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22. – 28. 04. 2019 

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 22. 04. 2019 – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 

8. 00 Za + ojca Rajnarda Faltin z ok. 80 r. ur., za jego żonę Annę, szwagierkę 

Stefanię, dziadków Malcher - Faltin 

9. 15 Za żyjących i zmarłych Członków DFK Groszowice (w języku  niemieckim) 

10. 30 Za + Joachima Franczok oraz jego + mamę Hildegardę 

16. 30 Za ++ rodz. Marię i Pawła Knosala, za + siostrę Erykę i za ++ z pokr. 

 Wtorek 23. 04. 2019 – Wtorek w oktawie Wielkanocy -  

św. Wojciecha 

7. 00 Za + Ks. Prałata Wojciecha Skrobocz z ok. imienin i za naszych ++ 

Kapłanów 

18. 00 Za ++ rodz. Marię i Stanisława Giza, za ich córkę Martę, synową 

Hildegardę, zięcia Tadeusza i pokr. Giza - Kwestarz 

 Środa 24. 04. 2019 – Środa w oktawie Wielkanocy 

18. 00 Za + syna Andrzeja w 8 r. śm., za ++ rodziców, teściów, + siostrę Małgorzatę 

i ++ krewnych 

 Czwartek 25. 04. 2019 – Czwartek w oktawie Wielkanocy - 

św. Marka 

7. 00 Przez wstawiennictwo św. Marka o dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo 

dla naszych Rolników, Gospodarzy i za ich Rodziny 

9. 00 Za + Krystynę Gajda, za + Jana Hyla, ++ z rodzin Gajda - Hyla - Langner i 

d.op. 

 Piątek 26. 04. 2019 – Piątek w oktawie Wielkanocy 

7. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP w pew. int. z okazji urodzin i w int. całej rodziny 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. 

w int. Herberta z ok. urodzin, za całą rodzinę, za ++ rodziców, brata i teściów 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 27. 04. 2019 – Sobota w oktawie Wielkanocy 

14. 00 Ślub i Msza św. Przemysław Janiszewski i Marta Nowak 

18. 00 PIERWSZA  MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA 

- W dniu urodzin za + żonę, matkę i babcię Elżbietę, za ++ rodz., pokr. i d.op.  

- Za + matkę Marię Kondziela w I r. śm., za + ojca Pawła, ++ z rodz. i  pokr.  

- Za + Rajnarda Buhl w dniu urodzin  

- Za ++ mężów Bernarda Klama i Andrzeja Radwańskiego, za + ojca Józefa 

Sojka, za ++ z pokr. i d.op.  

- Za + brata Jana Siekierka, jego rodziców Jana i Jadwigę, + Rozalię Widera 

oraz ++ z obu stron i dusze czyśćcowe   

- Do NSPJ o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Grala 



 Niedziela 28. 04. 2019 – Niedziela Miłosierdzia Bożego 

8. 00 Za ++ Teresę i Henryka Bodora, Małgorzatę i Gerharda Micheń oraz za ++ z 

pokr. 

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże 

błog. w int. Lesława z ok. 70 r. ur. i w int. całej rodziny  

- Dz. błag. do B.Op. MBF z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Anny i Zdzisława Dębowskich 

16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 - Za + siostrę Annę Błaszczyk w 10 r. śm. i za ++ z pokr.  

- Za + brata Stanisława Malinowskiego w 4 r. śm., za + ojca Edwarda, za ++ 

dziadków, pradziadków oraz o zdrowie dla siostry Małgorzaty Skwarczyńskiej 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Dziś serdecznie zapraszam na uroczyste nieszpory wielkanocne  

2. W czwartek (25.04) dzień św. Marka. Zapraszam naszych  Rolników na Mszę św. 

z procesją wokół kościoła o dobre urodzaje  

3. Przyszła II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego rozpoczyna 75 

Tydzień Miłosierdzia. W tym dniu kolekta wyznaczona na Caritas Diecezji 

Opolskiej  

4. Na Górze św. Anny w sobotę i niedzielę (27 – 28.04) pielgrzymka przewodników 

Kalwaryjskich  

5. W piątek w Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje piątkowa 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, gdyż ten dzień ma rangę uroczystości  

6. Bóg zapłać za kolekty na kwiaty w Wielki Czwartek, za ofiary na kościoły w 

Ziemi Świętej, na KUL i za naszą kolektę parafialna (na remont wieży)  

