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II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia 

Bożego 

„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim 

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

o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. 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” (Dz 4,32-35). 

Kiedy wreszcie słowo „moje” nie będzie budowało muru w relacji z bliźnim, ale 

nasączone będzie życzliwą gotowością do dzielenia się tym, co udało nam się zarobić 

i zgromadzić? Kiedy wreszcie patrząc na tych, którym się powodzi gorzej niż nam, 

przestaniemy ich obwiniać… myśleć, że mogli się bardziej postarać itd.? Kiedy 

wreszcie uwolnimy się od obaw, że pomagając uzależniamy bliźniego od siebie i 

może przyczyniamy się do lenistwa, bo w razie czego wie, że mu pomożemy? Czy 

kochając Chrystusa możemy tak łatwo zwalniać się z odpowiedzialności za innych, a 

szczególnie za biednych? 

Miłosierdzie nie ma swojego początku w mądrej książce, czy w rozważaniu w gazetce 

parafialnej, ale jest owocem życia duchowego. „Jeden duch i jedno serce ożywiały 

wszystkich wierzących” – od tego się wszystko zaczyna. Jeśli mamy wspólne 

doświadczenie wiary, spotykamy razem Jezusa na niedzielnej liturgii, podzielamy 

wspólną miłość do Niego i wartości, które z niej wypływają, to jednocześnie stajemy 

się coraz bardziej zdolni do współczucia, współodpowiedzialności. W pierwotnym 

Kościele było to na tyle silne, że „nikt nie cierpiał niedostatku”, nikt! 

Czy w naszej parafii ożywia nas „jeden duch” i „jedno serce”? Czy będąc we 

wspólnocie rozpoznajemy wewnętrzne przynaglenie do pełnienia uczynków 

miłosierdzia? 

 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  13. 4. 2015 – Wspomnienie MB Fatimskiej 

7. 00 - Do Matki Boskiej Fatimskiej za Czcicieli i Ofiarodawców o wszelkie  

potrzebne łaski  

- Za + ojca Piotra i Łucję  Cichoń, syna Piotra, Jana, córkę Annę, zięcia 

Alojza i Hansa Wloch, synową Marię, pokr. i d.op . 

Wtorek  14. 4. 2015  
18. 00 Za + syna Krzysztofa Zajączkowskiego w 3 r. śm. i babcię Mariannę 

18. 30 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas III Gimnazjum 

Środa  15. 4. 2015  
7. 00 Za ++ rodziców Ignacego i Bronisławę Tomechna, za pokr. i dusze  

czyśćcowe 

18. 00 Za + Elżbietę Kasperek, która + za granicą, za ++ z rodziny Szywalski i d.op.   

Czwartek  16. 4. 2015  
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ rodziców Floriana i Marię Nowak, syna Herberta, dwie córki, dwóch 

zięciów i wnuczkę Sylwię oraz pokr. 

Piątek  17. 4. 2015  
7. 00 Za + Alberta Woszek w dniu urodzin, żonę Cecylię, syna Gotharda, żonę 

Krystynę, zięcia Brunona i d.op. 

18. 00 MSZA ŚW SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA   Za + matkę Marię Kurc z ok. 

urodzin, jej męża Konrada, ++ rodziców, rodzeństwo i d.op.  

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  18. 4. 2015  
13. 00 Ślub i Msza św. w int. Marty Kołodziejek i Krzysztofa Menzel   

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

i Boże błog. w int. Agnieszki z ok. 88 r. ur., za dzieci z rodzinami, za wnuki i 

prawnuki 

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

pew. int. z ok. 50 r. ur. i w int. całej rodziny prosząc o Bożą opiekę  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. w 

int. Marii i Krystiana Myśliwiec z ok. 25 r. ślubu, za dzieci oraz za całą 

rodzinę  

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

czyśćcowe  

- Za + Henryka Pławińskiego, jego rodziców i rodzeństwo, za ++ Stanisławę 

i Józefa Gubała, + brata Tadeusza i za ++ z całej rodziny  

- Za + Marię Meryk w dniu urodzin, za + męża Huberta i za ++ z rodzin Buhl 

- Meryk i d.op.  

- Za + matkę Annę Roszkowiak w 5 r. śm. i za ++ z rodziny  

- Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Grygosz, pokr. z obu stron i za dusze 

czyśćcowe 

 



Niedziela  19. 4. 2015 – III Niedziela Wielkanocna  
8. 00 Za ++ Rajnarda i Annę Faltin, rodziców, teściów oraz szwagierkę Stefanię i 

za ++ z rodziny Krawczyk 

10. 30 Dz. błag. Do B.Op. MBF z podz. za łaski w int. Hildegardy i Gerharda 

Miemiec z ok. 65 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i za wnuki prosząc o  

zdrowie i Boże błog. 

