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III Niedziela Wielkanocna  

„Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu 

chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój 

wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha”. 

Możesz nosić w sobie wspomnienie spotkania z Jezusem. To wspomnienie może być 

tak żywe i barwne, że nie potrafisz zatrzymać Go dla siebie, ale opowiadasz o nim, bo 

gdzieś z tyłu głowy masz przekonanie, że to nie jest zarezerwowane tylko dla ciebie. 

Czy nie dzieje się tak, gdy przeżyjemy jakąś pielgrzymkę albo wysłuchamy 

intrygującego kazania? I dobrze! Naszym świadectwem wzmacniamy wiarę w sercach 

ludzi, których spotykamy, a czasami w ogóle ją budzimy. „Życie objawiło się – pisze 

św. Jan - myśmy je widzieli i o nim świadczymy”. 

Było dobrze, było pięknie! A jak jest teraz? Czy wspominanie spotkania z Panem daje 

nam gwarancję, że kolejne spotkania będą równie, albo nawet bardziej dla nas 

owocne? Co zrobić, aby nie pozostać w świecie melancholijnego wracania do czasów 

przeszłych? Czy rzeczywiście „kiedyś było lepiej”? 

Może podobni jesteśmy do uczniów z dzisiejszej ewangelii, którzy patrząc wstecz, nie 

potrafią rozpoznać Pana przychodzącego dzisiaj, tu i teraz? Trud chwili obecnej nie 

jest wcale znakiem nieuchronnie zbliżającego się schyłku naszego świata wiary, 

wartości, ale wyzwaniem – okazją do rozwoju, w której obecny jest Chrystus. 

Św. Ignacy z Loyoli podpowiada nam, że dzisiaj jest czas łaski, nie wczoraj, ani jutro, 

ale teraz! Nie żyjmy więc tym co było, ani tym co będzie, ale tym co jest. 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  20. 4. 2015  

7. 00 Za ++ Annę i Erwina i za ++ z rodziny 

Wtorek  21. 4. 2015 – św. Anzelma, bpa i dra K. 
7. 00 Za ++ Bernarda i Katarzynę Golomb, ich rodziców, trzech synów, trzy 

synowe, córkę, zięcia i za + Jana Kowol 

18. 00 Za + Tadeusza Gnieździuch w 30 dz. po śm. 

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

Środa  22. 4. 2015  
7. 00 Za + Andrzeja Passoń, za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Klik, córkę 

Małgorzatę, teściów Passoń i za ++ z rodziny Mylek 

Czwartek  23. 4. 2015 – św. Wojciecha, bpa i m. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Piotra Świerc w rocznicę śm., za jego ++ rodz., brata Alojzego i za ++ z 

rodz. i pokr. 

Piątek  24. 4. 2015 – św. Jerzego, m. 
18. 00 MSZA ŚW SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA   Dz.błag. do B.Op. MBNP z 

podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. Patryka Kuc z ok. 18 r. ur. i 

w int. rodziców 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  25. 4. 2015 – św. Marka Ewangelisty 
7. 00 Przez wstawiennictwo św. Marka o dobre urodzaje i o Boże błog. w pracy na 

roli w int. naszych Rolników i ich rodzin 

14. 00 Ślub i Msza św. w int. Agnieszki Rurek i Grzegorza Mazur 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

błog. i zdrowie w int. Ireny i Jerzego z ok. kolejnej rocznicy ślubu i za ich 

dzieci z rodznami  

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

zdrowie i Boże błog. w int. Rafała Wolny z ok. 40 r. ur., za żonę, dzieci, 

rodziców, całą rodzinę prosząc o Bożą opiekę i o zdrowie w int. babci 

Cecylii  

- Do św. Anioła Stróża w int. Olafa Mikoda z ok. I r. urodzin, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

- Za + Annę Faltin w 30 dz. po śm. 

Niedziela  26. 4. 2015 – IV Niedziela Wielkanocna  
8. 00 Dz. błag. w int. Tomasza z ok. 18 r. ur., za rodziców, rodzeństwo i dziadka z 

pr. o Boże błog. i zdrowie 

10. 30 Dz. błag. Do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Józefy i Stanisława Janczura z ok. 40 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i 

wnuki 

16. 00 Uroczyste nieszpory Świąteczne 

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

int. Alicji i Henryka Grala z ok. 25 r. ślubu, za córki i rodziców  



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

int. Marioli i Jana Słowik z ok. 25 r .ślubu, za synów i w int. Heleny Joszko 

z ok. 80 r. ur. 

 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Dzisiejsza kolekta jest wyznaczona na potrzeby Caritas Diecezji Opolskiej, 

za którą serdeczne Bóg zapłać  

2. W czwartek Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski  

3. W sobotę 25 kwietnia o godz. 7.00 Msza św. błagalna o dobre urodzaje. 

Naszych  

4. Rolników i Działkowiczów zapraszam na modlitwę o dobrą i odpowiednią 

pogodę, urodzaje i aby Pan Bóg zachował od nieszczęść i kataklizmów  

5. Za tydzień  25 – 26 kwietnia (sobota – niedziela) na Górze św. Anny  

pielgrzymka przewodników kalwaryjskich  

6. We wtorek o 19.00 próba chóru  

7. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek w salce parafialnej  

8. W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów  

9. Zgodnie z uzyskaną decyzją ze strony Urzędu Ochrony Środowiska, na 

naszym cmentarzu zostały wycięte dwa drzewa (jedno przy głównej 

bramie, drugie w sąsiedztwie domu Pani Bednorz), które stanowiły realne 

zagrożenie dla ludzi i grobów. Po drugie, została zmieniona ze strony 

Remondisu umowa co do wywozu śmieci - na mocy której nasza Parafia 

musi KAŻDEGO MIESIĄCA  PŁACIĆ  1.500 ZŁOTYCH  za wywóz 

śmieci, co w skali roku daje kwotę 18.000  złotch. 

 

Opowiadanie – Wszystkie możliwości 

Ojciec obserwował swego syna próbującego unieść ciężki wazon z kwiatami. Maluch 

wysilał się, sapał, stękał, mruczał coś pod nosem, jednak nie udało mu się przesunąć 

wazonu nawet o milimetr. Wreszcie zrezygnował. 

- Czy spróbowałeś już wszystkich możliwości? - zapytał ojciec. 

- Tak - odparł chłopiec. 

- Nie, ponieważ nie poprosiłeś mnie o pomoc. 

Modlić się to próbować „wszystkich” naszych możliwości.     

 



Święty 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. 

Humor 

Dwaj znajomi spotykają się na ulicy: 

- Cześć, skąd idziesz? 

- Od dentysty. 

- Ile ci wyrwali? 

- Pół tysiąca. 


