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6. – 12. 04. 2020

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus
posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz
znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie.
A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król
twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i
położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze
na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go
poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
«Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!»
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A
tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu
krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan
Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej
twarzy przed zniewagami i opluciem.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz
moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Intencje mszalne
Poniedziałek 6. 04. 2020 – Wielki Poniedziałek
7. 00 Za ++ Ryszarda i Jadwigę Rożek oraz krewnych Sowada - Lissy
17. 30 Okazja do spowiedzi św.
18. 00 Z okazji drugiej rocznicy urodzin o potrzebne zdrowie i Boże
błogosławieństwo w int. Bartusia, za rodziców, chrzestnych, dziadków, za
dziadka Henryka i pradziadków

Wtorek 7. 04. 2020 – Wielki Wtorek
7. 00 Za + męża Pawła Respondek, szwagierkę Irenę Respondek oraz szwagra
Gintera Klitza
17. 30 Okazja do spowiedzi św.
18. 00 Za Ks. Wojciecha Skrobocz w rocznicę Jego śmierci i za naszych ++
Kapłanów

Środa 8. 04. 2020 – Wielka Środa
17. 30 Okazja do spowiedzi św.
18. 00 Dz. błag. do B. Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w int.
Marty z ok. 50 r. ur., za męża, dzieci i o dobre wyniki w nauce

Czwartek 9. 04. 2020 – Wielki Czwartek
18. 00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
- Za powołanych do Służby Bożej, za Kapłanów żyjących i zmarłych oraz za
Siostry Zakonne (bez udziału ludu)
- Od Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do obrzędów Wigilii
Paschalnej włącznie czynności liturgiczne należy sprawować bez udziału ludu
(sine populo)
- Nie buduje się Ciemnicy i nie urządza się adoracji
- W czasie obrzędów liturgicznych kościół powinien pozostać zamknięty

Piątek 10. 04. 2020 – Wielki Piątek
18. 00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ (bez udziału ludu)
- Bożego Grobu nie adorujemy w Wielki Piątek
- W czasie obrzędów liturgicznych kościół powinien pozostać zamknięty

Sobota 11. 04. 2020 – Wielka Sobota
10. 00 - 14.00 Adoracja przy Bożym Grobie (nie więcej niż pięć osób)
Nie będzie poświęcenia pokarmów
18. 00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
- W Liturgii Światła opuszcza się poświęcenie ognia przed kościołem a w
Liturgii Chrzcielnej poświęcenia źródła chrzcielnego czy wody do pokropienia

MSZA ŚW.
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Andżeliki i Damiana Ocik z ok. 5 r. ślubu, za córki, rodziców, rodzeństwo
i najbliższą rodzinę
- Za + ojca Jerzego w 4 r. śm., matkę Gertrudę, brata Bernarda, dziadków i
Annę Witola oraz pokr. i d.op.

Niedziela 12. 04. 2020 – Niedziela Wielkanocy
Zmartwychwstania Pańskiego - Uroczystość
6. 00 REZUREKCJA: Do Chrystusa Zmartwychwstałego za żyjących Parafian
8. 00 Za + Pawła Baron, żonę Rozalię, siostry Angelę, Agnieszkę, Annę i
Małgorzatę
10. 30 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o dalsze zdrowie i Boże błog.
w int. Iwony i Adama Jankowskich z ok. 35 r. ślubu, za dzieci z rodzinami i
wnuki
16. 30 Za + Bernarda Klama, za + Andrzeja Radwańskiego, za ++ rodz. Józefa i Ernę
Sojka, pokr. i d.op.

Pozostałe ogłoszenia
1. W Triduum Paschalnym spowiedź możliwa jest jedynie po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu. Należy zachęcić wiernych do aktu żalu doskonałego
2. Zachęca się wiernych do duchowego uczestnictwa w obrzędach Wielkiego
Tygodnia poprzez środki masowego przekazu. Liturgia Triduum Paschalnego z
Katedry Opolskiej będzie transmitowana przez TVP 3 Opole
3. W Wielki Piątek post ilościowy i jakościowy. Zachęca się do abstynencji od
pokarmów mięsnych do Wigilii Paschalnej
4. Naszych Fachowców proszę o zrobienie Grobu Pańskiego
5. W dalszym ciągu obowiązuje Dekret Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja
Czai z dnia 24. 03. 2020 r., że podczas liturgii w kościele nie może przebywać
wiecej aniżeli pięć osób

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się
podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego
siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i
podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale
Boga Ojca.

Patron tygodnia: św. Gemma Galgani
Św. Gemma Galgani, dziewica (1878-1903) urodziła się 12 marca 1878 r. w Borgo
Nuovo di Camigliano, nieopodal Lucca (Włochy), jako piąte z ośmiorga dzieci
aptekarza Henryka Galgani. Po śmierci matki znalazła się w szkole oblatek Ducha
Świętego. w przededniu I Komunii św. napisała, że będzie odprawiać każdą spowiedź
i przyjmować zawsze Pana Jezusa tak, jakby to byt ostatni dzień jej życia. Marzyła
o wstąpieniu do klasztoru, ale planu nie mogła zrealizować z powodu złego stanu
zdrowia. Cały rok leżała w gipsowym gorsecie, a cierpiała m.in. na: zapalenie nerek,
chorobę nóg, paraliż oraz chorobę Potta, czyli gruźlicze zapalenie kręgosłupa.
8 marca 1899 r., w wigilię uroczystości Serca Pana Jezusa, przeżyła wizję mistyczną,
podczas której otrzymała stygmaty. Od tej pory rany krwawiły w każdy piątek, kiedy
ekstatycznie przeżywała Mękę Zbawiciela. Dwa lata później został naznaczona
kolejnymi stygmatami: korony cierniowej i śladów biczowania. Stoczyła wiele walk
duchowych z szatanem, a podczas ekstaz zdarzało się jej lewitować. Kilka lat przed
śmiercią złożyła śluby, podobne tym, które obowiązują w zgromadzeniu pasjonistów.
Właśnie do tej wspólnoty zakonnej należeli: jej kierownik duchowy i spowiednik.
Pod koniec życia, na skutek zapalenia ucha, całkowicie przestała słyszeć. Zmarła
w Wielką Sobotę 11 kwietnia 1903 r. Przeżyła zaledwie 25 lat.
Beatyfikowana przez Piusa XI w 1933 roku, kanonizowana przez Piusa XII w 1940.

Humor
Żona prosiła mnie, żebym jej przyniósł szminkę. Przez pomyłkę podałem jej klej w
sztyfcie. Chyba ciągle jest obrażona, bo nadal się nie odzywa...
Żona przegląda kobiecą prasę. Nagle z przerażeniem zrywa się z fotela i biegnie do
męża:
- Kochanie, czy Ty wiesz ile trzeba biegać, żeby spalić jednego pączka?!
Mąż leniwie odrywa wzrok od telewizora, a usta od piwa:
- A po jakiego diabła palić pączki?!
Szef życzył mi dziś rano miłego dnia. Poszedłem więc do domu.
Żona do męża:
- Co byś ty beze mnie zrobił?
A mąż tylko uśmiecha się z rozmarzeniem...
Syn do ojca:
- Mam dwie wiadmości...
- Pewnie dobrą i złą?
- ...tak jakby, ale dwa w jednym...
- Jak to?!
- Dziadek przestał chrapać...