16. 00 Uroczyste nieszpory Świąteczne 

16. 30 - Do św. Anioła Stróża za Bartosza Konieczyńskiego z ok. pierwszej 

rocznicy ur., za rodziców, dziadków, chrzestnych i krewnych  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP, św. Józefa z podz. za łaski, prosząc o zdrowie i 

Boże błog. w int. Gertrudy i Jerzego Witola z ok. 60 r. ślubu, za ich dzieci  z 

rodzinami, wnuki, prawnuki, pokr. i za + syna Bernarda 

 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za kolektę na kwiaty do Bożego Grobu z Wielkiego Czwartku. 

Zebrano 1.165 Zł i 49 Gr. oraz za kolektę z II święta (parafialną) na napęd 

dzwonów, gdzie wpłynęło 4.097 Zł i 15 Gr. 

2. Dzisiejsza kolekta  jest wyznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego, za 

którą serdeczne Bóg zapłać, a w III Niedzielę Wielkanocną  (19 kwietnia ) na 

Caritas Diecezji Opolskiej  

3. 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  

4. We wtorek o 19.00 próba chóru  

5. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów 

6. Zaprasza się kibiców w niedzielę 12 kwietnia o godz. 16.00 na pierwszy w tym 

sezonie mecz piłkarski, na zmodernizowanym stadionie, pomiędzy Groszmalem 

a Jednością Rozmierka 

Opowiadanie – Czy Ty? 

Grupa handlowców udała się na delegację do Chicago. Zapewnili żony, że spokojnie 

zdążą z powrotem na piątkową kolację. 

Ale było tyle spraw do omówienia, że spotkanie się przeciągnęło; musieli więc pędem 

udać się na lotnisko. Biegnąc przez halę odlotów, jeden z nich niechcący potrącił 

stolik, na którym stał koszyk z jabłkami. Nie zatrzymując się, dotarli na czas do 

samolotu i z westchnieniem ulgi zajęli swoje miejsca. Wszyscy z wyjątkiem jednego. 

Ten przystanął, zajrzał w głąb swego serca i znalazł współczucie dla dziewczynki, 

której przewrócono stragan z jabłkami. Zamachał kolegom na pożegnanie i wrócił do 



hali. Ucieszył się, że tak zrobił. Dziesięciolatka okazała się niewidoma. 

Handlowiec pozbierał jabłka i spostrzegł, że kilka z nich się obiło. Sięgnął do portfela 

i zwrócił się do dziewczynki: 

- Proszę, tu masz dziesięć dolarów za szkody. Mam nadzieję, że nie zepsuliśmy ci 

dnia. 

Kiedy odchodził, dziewczynka zawołała za nim: 

- Czy ty jesteś Jezusem?    

Święty tygodnia – św. Maria Bernadeta 

Św. Maria Bernadeta Soubirous, dziewica, zakonnica (1844-1879). Była córką 

ubogiego młynarza. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasała 

owce. Po trzech latach wraca do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do 

i Komunii Świętej. i wtedy 11 lutego 1858 roku po raz pierwszy Bernadecie objawiła 

się Matka Boża w pobliżu groty Massabielle. Wezwała ją do modlitwy różańcowej 

oraz do czynów pokutnych o nawrócenie grzeszników. w ciągu pół roku Matka Boża 

objawiła się Świętej 18 razy Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium w Lourdes. 

Aby uniknąć pielgrzymów i ciekawskich, zamieszkała w zakonnym zgromadzeniu 

Sióstr Miłosierdzia, do którego później oficjalnie wstąpiła. Zmarła 16 kwietnia, mając 

35 lat. 

Humor 

Rozmowa w kancelarii parafialnej: 
- Chciałbym z księdzem pogadać w trzy oczy. 
- Jak to w trzy oczy? Chyba w cztery oczy? 
- Nie, tylko w trzy, bo na to co zaproponuję jedno oko trzeba będzie przymknąć. 
 
Blondynka telefonuje do biura obsługi i mówi: 
- Nie mogę połączyć się z Internetem. 
- Czy poprawnie wpisała pani hasło? 
- Tak, widziałam jak robił to mój mąż. 
- A jakie jest to hasło? 
- Pięć gwiazdek. 
Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi dzieciom o małżeństwie. 

- Wiecie, że Arabowie mogą mieć kilka żon? To się nazywa poligamia. Natomiast 

chrześcijanie mają tylko jedną żonę. A to się nazywa... Może ktoś z Was wie? 

W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki. 

- To się nazywa - podpowiada ksiądz - mono... mono... 

Jaś podnosi w górę rączkę: 

- Monotonia! 


