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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
===========================================================================================================================================================================

NIEDZIELA MĘKI
PAŃSKIEJ
PALMOWA

JEROZOLIMSKIE NASZE SERCA
Prostujcie się wszystkie drogi! Wszystkie drzewa pochylcie głowy!
Niech trawa pokłoni się w pokorze! Niech ludzie zakrzykną: „Hosanna
Synowi Dawida!”. Zielone palmy niech pokryją drogę do Jerozolimy. Do
miasta, gdzie miłość pokonała śmierć.
Wydarzenie Niedzieli Palmowej to nie tylko radosne okrzyki, machanie
palmami i wspólne wiwatowanie. Jezus przybywa do Jerozolimy nie po ludzkie
uznanie i po to, aby objąć władzę na wzór ludzkich królów. Przybywa jako
Mesjasz, by w „mieście świętym” wypełnić przepowiednie proroków i dać
ludziom obiecane odkupienie – przybywa na mękę krzyżową.
Tak więc może pojawić się w sercu dylemat: przybywa w radości, ale na
śmierć krzyżową. Trudno jest pojąć Bożą logikę, która przez śmierć prowadzi do
życia, przez służbę do królowania, przez uniżenie do tryumfu. A jednak logika ta
wydaje błogosławione owoce. Gdy wybaczamy, modlimy się i wzajemnie
sobie służymy, to zmieniamy świat.
Niewątpliwie czasem radosnym, pełnym służby są Światowe Dni
Młodzieży. Czas królowania Chrystusa w sercach ludzi, którzy u progu
dorosłego życia próbują poznać Boga. Poznać Jego miłość. Przybywając na
wspólne spotkanie, przybywają jak Chrystus, aby mówić i pokazywać sens
ludzkiego życia i śmierci. Doświadczają wówczas wiary ludzi i radości spotkania
z Jezusem.
Mamy więc dzisiaj trudne zadania. Powitać Chrystusa, który przybywa
w imię Pańskie do naszego serca. Zrozumieć i przyjąć naszą życiową „drogę
krzyżową”. A na koniec jeszcze: otworzyć bramy ludzkich serc dla Jezusa. Niech
przybędzie także do nich tak, jak dziś do Jerozolimy.

===============================================================================================================================================================================

CZY MOJE ŻYCIE TO PATRZENIE W GÓRĘ?
Chrystus zmartwychwstał! Nasze oczekiwanie się skończyło, a
nadzieja się spełniła. Wszystko dziś głosi triumf życia nad śmiercią:
wystrój kościoła, procesja rezurekcyjna, radosne Alleluja, bicie dzwonów,
a przede wszystkim pusty grób. Paweł Apostoł przynagla, a nawet
nakazuje: „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”.
Co to znaczy dążyć do tego, co w górze? Człowiek, który żyje bez
lęku, może stanąć prosto, bo wie, że nie ma powodów, aby się ukrywać. Życie
bez lęku daje pełną i prawdziwą wolność. Dar zmartwychwstania przynosi
jednak coś więcej. Pozwala wznosić się ku górze. W tym właśnie kryje się
tajemnica pełni życia i dlatego Paweł wzywa, abyśmy szukali w górze
Chrystusa i miejsca dla siebie, bo tam jest nasza ostateczna ojczyzna. Dokonuje
się to przez przejście ze śmierci duchowej zadanej przez grzech do nowego
życia dla Boga i w Bogu. Chrystus jest naszym zmartwychwstaniem zarówno
w wymiarze duchowym, jak i fizycznym. On zmartwychwstał dla nas! W ten
sposób został zmieniony tor naszego życia, który wiódł w dół, w przegraną, w
śmierć.
Jeżeli naprawdę pragniemy uczestniczyć w tej chwale, musimy „ujrzeć
i uwierzyć” jak Apostołowie z Ewangelii. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy
uwierzymy w pusty grób. W takim grobie nie ma już na czym zatrzymać
wzroku i dlatego trzeba go wznosić wzwyż – tam, gdzie przebywa Żyjący.
Dziś jest pierwszy dzień tygodnia, uroczystość triumfu życia. Radujmy
się tą niezwykłą pierwszą niedzielą w historii Kościoła. Patrzymy nie w dół, ale
w górę. „Patrzmy na Chrystusa!” (Hbr 12,2).

