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Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania 

Pańskiego 
Ewangelia wg św. Jana 20,1-9. 

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

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. 

Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i 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 oni 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 na 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. 

List do Kolosan 3,1-4. 

Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w 

górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając 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  6. 4. 2015 – Poniedziałek  w oktawie Wielkanocy – II Święto 

8. 00 Za ++ rodziców i teściów Franciszka i Marię Szymańskich, ++ 

Antonię i Teodora Wojtowicz oraz pokr. 
9. 15 Za żyjących i zmarłych członków DFK Groszowice (w języku niemieckim ) 

10. 30 Do św. Anioła Stróża w int. Dawida w 5 r. ur. i w int. Karoliny z ok. urodzin, 

za Ryszarda z ok. urodzin, w int. Tadeusza z ok. urodzin, za rodziców 

Zawiślak, Mazur, Gorazdowski i Picheta 

16. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Agnieszki i Macieja Kosiniak z ok. I rocznicy ślubu, za rodziców i 

krewnych 

Wtorek  7. 4. 2015 – Wtorek w oktawie Wielkanocy 
18. 00 Za ks. Prałata Wojciecha Skrobocz w 11 r. śmierci 

Środa  8. 4. 2015 – Środa w oktawie Wielkanocy 
18. 00 Za + Elżbietę Kasperek, która + za granicą, za ++ z rodziny Szywalski i d.op.   

Czwartek  9. 4. 2015 – Czwartek w oktawie Wielkanocy 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Krystynę Gajda, za + Jana Hyla, za ++ z rodzin Gajda – Langner i d.op. 

Piątek  10. 4. 2015 – Piątek w oktawie Wielkanocy 
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA   Za ++ Stanisława i Zofię 

Wójcik, ich dzieci, za ++ Jana i Gertrudę Jagoda, pokr. i d.op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  11. 4. 2015 – Sobota w oktawie Wielkanocy 
12. 00 Ślub i Msza św. w int. Andżeliki Mika i Damiana Ocik 

14. 00 Ślub i Msza św. w int. Katarzyny Popardowskiej i Grzegorza Radomskiego 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + Józefa Gaberta w rocznicę śmierci, za dziadków, pradziadków i za ++ 

z rodziny Łoziński, pokr. i d.op.  

- Za + Andrzeja Radwańskiego w I r. śm., za + Bernarda Klama, za + ojca 

Józefa Sojka i za ++ z pokr.  

- Za + męża i ojca Henryka Marszolek, za dzieci, wnuki, ++ rodziców Marię 

i Pawła  Piechaczek oraz teścia Józefa i pokr.  

- Za +  Krzysztofa Znojek w 2 r śm., za ++ rodziny Rajczyk i Znojek i pokr. 

Niedziela  12. 4. 2015 – II Niedziela Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia 

Bożego 
8. 00 Za + męża Alojzego Pasoń, rodziców, teścia i za ++ z pokr. oraz d.op. 

10. 30 - Za + matkę Stefanię Tańczak, ojca Michała, ++ rodziców z obu stron, za ++ 

rodzeństwo i d.op.  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Maję Otylię Solecką, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych 

16. 00 Uroczyste nieszpory Świąteczne 

16. 30 Za + Józefa Drej w 20 r. śm., za ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo, ciocię 

Janinę i pokr. 



Pozostałe ogłoszenia  

1. Wszystkim, którzy uczestniczyli w liturgii Wielkiego Tygodnia składam 

serdeczne podziękowania  

2. Bóg zapłać za kolekty na kwiaty do Bożego Grobu, za kolektę na kościoły w 

Ziemi św.; na KUL z I święta i z II święta na potrzeby naszej parafii (ostatnia 

rata na napęd dzwonów) 

3. Kolekta w drugą niedzielę Wielkanocną  jest wyznaczona na potrzeby 

Seminarium Duchownego, a w III Niedziele Wielkanocną  (19 kwietnia ) na 

Caritas Diecezji Opolskiej 

4. Zachęcam do udziału w Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego w przyszłą 

niedzielę 

5. Za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub w 

kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, wystawionego lub 

przechowywanego w tabernakulum można uzyskać odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami   

6. We wtorek o 19.00 próba chóru 

Oto dzień radości i wesela 

„Oto jest dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!” (Ps 118,24). Nie przez 

przypadek, bracia, czytamy dziś ten psalm, w którym prorok powierza nam radość i 

wesele, w którym święty Dawid zaprasza całe stworzenie do świętowania: dziś przez 

zmartwychwstanie Chrystusa rozwierają się bramy Otchłani, ziemia się odradza przez 

nowe dzieci Kościoła, Duch Święty otwiera niebo. Rozwarta Otchłań zwraca 

umarłych, odrodzona ziemia rodzi zmartwychwstałych, a do nieba wstępują zbawieni. 

