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TRZY CZASY 
Wielu ludzi lubi wracać do przeszłości. Szczególnie do tych momentów, 

które wiązały się z radością, dobrem, spełnieniem. Bóg także wraca do 

przeszłości – aby ją uzdrowić.  
     Prorok Izajasz mówi przecież w pierwszym czytaniu o przeszłości. 

Nawołuje, by Izraelici nie wracali do minionych wydarzeń. Sam jednak wspomniał o 

tym, co się stało, kiedy wychodzili z Egiptu. Wówczas Bóg swoją mocą zniszczył 

potęgę faraona. Izajasz zwrócił jednak uwagę także na przyszłość: Bóg utworzy 

sobie nowy lud, który otrzyma od Niego życiodajną wodę i opowie o chwale Pana. 

Dokona rzeczy większych niż podczas wyjścia z Egiptu.  

Święty Paweł mówi w drugim czytaniu o swojej teraźniejszości. Stanowczo 

stwierdza, że w świetle wiary w Jezusa, wszystko inne jest jak śmieci. Godzi się 

więc na cierpienie w imię Jezusa. Przeżywa teraźniejszość bólu, lecz ma nadzieję na 

przyszłość w chwale. W końcu każdy człowiek, który towarzyszy Jezusowi w Jego 

męce, będzie również uczestnikiem Jego zwycięstwa.  

W historii schwytanej na cudzołóstwie kobiety także ujawnia się jej przeszłość. 

Widać ją w grzechu, który popełniła. Prawo nakazywało ukarać ją śmiercią. Widać 

także teraźniejszość kobiety, gdyż inni grzesznicy (niezłapani na gorącym uczynku), 

chcą odebrać jej życie. W spotkaniu z Panem przeszłość kobiety zostaje 

przebaczona, a grzech darowany. Dzięki temu także jej przyszłość zyskuje nadzieję: 

wyzwolenia od zła, które zniszczy Jezus; ratunku od najgorszego skutku grzechu, 

jakim jest śmierć. Już niebawem Ten, który uratował życie cudzołożnej kobiecie, 

sam poniesie karę za grzechy innych – umierając na krzyżu.
=============================================================================================================================================================================== 

KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY…  
Niedziela Palmowa w oczach przyjaciół Jezusa była Jego osobistym 

triumfem. Ale był to triumf pozorny. Jezus zgodził się na to, by kochające Go 

osoby zorganizowały Mu królewski wjazd do Jerozolimy. Pozwolił, by rzucały pod 

Jego stopy gałązki oliwne, by śpiewały „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Ale 

Chrystus wiedział, że rozpoczyna się tydzień Jego męki i że właściwy Jego triumf 

dokona się dopiero w niedzielę zmartwychwstania. Wtedy zatriumfuje prawdziwie 

jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana.  

Dzisiaj Kościół nas zaprasza, abyśmy przeszli Chrystusową drogą pojmania, 

sądów i drogą krzyżową. Przewodnikiem jest ewangelista św. Łukasz. To on z wielką 

wrażliwością przedstawia nam cierpienia Pana Jezusa. Jako lekarz i malarz, historyk i 

sprawozdawca dociera on w swych badaniach do wielu ludzi, by wypytać ich o 

szczegóły związane z aresztowaniem Jezusa, procesem, Jego ostatnią drogą i wreszcie, 

ze śmiercią na krzyżu. Będąc uczniem św. Pawła Apostoła Narodów, który nie chciał 

znać nikogo tylko Jezusa Chrystusa i to Ukrzyżowanego, spogląda z największą czcią 

na tajemnice naszego zbawienia. Dlatego spod pióra św. Łukasza wychodzą szczegóły, 

których brak w innych Ewangeliach.  

Święty Łukasz przedstawia nam mękę Jezusa jako czas straszliwej walki z 

szatanem o człowieka. Kto przyjmuje tajemnicę zbawczej męki Jezusowej, ten idzie na 

całego do walki ze złem. Święty Ignacy Loyola, którego oczy zalewały się łzami, gdy 

rozmyślał o cierpieniach Chrystusa, modlił się „Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie!”. 

Rozumiał jednak, że nie wystarczy tylko roztkliwiać się pod krzyżem, ale należy po 

spojrzeniu na krzyż podjąć bezwzględną walkę ze złem w sobie i wokół siebie. W 

niektórych świątyniach hiszpańskich, przy wielkich krzyżach z wizerunkiem 

ukrzyżowanego Chrystusa, znajdowały się klęczniki z łańcuchami. Podawano w ten 

sposób pouczenie klęczącym grzesznikom, że w walce z sobą i swoimi namiętnościami 

winni przywiązać się raczej łańcuchami do krzyża, niż ulec pokusie złego ducha. W 

ranach ukrzyżowanego Zbawiciela znajdziemy lekarstwo na wszystko, co nas boli. 

Jezus bowiem po to umierał, by nas uzdrowić z grzechów i by nas zbawić. Męka 

Chrystusa jest dla nas największym dobrem i zbawieniem. 

 

NIEDZIELA 

PALMOWA  

MĘKI PAŃSKIEJ  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 3 do 10 kwietnia 2022 roku. 