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 9 do 17 kwietnia 2017 roku.
Niedziela
7.30
9.15
10.30
14.00
15.00

09.04
NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - PALMOWA.
Za †† rodziców Albinę i Wilhelma Żołneczko, ojca Stanisław Cebula z ok. ur. z pokrewieństwa.
Grabczok Za † Annę Stiller w 30 dzień po śmierci.
Za †† ojca Konrada z ok. rocz. śm. matkę Adelę teścia Pawła i z pokrewieństwa.
Grabczok Droga Krzyżowa.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

.
Poniedziałek 10.04
13.00 rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu.
18.00 Do MBNP z prośbą o opiekę i bł. Boże z ok. ur. córki Karoliny.
Wtorek
11.04
7.00 Za †† matkę Agnieszkę Patrzek z ok. ur., ojca Jana ich rodziców, rodzeństwo, Jadwigę Szlegiel,
Reinholda Wierzgala, Tadeusza Bilik i pokrewieństwo Patrzek, Kilian, Gryga, Opoka i Blaszczyk.
Środa
12.04
.
7.00 Za †† męża Tomasza Patrzek w rocz. śm., jego rodziców, siostrę, braci, rodziców Marię i Józefa
Cichoń, brata Oswalda, szwagra Herberta, dusze w czyśćcu cierpiące.
Czwartek
13.04
Wielki Czwartek.
19.00 Za †† kapłanów.
Piątek
14.04
Wielki Piątek.
19.00 Liturgia Męki Pańskiej.
Sobota
15.04
Wielka Sobota.
19.00 W I-szą rocz. śm. p. Genowefy Śniatała.

Niedziela 16.04
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.
6.00 Rezurekcja - W intencji parafian i parafianek.
9.15 Grabczok Za † ojca Bogusława Sysak w 10 rocz. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30 Za †† matkę Marię w 7 rocz. śm., jej męża Pawła, matkę Annę, 3 synów, zięcia Waltra
ich rodziców i wszystkich z pokrewieństwa.
15.00 Nieszpory Wielkanocne.
Poniedziałek
17.04
DRUGI DZIEŃ WIELKANOCNY
7.30 Za †† rodziców Józefa, Zofię i Annę ciotkę Monikę wszystkich z pokrewieństwa.
9.15 Grabczok Za † Dorotę Michaś.
10.30 W intencji młodzieży naszej parafii.
ccon. Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże
z ok. 80 rocz. ur. Elżbiety Sosna.
======================================================================

OGŁOSZENIA
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam: sprzątamy w Piątek po południu:
Anna Firlus, Karina Jendro, Sabina Bul, Teresa Spyra
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Faustyny, w tym tygodniu: Św. Cecylii – przełożona p. Weronika Krupa.
Za chwilę przed kościołem składamy ofiary na pomoc poszkodowanym w Peru.
Dziś ostanie Gorzkie Żale o godz. 15.00.
Zapraszam na pielgrzymkę 27 – 28 maj 2017 r.
Jutro dzień wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszym kościele – rozpoczniemy od godz. 13.00 w
następującym porządku:
13.00 Powstańców Śląskich
14.00 Młyńska, Krzywa, Stawowa
15.00 1 Maja, Klasztorna, Leśna i Prosta
16.00 ks. Klimasa, Kwiatowa i Polna
17.00 Łubniańska, Ogrodowa i Opolska
W czasie adoracji okazja do spowiedzi – w sposób szczególny zapraszam dzieci. Uwaga o spowiedzi dzieci –
np. opuszczenie mszy św. niedzielnej.

