
Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę wyznaczoną na Caritas Diecezji 

Opolskiej i za kolektę na kwiaty do Bożego Grobu. Na ten cel w Wielki 

Czwartek wpłynęło 825, 65 PLN, a  kolekta ostatnia na nasze organy 

wyniosła 4.182,99 PLN 

2. Dziś za pobożne odmówienie w kościele lub w kaplicy można uzyskać 

odpust zupełny  

3. Czcicieli MB Fatimskiej zapraszam na Mszę św. w sobotę o godz. 7.00  

4. W poniedziałek przeżywamy obchód Uroczystości Zwiastowania 

Pańskiego. Msze św. o godz. 9.00 i o 18.00  

5. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego i 

Kurii  

6. We wtorek o godz. 18.30 katecheza dla kandydatów do bierzmowania z kl. 

III  

7. Próba chóru we wtorek o godz. 19.00  

8. W sobotę o godz. 12.00 spotkanie ministrantów  

9. Zachęcam do kupna prasy katolickiej  

Humor 

Blondynka żali się przyjaciółce: 

- Już trzy miesiące piję tę hennę, a włosy mi nie ciemnieją. 

Sędzia na rozprawie rozwodowej. 

- Postanowiłem przyznać pańskiej żonie 2 tys zł miesięcznie. 

- Świetnie, Wysoki Sądzie - odpowiada mąż. Ja też od czasu do czasu dorzucę jej parę 

złotych od siebie. 

Pewnej niezamężnej kobiecie zadano pytanie: 

- Dlaczego nie ma pani męża? 

- A po co mi mąż: mam psa, który warczy, papugę, która przeklina i kocura, który 

włóczy się przez całe noce. 

Rozmawia dwóch biznesmenów z zagranicy, 

- Wie pan, w Polsce najlepiej jest inwestować po cichu. 

- Dlaczego?- pyta drugi 

- Ponieważ trzeba uważać na misie PANDA. 

- Jak to na misie PANDA, a co to jest? 

- No nie wie pan? PAN DA to się załatwi. 

Na przyjęciu chłopak pyta dziewczynę: 

- Czy mogę Cię prosić do walca? 

- Zgłupiałeś? To już nie miałeś czym przyjechać! 
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II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego 
 

 Miłosierdzie Boże, to miłość, która jest bezinteresowna i  żaden człowiek nie 

potrafi fizycznie, ani matematycznie podać wagi tej miłości. Ona jest niezgłębiona i 

niepojęta przez żaden ludzki umysł. 

Gromadząc się dziś przy stole słowa i stole Ciała Chrystusa, chcemy jeszcze bardziej 

uświadomić sobie prawdę, że Bóg jest miłością. Ta miłość przewyższa każdą ludzką 

miłość. Miłość Boża ofiaruje wszystko co ma, nie zostawia sobie niczego. Bóg 

przecież tak umiłował świat, że dał nam swojego Syna Jednorodzonego, aby stał się 

ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, ale nie tylko za nasze, ale i całego świata. 

Podczas sprawowania tej Eucharystii, Bóg Ojciec ponowi dla nas wielkie dzieło 

swojej miłości, którego dokonał w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Niech ta Ofiara, 

będzie dla nas wezwaniem, abyśmy na miłość Bożą odpowiedzieli miłością z naszej 

strony. 

Za brak miłości w naszym życiu do Boga i człowieka przeprośmy teraz Stworzyciela, 

abyśmy z czystymi sercami mogli złożyć tę Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną.    

Przyjmując słowo Boże, jednocześnie przyjmujemy miłość Stwórcy. Miłość Boża 

uzdrawia i oczyszcza z grzechu tego, który z wiarą przyjmie Jego słowo. W słowie 

Bożym możemy odkryć źródło nie tylko miłości, ale i Bożego miłosierdzia, które tak 

bardzo potrzebne jest dzisiaj nam i całemu światu. 

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam prawdę, że misja Jezusa została 

dopełniona. W Ewangelii wg św. Jana usłyszymy posłanie przez Jezusa uczniów, 

którzy mają kontynuować dalej misję Zbawiciela. Mają tak, jak Jezus głosić życie, 

miłość i miłosierdzie. Mają związywać i rozwiązywać ludzkie sumienia i 

ukierunkowywać je na Boga. 

Przyjmijmy z wiarą słowo Boga, które daje życie. 


