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21. – 27. 04. 2014 r. 

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania 

Pańskiego 

„Gdybyś był Marią, czy drugą Marią, czy Salome, czy Joanną, przyszedłbyś płakać do 

grobu z samego rana. Zobacz odwalony kamień grobowy, może i aniołów, i samego 

Jezusa. Powiedz coś i posłuchaj głosu. Jeśli usłyszysz: „Nie trzymaj się Mnie”, stój z 

daleka, uczcij Słowo, lecz się nie smuć. Wie On, komu się najpierw ukazać. Święć 

zmartwychwstanie. Pomóż Ewie, która pierwsza upadła, ale też i pierwsza pozdrowiła 

Chrystusa, i daj znać uczniom. 

Stań się Piotrem czy Janem, pospiesz do grobu, wyprzedzaj lub biegnij razem, 

odbywając piękny wyścig. A jeśli w biegu zostaniesz wyprzedzony, zapałem 

zwyciężaj, nie pochylaj się, aby zaglądać do grobu, ale wejdź do środka. A gdybyś jak 

Tomasz nie był w gronie apostołów, którym się Chrystus ukazuje, to skoro Go 

zobaczysz, nie bądź niewiernym; a gdyby ci zabrakło wiary, uwierz tym, którzy o tym 

opowiadają; jeżeli zaś i im nie wierzysz, to uwierz śladom gwoździ”. 

 Św. Grzegorz z Nazjanzu przypomina nam, że zmartwychwstanie nie jest tylko 

wydarzeniem historycznym. Wspominamy je nabożnie i z wielkim szacunkiem, ale 

gdybyśmy na tym poprzestali, to przegapilibyśmy łaskę, którą udziela nam Bóg. 

Zmartwychwstanie dzieje się dzisiaj! Tutaj! Teraz! 

Różne okoliczności Twojego życia wpisują się historie Marii, Salome, Joanna, Piotra, 

Jana, Tomasza, pozostałych uczniów. Rozterki, wątpliwości, pustka, nadzieja, radość, 

poruszenie, entuzjazm – cała paleta stanów ich ducha, emocji, woli – są „krainą”, w 

której chce zanurzyć się Duch Święty. 

Odkryj, że biblijne spotkania ze Zmartwychwstałym, są naprawdę Twoimi 

spotkaniami. Po takim spotkaniu nic już nie jest, jak dawniej. Serce wstaje z 

martwych. 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  21. 04. 2014 – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy 

8. 00 Za + Rajnarda Faltin z ok. 75 r. ur., za jego ++ rodziców, teściów, 

szwagierkę Stefanię i za ++ z rodz.Krawczyk 

9. 15 Za żyjących i za ++ członków DFK Groszowice 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. Doroty i Jana Popardowskich z ok. 25 r. 

ślubu, za Katarzynę w 21 r. ur., Bartka i Martynę prosząc o zdrowie i Boże 

błog. 

16. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Szymona Gądek, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

Wtorek  22. 04. 2014 – Wtorek w oktawie Wielkanocy 
18. 00 Za + Andrzeja Passon w 3 r. śm., za ++ rodz. Kulik - Passon 

Środa  23. 04. 2014 – Środa w oktawie Wielkanocy 
7. 00 Za ++ Bernarda i Katarzynę Golomb i ich rodziców, trzech synów, zięcia i za 

+ Jana Kowol 

18. 00 Za + matkę Krystynę Pawłowską w I r. śm. 

Czwartek  24. 04. 2014 – Czwartek w oktawie Wielkanocy 
8. 30 Różaniec w intencji młodego pokolenia 

9. 00 Za + męża Gerharda Sikora, jego ++ rodziców, teściów i d. op. 

