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4. – 10. 04. 2016
II Niedziela Wielkanocy
Święto Bożego Miłosierdzia
Ewangelia wg św. Jana 20,19-31.
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął
pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!».
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy
Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam».
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego.
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy
przyszedł Jezus.
Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana». Ale on rzekł do nich:
«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce
gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z
nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój
wam!»
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś
rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec
uczniów.
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście
wierząc mieli życie w imię Jego.

Intencje mszalne
Poniedziałek 4. 04. 2016 – Zwiastowanie Pańskie – Uroczystość
Dzień Świętości Życia
7. 00 Za + Ditlindę Szaforz – od koleżanki
9. 00 Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w int. wszystkich naszych Niewiast
prosząc o potrzebne łaski
18. 00 Za naszych zmarłych zalecanych w tegorocznych wypominkach
wielkopostnych, za ++ Kapłanów, Siostry Zakonne, Fundatorów naszego
kościoła i za ++ Dobrodziejów

Wtorek 5. 04. 2016
18. 00 Za ++ rodz. Weronikę i Janusza, za ++ z rodziny Lniany - Bożecki - Wallach,
pokr. i d.op.
18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z III kl. Gimnazjum

Środa 6. 04. 2016
18. 00 Za + Edwarda Nawrockiego - od brata Kazimierza z rodziną

Czwartek 7. 04. 2016 – I czw. m-ca
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia
9. 00 - Za ++ rodz. Floriana i Marię Nowak, syna Herberta, dwie córki, dwóch
zięciów, wnuczkę Sylwię i pokr. z obu stron
- O nowe i liczne powołania do Służby Bożej
17. 00 Godzina Święta
18. 00 Za + ks. Prob. Wojciecha Skrobocz w rocznicę śmierci

Piątek 8. 04. 2016
16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Stanisława Helmuta Wójcik z ok. 50 r. ur., za żonę Sabinę, dzieci i w int. całej
rodziny
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + męża Henryka Marszolek,
teścia Józefa, za ++ rodz. Annę i Pawła Piechaczek, brata Pawła i d.op.
18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych

Sobota 9. 04. 2016
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza
- Za + matkę i teściową dr Ludmiłę Pomorską
- Za + Jacka Dunikowskiego w 7 r. śm., za + Helenę Sznajder w I r. śm., za
całe pokr. i d.op.
- Za + Krzysztofa Znojek w 3 r. śm., za ++ z rodz. Rajczyk – Znojek
- Za + Jerzego Kondziela, żonę Apolonię, + syna Zygmunta oraz za ++
krewnych
- Za ++ Agnieszkę i Pawła Pfitzner, syna Helmuta, żonę Elżbietę i syna
Manfreda, wnuka Rolfa, Innocentego, za ++ z pokr. Pfitzner – Grell i za ++
Kapłanów
- Za + Edwarda Nawrockiego w 30 dz. po śm. i za ++ rodz. z obu stron

Niedziela 10. 04. 2016 – III Niedziela Wielkanocy
8. 00 Za ++ rodz. Franciszka Miemiec, dwie żony, dzieci i d.op.
10. 30 Za + matkę Stefanię Tańczak, ojca Michała, za ++ rodz. z obu stron i
rodzeństwo
16. 00 Uroczyste nieszpory świąteczne
16. 30 Za + Józefa Drej w 21 r. śm., ++ rodz. z obu stron, rodzeństwo i ciocię Janinę

Pozostałe ogłoszenia

1. W dzisiejszą niedzielę Miłosierdzia Międzynarodowe Święto Caritas, które
rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia
2. Zachęca się także do udziału w Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego
(przeżywamy Rok Święty Miłosierdzia). Możliwość uzyskania dzisiaj
odpustu zupełnego, kto w jakimkolwiek kościele lub kaplicy weźmie udział
w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo
przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii,
wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum modlitwę Ojcze
nasz i Credo, oddając pobożne wezwania do Pana Jezusa Miłosiernego np.
Jezu Miłosierny ufam Tobie
3. Dzisiejsza kolekta jest wyznaczona na Caritas diecezji opolskiej, a w
przyszłą niedzielę III Niedzielę Wielkanocną 10 kwietnia na Seminarium
Duchowne
4. W poniedziałek – ze względu na Wielki Tydzień jest przeniesiona
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
5. W pierwszy czwartek zapraszam na Godzinę Św. na godz. 17.00.
Zapraszam też bardzo serdecznie na Mszę św. w int. ks. Prałata Wojciecha
z ok. rocznicy Jego śmierci
6. W sobotę o godz. 11.00 zebranie Marianek w salce parafialnej
7. Raz jeszcze Bóg zapłać za naszą parafialną kolektę na malowanie kościoła.
Na nasz cel parafialny wpłynęło 6.461 PLN i 19 GR
8. Zaprasza się kibiców w niedzielę 3 kwietnia o godz. 16.00 na mecz
piłkarski pomiędzy UKS Rodło Opole a Groszmalem

Patron 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.

Dzieje Apostolskie 5,12-16.
Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Trzymali się
wszyscy razem w krużganku Salomona.
A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.
Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana.
Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień
przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich.
Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i
dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

Humor
Funkcjonariusz policji wodnej na brzegu jeziora dobrze znanego z doskonałych
warunków wędkarskich zatrzymał faceta z dwoma wiadrami ryb:
- Czy ma pan pozwolenie na łowienie ryb w tym miejscu?
- Ależ proszę pana, to są udomowione rybki!
- Udomowione?!
- Tak, co wieczór wyprowadzam te właśnie ryby na spacer w tym jeziorku, żeby sobie
popływały. Później gwiżdżę i na ten gwizd one same wpływają do mojego wiadra.
- Co mi pan kit wciskasz! Żadna ryba tego nie potrafi.
Facet popatrzył chwilę na funkcjonariusza, po czym powiedział:
- Wobec tego zademonstruję panu. Udowodnię, że to prawda!
- Dobra, pokazuj pan, ale bez żadnych numerów.
Facet wlał więc zawartość wiader do jeziora, postawił je na ziemi i stoi. Policjant stoi
obok zaciekawiony:
- No i co?
- Jak to co?
- Zawoła je pan czy nie?
- Zawoła kogo?!
- No, ryby!
- Jakie ryby?