W Środę spowiedź: godz. 18.00 na Grabczoku
godz. 19.00 w Brynicy
We Wtorek kolejne spotkanie dla dzieci pierwszo-komunijnych o godz. 17.00 i pierwsza spowiedź.
Od Czwartku wieczora do poranka Wielkanocnego przeżywamy Triduum Paschalne, które jest szczytem
liturgii Kościoła w całym roku.
Tegoroczna liturgia Triduum Paschalnego będzie się rozpoczynała o godz. 19.00.
Wielki Czwartek w Katedrze Opolskiej Msza Krzyżma św. o godz. 9.30 – reprezentują nas ministranci z klasy I
gimnazjalnej – wyjazd o godz. 8.45.
Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa – w
liturgii biorą udział wszyscy ministranci z całej parafii, także z Grabczoka. Zaproszeni przez ministrantów
panowie – gromadzą się w zakrystii. Zapraszam także naszych szafarzy – komunia w tym dniu pod dwoma
postaciami. Zapraszam także dziewczyna z grona Dzieci Maryi ze sztandarami.
Wielki Piątek – Kościół tego dnia rozważa Mękę Pańską i nie sprawuję mszy św. – tego dnia obowiązuje post
ścisły – co do jakości i ilości spożywanych posiłków.
Zapraszam do adoracji u Bożego Grobu – plan adoracji w gazetce i na stronie internetowej.
Wielka Sobota – ciąg dalszy adoracji przy Bożym Grobie i poświęcenie pokarmów: zachowajmy także z tradycji
tego dnia post.
Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w Sobotę: Brynica godz. 12.00 i 14.00, Grabczok godz. 13.00.
W zakrystii można nabyć paschaliki, które przynosimy na wieczorną liturgię Wigilii Paschalnej.
Niedziela Zmartwychwstania – rezurekcja o godz. 6.00. Zapraszam także panów do niesienia baldachimu. Po
południu o godz. 15.00 świąteczne nieszpory.
Zapraszam druhów strażackich do przygotowania Bożego Grobu i trzymania straży, jak również do
prowadzenia procesji rezurekcyjnej – wzorem lat ubiegłych.
Grabczok: Zapraszamy także druhów strażacki z Grabczoka do trzymania straży przy Bożym Grobie.
Dziewczyny z grona Dzieci Maryi zapraszam w strojach i ze sztandarami do udziału w liturgii w W. Czwartek,
rezurekcji Wielkanocnej.
Spotkanie Ministrantów – przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego: Piątek i Sobotę o godz. 10.00.
Komunia świąteczna dla naszych chorych – proszę zgłosić w zakrystii lub u panów szafarzy.
W drugi dzień świąt na sumie Msza w intencji młodzieży naszej parafii, a kolekta na KUL.
Zapraszam chłopców i dziewczyny do kołatania na Wielki Piątek i Sobotę o godz. 12.00.
Kancelaria w tym tygodniu czynna tylko do środy. W Sobotę zapraszam młodzież klasy III gimnazjalnej do
posprzątania obejścia naszego kościoła na święta Wielkanocne o godz. 9.30.
Noc konfesjonałów w Opolu: kościół bł. Czesława, Wielka Środa 12 kwietnia, godz. 19:00-24:00; kościół św.
Michała (Półwieś), Wielki Piątek 14 kwietnia, godz. 20:00-24:00; kościół Matki Boskiej Bolesnej i św.
Wojciecha, Wielka Środa 12 kwietnia, godz. 17:00-22:00
Radio Doxa zaprasza na przeżycie Triduum Paschalnego – plakat
Zapowiedzi przed małżeńskie
Izabela Kurc i Tomasz Leja zapowiedź druga
O przeszkodach należy poinformować w kancelarii
Informacje poza duszpasterskie
Dziś po sumie spotkanie dla druhów strażackich z Brynicy i Grabczoka na Sali OSP w Brynicy –
przygotowanie Bożego Grobu, straży przy nim i procesji rezurekcyjnej.
Zarząd LZS zaprasza na dzisiejszy mecz o godz. 13.30 z drużyną z Popielowa.

