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26. 04. – 2. 05. 2021 

IV Niedziela Wielkanocna 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jezus powiedział: 

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i 

ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego 

wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego 

że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie 

zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które 

nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie 

jedna owczarnia, jeden pasterz. 

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi 

go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów 

odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». 

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli 

przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek 

odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, 

że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego 

Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą 

węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem 

żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni». 



Intencje mszalne 

 
Poniedziałek 26. 04. 2021 – Przeniesione Wspomnienie św. 
Marka 

6. 30 Okazja do spowiedzi św. 

7. 00 Przez wstawiennictwo św. Marka o dobre urodzaje i o Boże błogosławieństwo 

w pracy dla naszych Rolników i Gospodarzy 

17. 30 Różaniec w intencji naszego miasta 

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 nt. 

Lidii i Jerzego Czaja z ok. 45 r. ślubu i za dzieci z rodzinami 

 Wtorek 27. 04. 2021  

6. 30 Okazja do spowiedzi św. 

7. 00 Za + Marię Kielbach 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + mamę Marię Wallach w 2 r. śm., za + ojca Huberta Wallach, pokr. i d.op. 

 Środa 28. 04. 2021 – św. Piotra Chanela, kapł. i m. 
6. 30 Okazja do spowiedzi św. 

7. 00 W intencji Stanisławy z ok. urodzin, z pr. o Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Boskiej oraz w int. całej rodziny 

17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 Za + Annę Kunicką - Msza św. ofiarowana od chrześniaka Janka z żoną i od 

Rozali i Stanisława Urbików ze Słopnic Górnych 

 Czwartek 29. 04. 2021 – św. Katarzyny Sienejskiej, dz. i dra K. 
8. 30 Różaniec za młode pokolenie 

9. 00 Za + Piotra Świerc w rocznicę śm., ++ rodziców, rodzeństwo i za ++ z rodziny 

Cichoń - Frejlich oraz d.op. 

18. 00 Ślub i Msza św. Tomasz Weber i Kamila Jasic 

 Piątek 30. 04. 2021 – św. Piusa V, pap. 
15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
17. 30 Okazja do spowiedzi św. 

18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA  I MŁODZIEŻOWA  
- Za + Hermana Kurpiers, jego ++ rodziców, teściów, pokr. i d .op. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-Komunijnych 

 Sobota 1. 05. 2021 – św. Józefa – rzemieślnika – Święto Pracy –  
I sob. m-ca 

6. 30 Okazja do spowiedzi św. 

7. 00 Do NSNMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców Mszy św. 

7. 30 Modlitwy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 

12. 00 Różaniec za Kościół, Ojca św. i Prześladowanych Chrześcijan 

15. 00 Ślub i Msza św. Piotr Burek i Partycja Kampa 

17. 30 Nabożeństwo majowe 
 



18. 00 PIERWSZA  MSZA  ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA  ZBIORCZA   

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

błogosławieństwo w int. rodziny Grala  

- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Bartosza Pruski, za rodziców, 

dziadków, chrzestnych i za całą rodzinę  

- Za + matkę Marię Kondziela w dniu urodzin, za + męża Jana, brata Piotra, 

pokr. i d.op. 

 Niedziela 2. 05. 2021 – V Niedziela Wielkanocna  
I Komunia Święta 

7. 30 Modlitwa różańcowa w int. naszego miasta 

8. 00 Dz. błag. do B.Op.  MBF z podz. za rozwiązanie trudnej sprawy, z prośbą o 

zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny 

9. 00 Dodatkowa Msza Dz. błag. do MBF i MBNP z pr. o zdrowie dla Rudolfa 

Otremba 

10. 30 Do Chrystusa Eucharystycznego w int. naszych Dzieci I–Komunijnych, za 

rodziców, dziadków, chrzestnych o potrzebne łaski i o dar wiary dla młodego 

pokolenia 

15. 45 Nabożeństwo majowe 

16. 30 Za + Annę Kempfert w 30 dz. po śm., za męża Antoniego, brata Gerarda, za + 

Antoniego Nogosek, ++ rodziców, teściów i szwagrów  

Pozostałe ogłoszenia 

1. Bóg zapłać za naszą comiesięczną kolektę parafialną na prace remontowe 

naszego kościoła (na tzw. wkład własny odnowienia elewacji ściany głównej i 

bocznej naszej świątyni)  