 

Niedziela 03.04  PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.  
 7.30 Za †† rodziców Ingeborgę i Ludwika Patrzek oraz wszystkich z rodzin Winterstein i Patrzek.  

 9.15 Grabczok  Za † Rudolfa Borosz w 30 dzień po śmierci. 

 10.30 Za †† Hildegardę i Alojzego Mros ich syna Konrada rodzeństwo i dziadków z obu stron  

 14.00 Grabczok Gorzkie Żale. 

 15.00 Gorzkie Żale. 
 

Poniedziałek 04.04   

 18.00 Za †† męża Franciszka Czech w rocz. śm., rodziców Agnieszkę i Jana Moczko oraz dusze w czyśćcu  

  cierpiące.  

Wtorek  05.04  

 7.00 Za †† szwagierki Marię i Irenę Kałuża, męża Gintra Hyla, jego rodziców Monikę i Karola, rodziców  

  Pawła i Marię Kałuża, brata Jerzego, siostrę Marię, 3 szwagrów z rodzin Kałuża, Kesler, Hyla Buchta.  

Środa  06.04  . 

 7.00 Za †† rodziców Albinę i Wilhelma Żołneczko z ok. rocz. ur., z rodziny Żołneczko Cebula.  

Czwartek  07.04  . 

 7.00 Za †† męża i ojca Helmuta syna Rafała, matkę Cecylię,  jej 2 mężów, oraz rodziców Apolonię i  

  Stefana.  

 18.00 Za †† ojca Konrada Pietrek w kolejną rocz. śm., matkę Adelę, teściów oraz z pokrewieństwa.  

Piątek  08.04  .  

 7.00 Za †† męża i ojca Jerzego Sosna w 24 rocz. śm., rodziców z obu stron, całe pokrewieństwo i dusze  

  opuszczone.  

 17.00 Grabczok Za †† rodziców Ryszarda i Martę Emmerling, braci Wilhelma i Edgara, szwagrów Helmuta  

    i Józefa, dziadków Emmerling i Folkmer i z pokrewieństwa. 

 18.00 Droga Krzyżowa. 

Sobota 09.04  . 

 7.00 Za †† rodziców Anielę i Norberta Kupka i brata Henryka, dusze w czyśćcu cierpiące. 

 18.00 Do Miłosierdzia Bożego i MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i  

  bł. Boże z ok. 70 rocz. ur. Jerzego.  
 

Niedziela 10.04  NIEDZIELA PALMOWA - MĘKI PAŃSKIEJ.  
 7.30 Za †† rodziców Konrada i Teklę, brata Ryszarda, szwagra, szwagierkę i z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za †† ojca Bogusława Sysak w rocz. śm., jego rodziców Genowefę i Michała oraz   

    dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Za †† rodziców Annę i Feliksa ich syna Henryka, rodziców Stefanię i Józefa, brata, szwagra  

  oraz z pokrewieństwa Marsolek, Knop i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 14.00 Grabczok Droga Krzyżowa. 

 15.00 Gorzkie Żale. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Elżbiety, w tym tygodniu: Św. Marii Magdaleny – przełożona p. 

Agnieszka Cebula.  

Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu: Poniedziałek grupa V – p. Krystyna Sowa, Wtorek – grupa VI – p. Katarzyna 

Pikos, Środa – grupa VII – p. Sylwia Cierna, Czwartek – grupa VIII – p. Jolanta Wiesner i Piątek – grupa IX – p. Weronika Krupa. 

Zapraszam dziś na Gorzkie Żale o godz. 15.00. 

W Środę spotkanie dla dzieci klasy III o godz. 17.00. Po spotkaniu pierwsza spowiedź dla dzieci. 

„Paczka dla Ukrainy” – PZC włącza się w pomoc Caritasu w całym kraju. Zapraszamy do przygotowania paczki dla Ukrainy. Można 

to uczynić samodzielnie bądź w jakiś grupie, albo dostarczając tylko poszczególne towary. Bardzo prosimy by były to towary świeże z 

długim terminem ważności. Jesteśmy zobowiązani do przejrzenia tego nie dajemy rzeczy przeterminowanych – takie należy wyrzucić. 

Kartki na ostatniej ławce. Dostarczamy rzeczy i towary do Soboty do godz. 10.00 – salka na farskim podwórku. 

Wysłuchanie synodalne – czwartek parafia w Łubnianach – szczegóły na stronie internetowej parafii w Łubnianach. 

Zgłoszenie chorych u naszych panów szafarzy aby odwiedzili ich z komunią w czasie świąt. 

W Czwartek msza szkolna godz. 18.00 – po mszy spotkanie dla klasy VII. 

Młodzieży z klasy I średniej i klasy VIII – przypominam o wpłacie ofiar na bierzmowanie. 

W Piątek Droga Krzyżowa o godz. 18.00. 

W przyszłą Niedzielę poświęcenie palm i na sumie procesja z palmami. 