Plan adoracji przy Bożym Grobie:
NOCNA
Po liturgii indywidualnie
21.00
22.00
23.00
24.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

Surowina
Grabczok
ul. Krzywa i Powst. Śl. od początku do rynku
ul. Młyńska i Stawowa - Grobla
ul. Leśna, 1 Maja reszta i Prosta - Podlesie
ul. 1 Maja do mostu i Klasztorna
ul. Powst. Śl. od końca do rynku i Polna
ul. Ks. Klimasa i Kwiatowa
ul. Opolska i Ogrodowa
ul. Łubniańska – Podgórze

7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

DZIENNA
ul. Krzywa i Powst. Śl. od początku
do rynku
ul. Młyńska i Stawowa
Grabczok
ul. Leśna, 1 Maja reszta i Prosta
ul. 1 Maja do mostu i Klasztorna
ul. Powst. Śl. od rynku do końca
ul. Ks. Klimasa i Kwiatowa
ul. Opolska i Ogrodowa
Surowina
ul. Polna
ul. Łubniańska
indywidualnie

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 17 do 23 kwietnia 2017 roku.
Poniedziałek 17.04
DRUGI DZIEŃ WIELKANOCNY
7.30 Za †† rodziców Józefa, Zofię i Annę ciotkę Monikę wszystkich z pokrewieństwa.
9.15 Grabczok Za † Dorotę Michaś.
10.30 W intencji młodzieży naszej parafii.
ccon. Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże z ok. 80 rocz. ur.
p. Elżbiety Sosna.
Wtorek
7.00

18.04
Za †† rodziców Stanisławę i Stanisława, Bronisławę i Zygmunta, siostrę, brata, 3 szwagrów i
dziadków z obu stron.
Środa
19.04
.
7.00 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
z ok. 50 rocz. ur. Alfreda.
Czwartek
20.04
17.00 Za †† ojca Franciszka Gopoń 14 rocz. śm., brata Norberta Gopoń w 7 rocz. śm., matkę Łucję i
z pokrewieństwa.
Piątek
21.04
7.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. ur. Jerzego Jendro z prośbą o dalsze zdrowie i
bł. Boże w naszych rodzinach.
17.00 Grabczok Za †† rodziców Agnieszkę i Jana Susczyk, brata Gerharda, syna Gintra, szwagra Ewalda
oraz z rodziny Michter.
Sobota
22.04
18.00

Niedziela
7.30
9.15
10.30
ccon.
15.00

23.04

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA –
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże
z ok. 30 rocz. sakramentu małżeństwa pp. Urszuli i Jerzego i bł. Boże dla dzieci.
Grabczok Do Boskiej Opatrzności o zdrowie i opiekę Bożą dla rodzin Kołodziej,
Świec i Molek.
Do MB Fatimskiej i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze potrzebne łaski zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci.
Do MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i
bł. Boże z ok. 18 rocz. ur. Marko Świerc.
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

======================================================================

OGŁOSZENIA:
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Janina Buchman, Brygida Marsolek, Barbara Stotko, Izabela Marsolek
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Cecylii, w tym tygodniu: Św. Barbary – przełożona p. Gertruda Polok.
W tym tygodniu przeżywamy Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego.
Jutro we Wtorek spotkanie dla dzieci komunijnych o godz. 17.00.
W Czwartek msza szkolna godz. 17.00.
W Piątek nie obowiązuje post – gdyż wszystkie dni tego tygodnia mają rangę uroczystości.
W przyszłą Niedzielę Drugą Wielkanocną wypada Święto Miłosierdzia Bożego, kolekta przeznaczona na
Caritas Diecezji Opolskiej. Przed świątynią możemy złożyć ofiary na pomoc chrześcijanom w Syrii – Aleppo.
Po południu Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00
Również w przyszła Niedzielę odpust ku czci św. Jerzego w Kup – suma odpustowa o godz. 11.00.
Zapowiedzi przed małżeńskie
Izabela Kurc i Tomasz Leja zapowiedź trzecia
O przeszkodach należy poinformować w kancelarii

