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   Niedziela  

Zmartwychwstania Pańskiego 

 

Chrystus Zmartwychwstał – prawdziwie powstał 

 

 



Intencje mszalne 

 Poniedziałek 28. 03. 2016 – II Święto Wielkanocne 
8. 00 Za + matkę Annę Faltin w 1 r. śm., jej męża Rajnarda, + siostrę Stefanię oraz 

++ dziadków Malcher – Faltin 

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

10. 30 - Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boż błog. w int. 

Elżbiety z ok. 50 r. ur., za męża, dzieci i w int. całej rodziny  

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

Rodzin Dziadosz - Kiełbasa - Łoziński - Galica – Flak  

- Do Św. Anioła Stróża za roczne dzieci Nicolę Bogusz i Zuzannę Zmuda, za 

rodziców, dziadków, chrzestnych za rodzeństwo i bliskich 

15. 00 Ślub: Sebastian Maczulis i Roksana Czerniak  

16. 30 Za + Zdzisława Kurus w I r. śm. 

 Wtorek 29. 03. 2016 – Wtorek w oktawie Wielkanocy 
18. 00 Za + męża Gerharda Wicher, + Michała Stanula, pokr. i d.op.   

 Środa 30. 03. 2016 – Środa w oktawie Wielkanocy 
7. 00 Za + męża Helmuta Piechota, jego ++ rodziców, braci, Pawła i Gertrudę 

Kornek, wnuka Karola, synów Alfreda i Jana, za ++ z rodziny  i d.op.  

18. 00 Za ++ Elżbietę i Wiktora Broll, syna Józefa i d.op. 

 Czwartek 31. 03. 2016 – Czwartek w oktawie Wielkanocy 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Marię Nowak, męża Ludwika, ich rodziców, dwóch zięciów, pokr. i 

dusze czyśćcowe 

14. 00 Ślub i Msza św. Mateusz Puzyniak i Aleksandra Mileszko 

 Piątek 1. 04. 2016 – Piątek w oktawie Wielkanocy – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Dobrodziejów kościoła 

i w int. naszych Chorych 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA  Do NSPJ w int. Joanny 

Poronińskiej i za dusze czyśćcowe 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

 Sobota 2. 04. 2016 – Sobota w oktawie Wielkanocy – I sob. m-ca 
7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwa Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu świeckich 

12. 00 Różaniec przebłagalny za Ojca św., o pokój na świecie i za prześladowanych 

chrześcijan 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Za + syna i brata Karola Smolarz, jego + ojca, dziadków i krewnych  

- Za + matkę Różę Sobota, męża Jerzego, ich ++ dzieci, ++ rodziców z obu 

stron oraz pokr. Wilczek – Sobota  

- Za +  matkę Helgę, Alfonsa Szyndler, teściów Jana i Annę, za ++ dziadków, 

krewnych, znajomych i d.op.  

- Za + Stanisławę Sicińską w 10 r. śm. i za dusze czyśćcowe  



- Za + Jerzego Morga w I r. śm., za + Jolantę Morga w 13 r. śm., pokr. i d.op. 

- Za + Edwarda Nawrockiego – ofiarowana od  rodzonego Ojca 

 Niedziela 3. 04. 2016 – II Niedziela Wielkanocy – Święto Bożego 

Miłosierdzia  
8. 00 Za + Władysławę Budyłowską w I r. śm., jej męża Piotra, ich rodziców, pokr. 

i d.op. 

10. 30 Za ++ rodz. Józefa Bachan, Anielę Stokłosa, za ++ Marię i Stanisława Smolin, 

pokr. i d.op. 

