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2. – 8. 04. 2018 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i 

przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do 

nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów 

drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, 

zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i 

ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z 

płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i 

ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem 

nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan 
Bracia: 

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 

przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do 

tego, co na ziemi. 

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże 

Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 2. 04. 2018 – Poniedziałek w Oktawie 
Wielkanocy – Drugie święto Wielkanocne 

8. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Malwiny z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo i babcię 

9. 15 W int. żyjących i ++ członków DFK Groszowice (w języku niemieckim) 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Karoliny z ok. 25 r. ur., za Dawida z ok. 8 r. ur., w int. Ryszarda, za Tadeusza 

Mazur z ok. 83 r. ur. i w int. całej rodziny 

16. 30 Za + żonę, matkę i babcię Teresę Kocot w rocznicę śmierci 

 Wtorek 3. 04. 2018 – Wtorek w Oktawie Wielkanocy 

18. 00 W pew. int. z podz. za łaski, z pr. o dalszą opiekę z ok. ur. za męża oraz za 
dzieci z rodzinami 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VI i VII 

 Środa 4. 04. 2018 – Środa w Oktawie Wielkanocy 

18. 00 Za ++ Jadwigę i Ryszarda Rożek, pokr. i d.op. 

 Czwartek 5. 04. 2018 – Czwartek w Oktawie Wielkanocy – I czw. 
m-ca – Konwent Wielkanocny w naszej Parafii 

9. 00 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o nowe i liczne powołania 

19. 00 W int. Ks. Wojciecha Skrobocza z ok.  14 r. śm., za naszych ++ Kapłanów, 

Siostry Zakonne i za wszystkich zmarłych oraz żyjących Kapłanów 

DEKANATU  OPOLSKIEGO 

 Piątek 6. 04. 2018 – Piątek w Oktawie Wielkanocy – I pt m-ca 

7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców, za Chorych i Dobroczyńców 
kościoła   

18. 00 Za + ojca Ryszarda Gogol, + brata Ryszarda Gogol, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 7. 04. 2018  - Sobota w Oktawie Wielkanocy – I sob. m-ca 

7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec w int. Kościoła, Ojca św. i za prześladowanych Chrześcijan   

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + Ks. Prob. Wojciecha Skrobocz w 14 r. śm. – Msza św. ofiarowana od 

Chórzystów  

- Za + Karola Smolarz, jego + ojca i za ++ z  rodz. oraz pokr.  

- Za + Jerzego Morga w 3 r. śm., za + Jadwigę Morga w 15 r. śm. oraz za ++ z 

całej rodziny  

- Za + Henryka Marszolek w rocznicę śm., za + teścia Józefa, rodziców Annę  

i Pawła Piechaczek, + brata Pawła i pokr.  

- Za + Irenę Szabelską w 30 dz. po śm.  

- Za + Krzysztofa Znojek w 5 r. śm., za ++ rodz. Rajczyk – Znojek  

- Za ++ z rodziny Sobota – rodziców i rodzeństwo  



- Za + Hildegardę Baron w I r. śm., za + męża Jerzego w 13 r. śm. i za ++ 

teściów 

 Niedziela 8. 04. 2018 – Niedziela Bożego Miłosierdzia  

8. 00 Za + Alojzego Pasoń, za ++ z rodz. Pasoń – Labisz, za ++ z rodz. i pokr.   

10. 30 - Za ++ rodz. Franciszka Miemiec, dwie żony, dzieci i pokr.  

- Do MBUCh w int. Damiana i Wiktorii Kędzior 

16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 Za ++ rodz. Helgę i Alfonsa Szyndler, ++ teściów Jana i Annę Wolny, ich 

wnuka Tomasza, dziadków, krewnych i za + kuzyna Krzysztofa w trzeci 

miesiąc po śmierci 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną na drugi obraz znajdujący się w 

prezbiterium naszego kościoła. W ostatnią niedzielę na ten cel wpłynęło 5 949 

PLN 61 GR i 1 Euro  

2. Poniedziałek Wielkanocny to zwyczajowo drugi dzień świąt - zapraszam na 

uroczyste liturgie tego świątecznego dnia  

3. W tym roku w naszej Parafii w Czwartek Wielkanocny będzie obchodzony - 

świętowany tzw. KONWENT. W tym dniu kapłani z dekanatu modlą się o nowe 

powołania a szczególnie za swych zmarłych kapłanów, którzy w naszym 

dekanacie opolskim w naszych parafiach pracowali. Ze względu na to, że 

kapłani w swoich parafiach odprawiają Mszę św. o  godz. 18.00, stąd wyjątkowo 

uroczysta Msza św. będzie jedną godzinę póżniej czyli  o godz. 19.00. Ostatni 

konwent w naszej Parafii był 13 lat temu  

4. Przyszła II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego rozpoczyna 74 

Tydzień Miłosierdzia. W tym dniu (8 kwietnia) kolekta jest wyznaczona na 

Caritas diecezji  

5. W piątek w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje piątkowa 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (gdyż dzień ten ma rangę 

uroczystości)  

