem być w jakiś sposób zawsze też Bożym pokojem. Jako
taki ma on swoje korzenie w miłości Boga, ponieważ Bóg jest „Bogiem
pokoju”. Przez grzech odsuwa człowiek pokój z Bogiem od siebie, grzech jest izolacją, która
pozbawia pokoju. Nasze poznanie, miłość i cała sfera uczuciowości nie tworzą wówczas już
jedności. Wszelki
niepokój rodzi się
z grzechu. Znamy
zresztą
dobrze
ową nieszczęsną
reakcję łańcuchową: brak pokoju z
Bogiem, niepokój
we własnym sercu,
dysharmonia
w
rodzinie pomiędzy
mężem i żoną,
między rodzicami
a dorastającymi
dziećmi, niezgoda
w pokrewieństwie,
pomiędzy sąsiadami, grupami i
klasami, między
narodami i rasami.
Punkt zapalny tego stanu rzeczy
leży jednak stale we własnym, pozbawionym Boga, sercu. abp Alfons Nossol
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Rozpoczyna się TRIDUUM PASCHALNE 2022 roku
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Poniedziałek w oktawie Wielkanocy - 18 IV 2022
7.45: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian.

10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 9.00 – za + Różę Suszka (w miesiąc po śmierci).
10.15: wprowadzenie do rozważania Ewangelii

M.: 10.30 – do Bożej Opatrzności w int. Anny Wolskiej,
z podz. za o. łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie,
oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. Za + męża Mieczysława.
Wielki Czwartek (14 IV 2022)
18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej - za zmarłych: ks. proboszcza Józefa Skowronka,
ks. prałata Franciszka Duszę, ks. Leonarda Gajdę, ks. Henryka Zająca,
s. Anzelmę Cebula, s. Hiacyntę Witek i s. Beatrix Sobocik, s. Scholastykę Jarosch.

W intencji powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii.

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy ołtarzu Ciemnicy do godz. 21.00.

Wielki Piątek (15 IV 2022)

*Dzisiaj nieszporów nie będzie.
Sakrament pokuty w Wielkim Tygodniu:
Niedziela Palmowa: 18.30 – 19.30
Wielki Poniedziałek: 7.00 – 8.00 i 16.00 – 18.00
Wielki Wtorek: 16.00 – 18.00 i 19.00 – 20.00
(16.00 – 17.00: będzie również ks. Józef Bensz)

9.00 – Droga krzyżowa
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Wielka Środa: 7.00 – 8.00, 16.00 – 18.00 i 19.00 – 20.00

18.00 – Liturgia ku czci Męki Pańskiej

Wielki Czwartek: 16.00 – 17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy ołtarzu Bożego Grobu do godz. 21.00.

Wielka Sobota (16 IV 2022)

Dla osób, które nie mogą przystąpić do sakramentu pokuty
przed rozpoczęciem Świętego Triduum Paschalnego:

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy ołtarzu Bożego Grobu: godz. 7.00 - 16.00.

Wielki Czwartek: 20.00 – 21.00

20.00 – Wigilia Paschalna
Msza św.: ………………………………..…. (intencja wolna).

Wielki Piątek: 7.00 – 8.00 i 20.00 – 21.00

(Te Deum)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 17 IV 2022
M.: *6.00 (Rezurekcja) – w intencji parafian i przybyłych gości.
(Te Deum)
M.: 9.00 – za ++ rodziców Annę i Mariana Hutniczak,
+ brata Marka i ++ z rodziny.
M.: 10.30 – …………………………………. (intencja wolna).
15.00: Nieszpory z Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

Wielka Sobota: 7.00 – 9.00

Pięć warunków (kroków) dobrej spowiedzi:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź (wyznanie grzechów)
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

TRIDUUM PASCHALNE 2022
„Ponieważ dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga Chrystus dokonał przez paschalne misterium swojej błogosławionej Męki, przez które umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie, święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego”.
„Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego
i wskrzeszonego”. Nazywa się go „Triduum paschalnym”, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest
przejścia Pana z tego świata do Ojca”.

WIELKI CZWARTEK
18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej
„Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich
na świecie aż do końca ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami
chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, dał Apostołom do spożycia
oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby Je ofiarowali”.
Po zakończeniu drugiej Mszy św. nastąpi przeniesienie Najśw.
Sakramentu do Ciemnicy i rozpocznie się adoracja (do g. 21.00).

WIELKI PIĄTEK
9.00 – wypominki i Droga krzyżowa (z kościoła na cmentarz)
15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 - Liturgia ku czci Męki Pańskiej
„W tym dniu, w którym Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca
oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa
umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii. Wielki Piątek
jest w całym Kościele dniem pokuty w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu”.
Po zakończeniu obrzędów (ok. godz. 19.30) nastąpi przeniesienie
Najświętszego Sakramentu do ołtarza Bożego Grobu
i rozpocznie się adoracja Pana Jezusa (do godz. 21.00).
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich chętnych.

WIELKA SOBOTA

„W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając
Mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do Otchłani, a także
w modlitwie i poście oczekuje na Jego zmartwychwstanie”.











7.00 – 16.00: adoracja Najświętszego Sakramentu:
7.00 – 8.00: adoracja indywidualna
8.00 – Róże Różańcowe (różaniec – część bolesna)
8.30 – 9.00: adoracja indywidualna
9.00 – ul. Kamienna, Torowa, Jasna, Malińska, Gogolińska, Fredry, Łąkowa.
10.00 – ul. Kasztanowa, Lipowa, Wiśniowa, Sosnowa
11.00 – ul. Bagienna, Górna, Leśna, Nowa, Pasieczna, Romantyczna
12.00 – ul. Krapkowicka, Wąska, Wapienna
13.00 – ul. Wierzbowa, Świerkowa, Przyjaźni, Brzozowa
14.00 – ul. Przyjaciół Schongau, Sadowa, Marzanny, Fabryczna
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 – zakończenie adoracji.
Bardzo proszę, aby każdy postarał się wygospodarować odpowiedni czas
(przynajmniej 15 minut) na modlitwę adoracji Pana Jezusa.

Poświęcenie pokarmów wielkanocnych:
godz. 12.00, 13.00, 14.00 i 15.30
*20.00 - W I G I L I A P A S C H A L N A

„Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na
cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą
noc zmartwychwstania Pana, jest jakby „matką wszystkich świętych
wigilii”. Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania
i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia”.
Poszczególne części liturgii Wigilii Paschalnej:
 Liturgia światła (proszę przynieść świece paschalne)
 Liturgia słowa
 Liturgia chrzcielna
 Liturgia eucharystyczna

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

„Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania
Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako wielką niedzielę.

*6.00 – Procesja rezurekcyjna (w kościele) i Msza św.
Kolejne Msze św.: 9.00 i 10.30
15.00 - nieszpory z Uroczystości
Życzę wszystkim mocy Ducha Świętego, abyśmy mogli godnie
świętować Tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.