Piątek  25. 04. 2014 – Piątek w oktawie Wielkanocy – św. Marka 
7. 00 Przez wstawiennictwo św. Marka o dobre urodzaje, za naszych Rolników 

prosząc o dobre urodzaje i o Boże błog.w pracy na roli 

18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Za + Marię Tracz w 18 r. śm. i za 

++ z rodz. Tracz - Halupczok 

Sobota  26. 04. 2014 – Sobota w oktawie Wielkanocy 
7. 00 Za + Cecylię Okos i za ++ z pokr. 

14. 00 Ślub i Msza św. Kamila Ryczkowska i Jarosław Krawiecki 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za otrzymane łaski, z pr. o zdrowie i 

Boże błog. w int. rodz. Grala  

- Za ++ Antoninę i Teodora Wojtowicz oraz za ++ Marię i Franciszka  

Szymańskich oraz d. op.  

- Za + Otylię Walerus w I r. śm., jej + męża, za ++ rodziców, teściów, 

rodzeństwo i za + chrzestnicę Marię  

- Za + matkę Marię Wittek w 10 r. śm., za + męża, syna i za ++ z rodzin 

Wittek – Kubis oraz pokr.  

- Za + Hildegardę Miksik, za męża Józefa, za ++ rodziców i rodzeństwo  

- Za + Alfonsa Gregorczyk, jego ++ rodziców, teściów, szwagra i szwagierkę  

- Za + Pawła Piechota w 30 dz. po śm.  

Niedziela  27. 04. 2014 – II Niedziela Wielkanocna – Święto Miłosierdzia 

Bożego – Uroczystość – Kanonizacja Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II 
8. 00 Za ++ Rozalię i Pawła Baron, ++ rodziców z obu stron i za + brata Alojzego  

oraz za siostrę  Annę 

10. 30 Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Marcina Laxy, za rodziców, 



dziadków, chrzestnych i krewnych 

16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

16. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP przez wstawiennictwo św. Łukasza, z podz. za 

wieloletnią pomyślną działalność medyczną Specjalistycznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej Tańczak i S-ka, z prośbą o dalszą opiekę Bożą nad liczną 

Załogą i pacjentami  Zakładu  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP w int. małżonków Hildegardy i Gerharda z ok. 

64 r. ślubu, za dzieci, wnuki i za prawnuki prosząc o dalsze zdrowie i Boże 

błog.  

Pozostałe ogłoszenia  

1. Poniedziałek Wielkanocny obchodzimy zwyczajowo jako drugi dzień 

świąt wielkanocnych  

2. Bóg zapłać za kolekty: z Wielkiego Czwartku na kwiaty do Bożego 

Grobu, z Wielkiego Piątku i na utrzymanie kościołów w Ziemii Św., na 

KUL i za kolektę parafialną na radiofonizację  

3. Obchód Uroczystości św. Wojciecha ze środy przenosi się w tym roku na 

poniedziałek 28kwietnia  

4. W piątek zapraszam naszych Rolników na Mszę św. błagalną o dobrą 

pogodę i urodzaje ku czci św. Marka Ewangelisty – z procesją wokół 

kościoła  

5. W przyszłą niedzielę II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia 

Bożego. Kanonizacja papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Zachęcam do 

oglądania transmisji kanonizacyjnych z Watykanu. W tym dniu kolekta 

przeznaczona na Caritas Diecezji Opolskiej  

6. Na Górze św. Anny w sobotę i niedzielę pielgrzymka przewodników 

kalwaryjskich  

7. We wtorek próba chóru o godz. 19.00  

8. Zachęcam do kupna prasy katolickiej 

Bł. Jan Paweł II o zmartwychwstaniu 

Sekwencja Wielkanocna przypomina i z nową mocą ogłasza orędzie nadziei, które 

usłyszeliśmy podczas uroczystej Wigilii Paschalnej: «Choć poległ Wódz życia, 

króluje dziś żywy». Chrystus zwycięża zło i śmierć! To radosne orędzie rozbrzmiewa 

w tych dniach w sercu Kościoła. Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza 

nieskończonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego. Jego śmierć i 

zmartwychwstanie stanowią zatem fundament wiary Kościoła. 