7. W niedzielę 12 maja uczniowie z klas IV będą mieli rocznicę Komunii św. o godz. 

10.30 na sumie. Spowiedź  św. w sobotę o 10.00  

8. Wszystkim, którzy uczestniczyli w liturgii Wielkiego Tygodnia – w tzw.Triduum 

Paschalnym składam gorące podziękowania. Szczególnie Chórowi, służbie 

Ołtarza, Mariankom, Szafarzom, Organistom, Mężczyznom za zrobienie Grobu 

Pańskiego, Paniom Dorocie, Barbarze i Krystynie za dekorację kościoła i ołtarzy 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym 
wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, 
który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 
Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i 
uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. 
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. 
Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił 



Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na 
świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. 
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią 
żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, 
przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów». 

Patron tygodnia – św. Wojciech 

Św. Wojciech (Adalbert), biskup, męczennik (956-997). Urodził się w możnej rodzinie 

Sławnikowiców w Lubicach (Czechy). Kształcił się w Magdeburgu pod opieką 

tamtejszego arcybiskupa Adalberta. Ku jego czci Wojciech przyjął (podczas 

bierzmowania?) imię Adalbert, pod którym jest znany i czczony w Europie. Mając 27 

lat zostaje biskupem Pragi. Po pięciu latach wysiłków pasterskich, widząc brak ich 

skuteczności, św. Wojciech udaje się do Rzymu, aby papież zwolnił go z obowiązków. 

Za radą sędziwego ascety, św. Nila, przyjął habit benedyktyński. Po paru latach zmarł 

biskup Falkold, który zastępował go w zarządzaniu diecezją. Czesi zażądali, aby 

Wojciech powrócił na biskupią stolicę. Przychylając się do życzenia papieża, Święty 

wrócił do Pragi. Jednak stosunki wewnętrzne w kraju nie poprawiły się i biskup 

znalazł się pośrodku rywalizujących ze sobą rodów. Kiedy zaprotestował przeciwko 

zamordowaniu kobiety szukającej na terenie kościoła azylu, wrogie stronnictwo 

przymusiło go do opuszczenia kraju. Wkrótce potem spaliło doszczętnie rodzinny gród 

Lubice oraz wymordowało czterech braci Wojciecha wraz z ich rodzinami. Biskup 

Wojciech udał się do Italii, gdzie spotkał się z Ottonem III, który zachęcał go do 

działalności misyjnej. Wojciech podjął tę myśl. Jesienią 996 roku wybrał się do Polski, 

aby podążyć dalej na północ. Król Bolesław Chrobry przyjął go na swym dworze 

życzliwie. Proponował mu funkcję pośrednika w polskich misjach dyplomatycznych. 

Biskup Wojciech wyraził jednak chęć pracy wśród pogan. Wiosną roku następnego 

popłynął Wisłą do Gdańska. Król dał mu osłonę z 30 wojów. Udając się z Gdańska w 

okolice Pregoły (?) biskup oddalił rycerzy Na terenie Prus 23 kwietnia 997 roku w 

piątek o świcie uzbrojony tłum rzucił się na Wojciecha i towarzyszących mu 

misjonarzy Najpierw został uderzony wiosłem, potem przeszyty włóczniami. Odcięto 

mu głowę i wbito na pal. Chrobry wykupił ciało Męczennika i z honorami pochował je 

w Gnieźnie. w dwa lata później papież Sylwester II uroczyście wpisał Wojciecha do 

kanonu świętych. w marcu 1000 roku Otton III odbył pielgrzymkę do grobu Świętego. 

Wtedy - podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym - została uroczyście 

proklamowana metropolia gnieźnieńska z podległymi jej diecezjami w Krakowie, 

Kołobrzegu i Wrocławiu. Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult 

ogarnął Węgry Czechy oraz kolejne kraje Europy Św. Wojciech jest jednym z trzech 

głównych patronów Polski. Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, 

warmińskiej i diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, 

Trzemeszna, Serocka.  

Życie św. Wojciecha zostało przedstawione na drzwiach gnieźnieńskich - jednym z 

największych dzieł sztuki średniowiecznej w Polsce. 

W IKONOGRAFII Święty występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. 

Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął. 