6. W czwartek o godz. 18.00 próba chóru   

7. Podziękowania za kolekty w Wielki Czwartek na kwiaty do Bożego Grobu, w 

Wielki Piątek i przy  nawiedzeniu Grobu Pańskiego na utrzymanie kościołów w 

Ziemi Świętej, w niedzielę na KUL i w  II święto za kolektę parafialna na 

bieżące utrzymanie kościoła na - zużytą energię elektryczną w sezonie zimowym 

i na opał  

8. Raz jeszcze składam podziękowania Parafianom i Gościom za bardzo liczny 

udział w liturgii Wielkiego Tygodnia, naszemu Chórowi Parafialnemu, 

Organistom, Służbie Ołtarza, Mariankom i wszystkim zaangażowanym w 

uświetnienie liturgii Wielkiego Tygonia  

9. Naszym Fachowcom Bóg zapłać za zrobienie Grobu Pańskiego 

 



Patron tygodnia – św. Maria Krescencja 

Św. Maria Krescencja Höss urodziła się 20 października 1682 r. w Kaufbeuren w 

Bawarii jako siódme z ośmiorga dzieci. w 1703 r., mimo trudności ze strony rodziny i 

wątpliwości przełożonego, została przyjęta do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego; 

rok później złożyła śluby.  

Pomiędzy 1709 a 1741 rokiem pełniła wszystkie najważniejsze posługi. W latach 

1726-1741 była mistrzynią nowicjatu (1726-1741); odznaczała się wyjątkowym 

oddaniem i hojnością. Kiedy w 1741 r. została wybrana przełożoną, odmówiła 

przyjęcia tej funkcji; została jednak zmuszona do wycofania odmowy. Swoim 

współsiostrom zalecała troskę o ciszę, rekolekcje i duchowe czytanie, szczególnie 

Ewangelii. Nauczycielem i Mistrzem ich życia duchowego miał być Chrystus 

Ukrzyżowany.  

Siostra Maria była też mądrą i roztropną doradczynią dla wszystkich, którzy zwracali 

się do niej po pomoc i pociechę, o czym świadczą liczne zachowane listy.  

Przez trzy lata, kiedy była przełożoną domu w Mayerhoff, okazała się być właściwie 

jego drugą fundatorką. Nie przyjmowała do wspólnoty wszystkich, którzy tego 

pragnęli, tłumacząc to słowami: "Bóg chce, by ta wspólnota była bogata w cnotę, a nie 

w dobra doczesne". Głównymi punktami jej programu odnowy domu były: 

nieograniczone zaufanie do Bożej Opatrzności, gotowość do pełnienia aktów 

służących życiu wspólnemu, umiłowanie milczenia oraz nabożeństwo do Jezusa 

Ukrzyżowanego, Eucharystii i Matki Najświętszej.  

Maria Krescencja zmarła w Wielkanoc 1744 r. Jej doczesne szczątki są nadal bardzo 

czczone w kaplicy jej klasztoru. Beatyfikowana została w 1900 r.; 25 listopada 2001 r. 

kanonizował ją Jan Paweł II.  

Humor 

- Kiedy naprawiasz kran w kuchni? 
- Jutro... 
- Jutro, jutro! Zawsze wszystko robisz jutro! 
- Właśnie, wszystko! Dlatego jutro mogę nie mieć czasu na wszystko! Naprawię go w 
przyszłym tygodniu! 

- I co ty tu robisz? 
- Czekam na swego księcia z bajki. 
- O północy, przed klatką schodową i z wałkiem? 

Żona z mężem oglądają horror. Nagle pojawia się straszny potwór. 
O matko! - krzyczy żona. 
Teściowa? Faktycznie podobna. 

Nauczyciel polecił uczniom napisać zdanie ze słowem – cukier -. 
Mały Jasio napisał: 
„Piję herbatę z cytryną” 
- A gdzie cukier! - pyta nauczyciel. 
- Rozpuścił się . . . 