 

    Także i dobry łotr wchodzi do raju (Łk 23,43), ciała świętych wchodzą do świętego 

miasta (Mt 27,53)… Przez zmartwychwstanie Chrystusa wszystkie elementy 

zmierzają ku rzeczom wyższym. Otchłań oddaje niebiosom swą własność, ziemia 

zwraca niebu tych, których pogrzebała, a niebo ich przyjmuje i stawia przed Panem... 

Zmartwychwstanie Chrystusa daje życie zmarłym, przebaczenie grzesznikom i chwałę 

świętym. W ten sposób wielki Dawid zaprasza całe stworzenie do udziału w radości 

zmartwychwstania Chrystusa, mówi bowiem, że trzeba się radować i weselić w tym 

dniu, który Pan uczynił. 

      Ale, mówicie…, niebo i otchłań nie zostały ustanowione w dniu tego świata; czy 

można więc oczekiwać aby świętowały one dzień, do którego nie należą? Ale ten 

dzień, który Pan uczynił, przenika wszystko, zawiera wszystko, obejmuje 

jednocześnie niebo, ziemię i otchłań! Światła, którym jest Chrystus, nie powstrzymują 



żadne ściany, nie da się go zniszczyć, ani żadna ciemność nie może go przysłonić. 

Światło Chrystusa jest prawdziwie dniem bez nocy, dniem bez końca. Zawsze 

jaśnieje, zawsze promienieje, wszędzie jest obecne. 

Święty tygodnia – św. Jan Chrzciciel de la Salle 

Św. Jan Chrzciciel de la Salle, książę, zakonnik, kapłan (1651-1719). urodził się 

w podupadłej rodzinie książęcej jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. 

Straciwszy rodziców przerywa studia na paryskim uniwersytecie, aby zająć się 

najbliższą rodziną. Po pewnym czasie kontynuuje naukę, kończąc ją doktoratem. 

W wieku 27 lat przyjmuje święcenia kapłańskie. Jako proboszcz zajął się na terenie 

własnej parafii opuszczonymi dziećmi. Gromadził ich na swej plebanii, której część 

zamienił na internat. Następnie na użytek biednych dzieci oddał swój rodzinny pałac. 

Z jego ofiarnych pomocników wyłoniło się zgromadzenie zakonne pod nazwą Braci 

Szkolnych. Św. Jan stworzył wiele typów szkół podstawowe, wieczorowe, niedzielne, 

zawodowe, średnie, seminaria nauczycielskie. Nauka w nich odbywała się w języku 

ojczystym i była bezpłatna. Podjęte i prowadzone przez św. Jana szkolnictwo objęło 

dużą część Francji, stając się wzorcowym i konkurencyjnym. Dzisiaj Bracia Szkolni 

mają swe szkoły w prawie 90 krajach. 

Zmarł 7 kwietnia 1719 roku. Św. Jan Chrzciciel de la Salle pozostawił po sobie pisma, 

które przez długi okres należały do kanonu dydaktyki. 

Beatyfikowany w 1888 roku, kanonizowany w 1900. Jest patronem nauczycieli 

i wychowawców. 

Humor 

Żona do męża:  
- Jesteś najgorszym leniem jakiego znam, pakuj się i wynoś.  
- Ty mnie spakuj... 

- Wodociągi?  
- Tak, słucham?  
- Z kranu płynie woda.  
- A co ma płynąć?  
- Sądząc po rachunku to chyba bourbon. 

Żona dzwoni do męża:  
- Marian, kochanie, w naszym samochodzie lusterko odpadło...  
- Jak to się stało?  
- Policjant w protokole napisał, że dachowałam... 

- Mamusiu, ile lat jesteś żoną tatusia?  
- Dziesięć.  
- A ile jeszcze musisz? 