2. W dzisiejszą niedzielę - Niedzielę Dobrego Pasterza przeżywamy Światowy 

Dzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele  

3. W tym tygodniu przeżywamy pierwszą sobotę miesiąca  

4. W przyszłym tygodniu (2 V) kolekta wyznaczona na potrzeby Kurii i 

Seminarium  

5. Od soboty rozpoczynamy odprawianie Nabożeństwa Majowego, każdego dnia 

przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30  

6. Dzieci I-Komunijne w tzw. Białym Tygodniu do soboty włącznie uczestniczą 

we Mszy św. o godz. 18.00 

7. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 12.00 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła 
Najmilsi: 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i 

rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym 

będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go 

takim, jakim jest. 



Historia kościoła cz. 17 

 W nowym kościele obraz otrzymał miejsce w ołtarzu po prawej stronie, gdzie 

obecnie [lipiec 1938r.] stoi konfesjonał. Proboszcz Stuchly odprawiał także i tam 

Msze Św. Jego następca, proboszcz Sdralek, zlecił usunięcie obrazu i postawienie tam 

konfesjonału. Obraz długi czas stał w zakrystii, aż brat proboszcza, profesor Sdralek, 

nakłonił go, by obraz został powieszony. Obraz został powieszony na ścianie nad 

małym stołem, za ołtarzem św. Józefa. 

 W latach 1902-1903 ks. Rudzki zlecił malowanie kościoła oraz zawieszenie 

obrazu w tym miejscu, w którym znajduje się obecnie. 

 Ludzie czczą go oraz otrzymują wiele łask, o czym świadczą liczne świece. Od 

Zesłania Ducha Świętego 1904 r. dbamy i troszczymy się o ten ołtarz. Pani Grabowski 

zakupiła kratę oraz dywanik, moja siostra Franciska dwa wielkie srebrne świeczniki, a 

ja dwa pozostałe wielkie, srebrne świeczniki. 

 O coraz większej czci Matki Bożej świadczy stale, z roku na rok, powiększająca 

się liczba świec.  

1908 - 65 świec; 1937 - 223 świece. Do tego dochodzą jeszcze niezliczone małe 

świeczki oraz kwiaty, jak również 57 razy ofiarowywane uzupełnienie do lamp.  

 Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich, siostry Klaryski przy zdejmowaniu 

sukienki, odkryły włożonych pod nią kilkadziesiąt modlitw napisanych na różnych 

karteczkach. Część z nich pochodzi z okresu wojennego, głównie z roku 1942, 

natomiast reszta pochodzi z roku 1956, kiedy to obraz obchodził stulecie swego 

istnienia.   

Obrazy z prezbiterium 

We wrześniu 2016 roku rozpoczęto prace nad odtworzeniem obrazu, który kiedyś 

znajdował się w prezbiterium „Ostatnia Wieczerza”. Płytę o grubości 8 mm, na której 

miał powstać obraz wraz z obramowaniem grubości 5  cm wykonano w Zakładzie  

mistrza stolarskiego Rudolfa Hunczy z Groszowic. Ornamentykę obramowania 

opracował Janusz Wójcik z Opola, natomiast samo malowanie powierzono artyście-

malarzowi Adamowi Grocholskiemu z Brzegu, który wraz z bratem Andrzejem 

praktycznie w przeciągu miesiąca wspaniale odtworzył to dzieło mające wymiary 5 x 

4 metry. Obraz zakończono malować 26 października.  

 W dniach 18 - 25 marca 2017 roku miała miejsce w naszym kościele 

peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej z naszej katedry. Powitanie obrazu 

nastąpiło w sobotę 18 marca o godz. 12.00. O godz. 18.00 odprawiona została 

uroczysta Msza św. z udziałem ks. bpa Pawła Stobrawy. Natomiast Msza św. 

pożegnalna została odprawiona w sobotę 25 marca o godz. 9.00. W tym samym czasie 

przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne, które prowadził Ojciec Jezuita Henryk Całka.   

 W dniu 2 kwietnia 2017 roku w prezbiterium naszego kościoła zawisły dwa 

nowe obrazy namalowane przez artystę malarza Adama Grocholskiego z Brzegu. Nad 

wejściem do zakrystii umieszczono obraz św. Jacka, natomiast naprzeciwko obraz św. 

Anny. 


