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II Niedziela Wielkanocna 

Miłosierdzia Bożego  

Ewangelia wg. św. Jana 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 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, choć drzwi były zamknięte, 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 w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» 
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli». 
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, 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 24. 04. 2017 – św. Wojciecha, bpa i M. – 
Głównego Patrona Polski - Uroczystość 

7. 00 Za + Ks. Proboszcza Wojciecha Skrobocz z ok. imienin 

18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr.o zdrowie i Boże błog. w int. 

Marianny i Alfreda Zając z ok. 35 r. ślubu, za dzieci, wnuki, za całą rodzinę, 

++ ojców Jerzego i Konrada oraz za + brata Józefa 

 Wtorek 25. 04. 2017 – św. Marka, Ewangelisty 
7. 00 Przez wstawiennictwo św. Marka o dobre urodzaje, Boże błog. w pracy na roli 

i za naszych Rolników oraz ich rodziny 

18. 00 Za ++ rodz. Karola i Marię Szaforz, za ++ Stefana i Marię Rudnicki, pokr. i 

d.op. 

18. 30 Katecheza dla kandydatów z klas III Gimnazjum 

 Środa 26. 04. 2017  
18. 00 W pew. int. z ok. urodzin 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Czwartek 27. 04. 2017   
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za + Piotra Świerc w 5 r. śm., jego ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ z pokr. 

18. 00 Za ++ rodz. Józefa i Marię Góra, ++ rodzeństwo Wacława, Krzysztofa, 

Czesławę i Zdzisławę, za ++ z rodz. Trąba - Góra i d.op. 

 Piątek 28. 04. 2017   
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA: Za + Bernadetę Łysakowską, ++ 

dwie córki, brata Adama, + Genowefę Kołodziej, + Wilhelma Janik, za ++ z 

rodz. Łysakowski - Orlik - Kozub 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 29. 04. 2017  - św. Katarzyny Sienieńskiej, dz. i dra K. 
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

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

Herberta Kula, za dzieci z rodzinami, wnuki, prawnuki i za + żonę Jarosławę  

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

int. rodziny Grala  

- Za + Hermana Kurpiers, jego ++ rodziców i teściów  

- Za + Alfonsa Gregorczyk, jego ++ rodziców i teściów, brata Gintera i siostrę 

Urszulę  

- Za + Danutę Jurkowską  w 1 r. śm., za + Mariusza Jankowskiego i za ++ z 

rodz. z obu str.  

- Za + Patryka Gerc w 30 dz. po śm. i za + matkę Dorotę w 4 r. śm. 

- Za + Herberta Passon w 30 dz. po śm. 

 Niedziela 30. 04. 2017 – III Niedziela Wielkanocna  
8. 00 Za + Antoniego Nogosek w rocznicę śmierci, za ++ rodziców i teściów 



10. 30 - Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Joannę Kopiec, za rodziców, 

dziadków i chrzestnych  

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

błog. w int. Wiktorii i Pawła Nowak z ok. 55 r. ślubu, za dzieci, wnuki, 

prawnuki i w int. całej rodziny  

- Dz. błag. Do B.Op. MBNP w int. Elżbiety i Wilhelma Kulig z ok. 40 r. ślubu 

i za syna z rodz. 

16. 00 Nieszpory 

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

Hildegardy i Gerharda Miemiec z ok. 67 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i 

wnuki 

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę z Niedzieli Miłosierdzia na Caritas Diecezji 

Opolskiej i za kolektę parafialną na obraz Ostatniej Wieczerzy. Wpłynęło 3.755 

Zł i 74 Gr oraz 4 Euro i 40 Centów  

2. Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia  

3. W poniedziałek uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. Ku Jego 

czci w Opolu uroczystości połączone z obchodami 800-lecia Miasta Opola  

4. We wtorek przypada święto św. Marka i procesja błagalna o dobre urodzaje i 

Boże błogosławieństwo w pracy na roli  

5. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru 

6. W sobotę święto św. Katarzyny Sieneńskiej patronki Europy  

7. W środę Emaus Kapłańskie w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Opolu-

Grudzicach o godz. 16.00  

8. Na Górze św. Anny w sobotę i niedzielę (29 -30 kwietnia) pielgrzymka 

przewodników kalwaryjskich  

9. W Jemielnicy w następną niedzielę 30 kwietnia Diecezjalne czuwanie dla 

Młodzieży   a w poniedziałek 1 maja Diecezjalne Święto  Rodziny - zaprasza się 

do uczestnictwa  

10. W dniu dzisiejszym ogólnopolska zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi 

w Syrii, szczególnie dla poszkodowanego miasta Aleppo   

11. Zaprasza się kibiców w niedzielę 23 kwietnia o godz. 16.30 na najważniejszy 

mecz sezonu pomiędzy Groszmalem a LZS Stary Ujazd 

 

Patron tygodnia – św. Jerzy 

Św. Jerzy, żołnierz, męczennik (III/IVw). Pochodził z Liddy (Azja Mniejsza). 
Zachowały się o nim nikłe dane biograficzne, jednak są bardzo liczne i wczesne 
dowody kultu Świętego. Jego ojcem miał być Pers - Geroncjusz. Jerzy jako ochotnik 



wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi wyższego oficera (trybuna?). 
Podczas prześladowań za czasów Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił złożenia 
ofiary bóstwom rzymskim (305?). Poddano go okrutnym i długim męczarniom - 
według niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. M.in przybijano go do krzyża, 
torturowano na katowskim kole. Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny 
Okrucieństwo zastosowane wobec św. Jerzego musiało być wyjątkowe, skoro wśród 
tak ogromnej liczby męczenników, którzy wówczas zginęli za wiarę, jemu nadano 
tytuł Wielkiego Męczennika. Do kultu i legendy o Świętym przyczyniły się wyprawy 
krzyżowe, z których jedna stacjonowała pod Liddą. Za swego patrona uznają go: 
Anglia, Holandia, Niemcy Szwecja, Litwa, Bośnia; archidiecezja białostocka, 
wileńska, diecezja pińska; m. in. miasta: Ferrara, Neapol. Pod wezwaniem św. Jerzego 
powstało wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych. 
Stał się patronem rycerzy żołnierzy ludzi mających związek z bronią i walką - 
rusznikarzy, zbrojmistrzów, puszkarzy, kawalerzystów, wojsk pancernych, także 
rolników, skautów i harcerzy. Jest orędownikiem podczas epidemii oraz w chorobach 
skóry trądu. 
W IKONOGRAFII Święty ukazywany jest w krótkiej tunice jako rycerz na koniu 
zabijający smoka. 
Jego atrybutami są: anioł z wieńcem laurowym lub z koroną, baranek, biała chorągiew 
lub lanca z czerwonym krzyżem, koń, palma męczeństwa oraz m. in. przedmioty jego 
męki - gwoździe, kamień młyński i koło, miecz, smok u stóp, smok zabity. 

Pierwszy list św. Piotra 1,3-9.  
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w 

swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo 

zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i 

niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. 

Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego 

objawić się w czasie ostatecznym. 

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu 

różnorodnych doświadczeń. 

Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, 

które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa 

Chrystusa. 

Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, 

przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy 

osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz. 

Humor 

- Boli? 

- Oj boli, panie doktorze, bardzo boli! 

- To co my tu mamy? 2 zęby do usunięcia i 5 do borowania. Co więc robimy: rwiemy, 

borujemy czy uciekamy? - pyta stomatolog. 

- Aj, zaraz tam uciekamy. Odważny jestem. Wszystko na raz i wyrywamy i borujemy. 

Ale jutro... 


