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9. – 15. 04. 2018 

Niedziela Bożego Miłosierdzia 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi 

były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 

nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 

uczniowie, ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 

Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 

im zatrzymane». 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 

przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» 

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę 

palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z 

nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój 

wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 

Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». 

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» 

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy 

nie widzieli, a uwierzyli». 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec 

uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i 

abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 

 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 9. 04. 2018 – Zwiastowanie Pańskie – 
Uroczystość – Dzień Świętości Życia 

7. 00 Za ++ rodz. Ignacego i Bronisławę Tomechna, za + syna Józefa i zięcia 

Klausa 

9. 00 Do Matki Najświętszej w intencji wszystkich naszych Niewiast 

18. 00 Za ++ zalecanych, za których modliliśmy się na Drogach Krzyżowych, za ++ 

Kapłanów, Siostry Zakonne, ++ Budowniczych i Dobrodziejów naszego 

kościoła 

 Wtorek 10. 04. 2018  

7. 00 Za ++ Gertrudę i Jana Marszołek, za ich ++ rodziców, rodzeństwo, za ++ z 

rodz. Marszołek – Smolin i za + ojca Gerharda 

18. 00 Za ++ Zofię i Stanisława Wójcik, za ich dzieci i za ++ z całej rodziny 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III Gimnazjum 

 Środa 11. 04. 2018  

18. 00 Za + Gerharda Wicher oraz za ++ rodz. z obu stron 

 Czwartek 12. 04. 2018  

8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Krystynę Gajda, za + Jana Hyla, za ++ z rodz. Gajda – Hyla – Langner i 

d.op. 

 Piątek 13. 04. 2018 – św. Marcina I, pap. i m. – Wspomnienie MB 

Fatimskiej 
7. 00 Do MB Fatimskiej za Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św. i za naszych 

Chorych 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za 

łaski, z pr. o zdowie i Boże błog. w int. Alojzego Mathea z ok. 50 r. urodzin, 

za żonę Bronisławę i dzieci 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 14. 04. 2018   

18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA  

- Za + męża i ojca Jerzego Witola w 2 r.śm., jego rodziców Teodora i Annę, 

syna Bernarda i pokr.  

- Za + matkę i babcię Marię Meryk w dniu urodzin, za + męża Huberta, 

dziadków Agnieszkę i Wincentego Buhl, pokr. i d.op.  

- Za ++ dziadków Antoninę i Teodora Wojtowicz, ++ Mariannę i Franciszka 

Szymańskich oraz d.op.  

- Za + Waldemara Kondziela w 30 dz. po śm.  

- Do MB Uzdrowienia Chorych o szczęśliwą operacje w int. Alicji 

 

 



 Niedziela 15. 04. 2018 – III Niedziela Wielkanocy  

8. 00 Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Miksik, ++ rodziców, rodzeństwo i d.op. 

10. 30 Za ++ rodz. Stefanię i Michała Tańczak, za + Antoninę Tańczak, pokr. i d.op. 

16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 Za + Józefa Drej w rocznicę śm., za ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo, 

ciocie Janinę i Wandę, pokr. i dusze czyśćcowe 

Pozostałe ogłoszenia 

1. W poniedziałek ze względu na Wielki Tydzień będzie obchodzona Uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o 7.00; 9.00; 18.00   

2. Podziękowania tym wszystkim, którzy uczestniczyli w  tzw. KONWENCIE. We 

Mszy św. ofiarowanej szczególnie za naszych ++ Kapłanów, którzy pracowali w 

Opolskim  Dekanacie  

3. Dziś II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego, rozpoczynająca 74 

Tydzień Miłosierdzia. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na Caritas Diecezji 

Opolskiej  

4. W czasie dzisiejszych Nieszporów będzie odmówiona Koronka do Bożego 

Miłosierdzia. Kto w jakimkolwiek kościele lub kaplicy weźmie udział w 

pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia, albo 

przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym 

publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę Ojcze nasz i Credo, dodając 

pobożne wezwania do Pana Jezusa Miłosiernego, może zyskać odpust zupełny   

5. Wszystkich Czcicieli MB Fatimskiej zapraszam na Mszę św. w środę o godz. 

7.00  

6. Przyszła kolekta jest wyznaczona na Seminarium Duchowne i inne instytucje 

Diecezjalne  

7. We Wtorek o godz. 19.00 próba chóru  

8. Spotkanie Marianek w sobotę o godz. 11.00 

9. Zebranie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  

10. Zaprasza się kibiców w niedzielę 8 kwietnia o godz. 16.00 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a Orłem Branice 

Patron tygodnia – św. Gemma Galgani 

Św. Gemma Galgani, dziewica (1878-1903). Urodziła się 12 marca 1878 r. w Borgo 

Nuovo di Camigliano, nieopodal Lucca (Włochy), jako piąte z ośmiorga dzieci 

aptekarza Henryka Galgani. Po śmierci matki znalazła się w szkole oblatek Ducha 

Świętego. W przededniu I Komunii św. napisała, że będzie odprawiać każdą spowiedź 

i przyjmować zawsze Pana Jezusa tak, jakby to byt ostatni dzień jej życia. Marzyła o 

wstąpieniu do klasztoru, ale planu nie mogła zrealizować z powodu złego stanu 



zdrowia. Cały rok leżała w gipsowym gorsecie, a cierpiała m.in. na: zapalenie nerek, 

chorobę nóg, paraliż oraz chorobę Potta, czyli gruźlicze zapalenie kręgosłupa. 

8 marca 1899 r., w wigilię uroczystości Serca Pana Jezusa, przeżyła wizję mistyczną, 

podczas której otrzymała stygmaty. Od tej pory rany krwawiły w każdy piątek, kiedy 

ekstatycznie przeżywała Mękę Zbawiciela. Dwa lata później został naznaczona 

kolejnymi stygmatami: korony cierniowej i śladów biczowania. Stoczyła wiele walk 

duchowych z szatanem, a podczas ekstaz zdarzało się jej lewitować. Kilka lat przed 

śmiercią złożyła śluby, podobne tym, które obowiązują w zgromadzeniu pasjonistów. 

Właśnie do tej wspólnoty zakonnej należeli: jej kierownik duchowy i spowiednik. 

Pod koniec życia, na skutek zapalenia ucha, całkowicie przestała słyszeć. Zmarła w 

Wielką Sobotę 11 kwietnia 1903 r. Przeżyła zaledwie 25 lat. 

Beatyfikowana przez Piusa XI w 1933 roku, kanonizowana przez Piusa XII w 1940. 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał 

swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą 

świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na 

wszystkich. 

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i 

przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu 

też rozdzielano według potrzeby. 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła 

Najmilsi: 

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każdy miłujący 

Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym 

poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego 

przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a 

przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża 

świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 

Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w 

wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. 

Humor 

Rozmowa dwóch kumpli:  
- Nadal jesteś zaręczony z Małgosią?  
- Nie, zerwała nasze zaręczyny miesiąc temu. Powiedziała, że jestem biedny.  
- Ale dlaczego, powiedziałeś jej chyba, że masz bogatego wujka?  
- Powiedziałem - teraz jest moją ciotką. 

Pani pyta Jasia:  
- Jakie zęby wyrastają u człowieka najpóźniej  
- Sztuczne, proszę pani 