16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne 

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

błog. w int. Rity Schekierka za męża i dzieci z rodzinami  

 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Poniedziałek Wielkanocny to zwyczajowo drugi dzień świąt  

2. Przyszła II Niedziela Wielkanocna czyli Niedziela Miłosierdzia rozpoczyna 

Tydzień Miłosierdzia  

3. W piątek w Oktawie Zmartwychwstania nie obowiązuje piątkowa 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, gdyż ten dzień ma rangę 

uroczystości  

4. Kolekta w II Niedzielę Wielkanocną jest wyznaczona na Caritas diecezji  

5. Bóg zapłać naszym Fachowcom za przygotowanie Grobu Pańskiego i za 

kolekty: w Wielki Czwartek na kwiaty do Bożego Grobu, w Wielki Piątek i 

przy  nawiedzeniu Grobu Pańskiego na utrzymanie kościołów w Ziemi 

Świętej i na   bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie, w niedzielę na 

KUL i w poniedziałek  w II święto za kolektę parafialną na malowanie 

kościoła  

6. W czwartek w Oktawie Wielkanocy w opolskiej katedrze o godz. 18.30 

Msza św. tzw. KONWET za ++ Kapłanów, którzy pracowali w naszym 

opolskim dekanacie  

7. Tym wszystkim Parafianom i Gościom, którzy uczestniczyli w liturgii 

Wielkiego Tygodnia i w spowiedzi św. wielkanocnej składam serdeczne 

podziękowania 

 

 



Patron tygodnia – św. Stefan 

Św. Stefan IX, papież (zm. 1058). Był 150 papieżem Kościoła, a jego krótki, zaledwie 

ośmiomiesięczny pontyfikat, trwał od 3 sierpnia 1057 r. do 29 marca 1058 r. 

Fryderyk z Gozelon - bo takie było jego prawdziwe imię - to wnuk ostatniego króla 

Italii oraz syn księcia Lotaryngii. Jako człowiek niepospolitych zalet i dobrego 

pochodzenia już podczas nauki w szkole katedralnej w Liege, został zauważony przez 

papieża Leona IX. Zabrał on kanonika Fryderyka do Wiecznego Miasta i ustanowił 

swoim kanclerzem. a był to czas reformowania Kościoła, licznych synodów i 

przywracania dyscypliny kościelnej. w 1054 r., po śmierci Leona IX, Fryderyk osiadł 

w słynnym opactwie benedyktyńskim na Monte Cassino, gdzie niebawem został 

opatem. Wkrótce, już jako kardynał i legat papieski, otrzymał polecenie doręczenia 

ekskomuniki patriarsze Konstantynopola Michałowi Celariuszowi, który 

kwestionował prymat Biskupa Rzymu. Klątwa ta, jak wiadomo, przesądziła 

ostatecznie o zerwaniu więzi pomiędzy Kościołem Wschodnim a Zachodnim. 

Zasługą Stefana IX była konsekwencja w kontynuowaniu reform kościelnych oraz 

umiejętność doboru współpracowników. Za jego sprawą Piotr Damiani, pustelnik z 

Fonte Avellana, słynący z ascetycznych kazań i żarliwości w zaprowadzaniu celibatu 

księży, został kardynałem i biskupem Ostii. Stefan IX wezwał także do Lateranu 

toskańskiego mnicha benedyktyńskiego Hildebranda - doradcę pięciu kolejnych 

następców Piotra i późniejszego Grzegorza VII - któremu polecił opracowanie nowych 

zasad elekcji papieża. Jego intencją było zabezpieczenie niezależności papiestwa od 

wpływu cesarzy i arystokracji rzymskiej. Zwalczał stanowczo wszelkie nadużycia, 

zwołał kilka synodów, a krótko przed śmiercią zdołał jeszcze skierować poselstwo do 

Konstantynopola. 

Humor 

- Jak pan może puszczać psa bez kagańca?! 

- Ale wie pan, mnie go żal. Chory jest biedaczek, niedługo umrze, niech się chociaż 

nacieszy. 

- A na co choruje? 

- Na wściekliznę. 

W szpitalu pacjent pyta doktora: 

- Proszę mi powiedzieć, doktorze, czy moja choroba jest tak bardzo poważna? 

- No cóż... - mówi lekarz - Na pańskim miejscu długich seriali już bym nie zaczynał 

oglądać. 

Żona do męża: 

- Kochanie, musimy zwolnić naszego szofera. 

- Ależ dlaczego? - pyta mąż. 

- Wyobraź sobie, że dzisiaj o mało mnie nie zabił! 

- Zaraz zwolnić... Dajmy mu drugą szansę. 