Kościół jako powszechny depozytariusz tajemnicy zbawienia przekazuje ją z 

pokolenia na pokolenie ludziom w każdej epoce na całej ziemi. Konieczne jest, aby 

dzięki staraniom wierzących także w naszej epoce rozbrzmiewało donośnie orędzie o 

Chrystusie, który umarł, ale dziś mocą Ducha żyje i zwycięża. 



Opowiadanie: Gdzie jest baranek 
 Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielkanocnej ministranci mają mnóstwo 
pracy w kościele. Ileż się wtedy trzeba natrudzić, ilu nowych rzeczy trzeba się 
nauczyć? 
W Wielką Sobotę Marek od rana był już w kościele. Biegali z Kajtkiem tak przejęci, 
że całkiem zapomnieli przyklękać przed Hostią w monstrancji. Jakby tam Pana Jezusa 
już nie było i jakby została tylko Jego zimna gipsowa figura. Potem stali ze strażakami 
na warcie przy Bożym grobie, zapatrzeni w hełmy i halabardy. W końcu weszli 
zmęczeni do pokoju nazwanego ciemnicą, usiedli i zasnęli. Dziwne, ale mieli taki sam 
sen: że spotkali na łące małego białego baranka, na którego rzuciły się jakieś psy, 
kruki, gawrony… Chcieli go ratować, lecz zlękli się gromady drapieżników. Te w 
końcu go zostawiły, ale baranek umierał cały we krwi. Podeszli do niego i obaj zaczęli 
płakać tak bardzo, jakby nie tylko baranek, ale cały świat umarł na amen. Chcieli go 
zanieść do kościoła, ale on im nagle gdzieś zniknął. I wtedy obaj się przebudzili, obaj 
z tym samym pytaniem: 
- Gdzie jest baranek?! 
Lecz wszędzie było ciemno jak w grobie… 
Zlękli się, że naprawdę wszystko umarło wraz z barankiem i rozpłakali się w głos. 
Zaczęli szukać po omacku. I nagle w kącie ich oczom ukazało się światło tak jasne, że 
nie mogli patrzeć… Tuż przed sobą zobaczyli świetlistą monstrancję z Hostią, a pod 
nią… figurkę Baranka – takiego samego jak ten ze snu. I wtedy obaj uklękli tak 
pięknie i nisko, jak nigdy… 
Klęczeli tak i klęczeli, aż ksiądz wziął monstrancję z Panem Jezusem, a w kościele 
zabrzmiało głośne i radosne „Alleluja!”. Chłopcy podnieśli umorusane twarze, a w ich 
oczach błysnęło coś złotego i radosnego jak czerwona chorągiewka Baranka z 
krzyżykiem. Wstali i śpiewali ze wszystkimi najgłośniej, jak umieli. Potem, gdy 
wracali do domu, Marek powiedział do Kajtka: 
– Wiesz, ten sen, ten baranek, ta ciemność… to Pan Jezus dał nam znak, że On tu jest 
NAPRAWDĘ ŻYWY, tylko myśmy to przegapili.     

Humor 

Jest Jasiu w wodzie, ma wody po kolana.  

Przypływa 1 łódka i pan mówi z tej łódki:  

- Jasiu wchodź bo się utopisz.  

- Nie ja wierzę w Boga on mnie uratuje.  

Przypływa 2 łódka, Jasiu ma wody po pas i pan mówi:  

- Wchodź bo się utopisz.  

- Nie, ja wierzę w Boga on mnie uratuje.  

W końcu Jasiu ma wody po szyję i przypływa 3 łódka i pan mówi:  

- Wchodź Jasiu bo się utopisz.  

- Nie ja wierzę w Boga on mnie uratuje.  

No i Jasiu się utopił.  

Jest już w niebie i mówi do Boga:  

- Boże ja w ciebie tak wierzyłem, czemu ty mnie nie uratowałeś?  

- Bo ty głupi jesteś, ja po Ciebie trzy łódki wysłałem. 
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