W przyszłą Niedzielę dla naszej parafii przypada dzień adoracji Wieczystej Najświętszego Sakramentu – zapraszam do adoracji: 

 8.30  ul. Polna, Opolska, Ogrodowa i Surowina 

 9.30  ul. Łubniańska, Ks. Klimasa i Kwiatowa 

 12.00  ul. Powstańców Śląskich 

 13.00  ul. 1 Maja, Klasztorna, Leśna i Prosta 

 14.00  ul. Stawowa, Młyńska i Krzywa 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 10 do 18 kwietnia 2022 roku. 

 

Niedziela 10.04  NIEDZIELA PALMOWA - MĘKI PAŃSKIEJ.   

 7.30 Za †† rodziców Konrada i Teklę, brata Ryszarda, szwagra, szwagierkę i z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Za †† ojca Bogusława Sysak w rocz. śm., jego rodziców Genowefę i Michała oraz  dusze w  

    czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Za †† rodziców Annę i Feliksa ich syna Henryka, rodziców Stefanię i Józefa, brata, szwagra oraz z  

  pokrewieństwa Marsolek, Knop i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 14.00 Grabczok Droga Krzyżowa. 

 15.00 Gorzkie Żale. 

 

Poniedziałek 11.04   

 7.00 Za †† męża i ojca Tomasza, jego rodziców Katarzynę i Tomasza, siostrę Elżbietę, jego braci,  

  rodziców Marię i Józefa Cichoń, brata Oswalda , szwagra Herberta i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 18.00 Za † Karolinę Górecką w 4 rocz. śm.  

Wtorek  12.04  

 7.00 Za †† matkę Agnieszkę Patrzek z ok. ur., ojca Jana ich rodziców, brata Ryszarda i Adelę, siostrę Annę  

  i Edmunda Polok, Jadwigę Szlegiel i całe pokrewieństwo Patrzek, Kilian, Gryga, Opoka i Blaszczyk.  

Środa  13.04  . 

 7.00 Za †† matkę Marię w 12 rocz. śm., jej męża Pawła, ich 3 synów, matkę Annę, ich rodziców,  

  3 synowe, zięcia Waltra i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek  14.04  WIELKI CZWARTEK. 

 18.30 Za †† kapłanów. 

Piątek  15.04  WIELKI PIĄTEK.  

 18.30  Liturgia Męki Pańskiej 

 22.00  Droga Krzyżowa. 

Sobota 16.04  WIELKA SOBOTA. 

 18.30 Za †† bratową Łucję Schumilas i jej męża.  

 

Niedziela 17.04 NIEDZIELA WIELKANOCNA - ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.  
 6.00 Za parafian. 

 9.15 Grabczok  Za †† męża i ojca  Kazimierza w 2 rocz. śm., jego rodziców, rodzeństwo i za  

    dusze w czyśćcu cierpiące. 

 10.30 Do MBNP z podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Boże bł. i  

  zdrowie z ok. 85 rocz. Elżbiety Sosna.  

 15.00 Nieszpory Wielkanocne. 

 

Poniedziałek 18.04  WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK. 

 7.30 W 30 dzień po śm. Jerzego Baldy.  

 9.15 Grabczok  

 10.30 W intencji młodzieży naszej parafii. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Marii Magdaleny, w tym tygodniu: Św. Faustyny– przełożona p. 

Weronika Kansy.  

Dziś ostatnie Gorzkie Żale o godz. 15.00 – zapraszam. 

W tym tygodniu nie ma spotkania dla dzieci klasy III przed pierwszą komunią. 

Spowiedź przed Wielkanocną: 

 Poniedziałek godz. 16.30 

 Środa Grabczok godz. 18.00 i Brynica od godz. 19.00. 

W Wielki Czwartek do południa w katedrze opolskiej Msza Krzyżma z poświęcenie olejów i udziałem delegacji 

naszych ministrantów. 

Wieczorem rozpoczynamy Triduum Paschalne Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30. Na tę mszę zapraszam 

wszystkich ministrantów i ministrantki, szafarzy i parafian, jest ona pamiątką ostatniej wieczerzy i ustanowienia 

sakramentu eucharystii i kapłaństwa. Komunia pod dwoma postaciami. 



W Wielki Piątek nie sprawujemy mszy świętej – to jedyny dzień bez tego sakramentu. 

Liturgia Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.30. W trakcie liturgii odsłaniamy krzyż i publicznie go 

adorujemy – zapraszam do wyznania wiary przez jego ucałowanie. Po liturgii adoracja przy Bożym Grobie do 

godz. 22.00. Po zakończeniu adoracji nabożeństwo Drogi Krzyżowej – zapraszamy także tych którym trudno 

było przybyć w Piątki Wielkiego Postu..  

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły czyli post i abstynencję od pokarmów mięsnych także przez 

organicznie ilości pokarmów. 

W Wielką Sobotę modlimy się przy Bożym Grobie przez adorację Najświętszego Sakramentu oraz 

przygotowujemy pokarmy na stół wielkanocny. Poświęcenie pokarmów w Brynicy o godz. 12.00 i 14.00, na 

Grabczoku o godz. 13.00. 

Adoracja od godz. 12.00. W tym czasie możemy także składać ofiary na utrzymanie Bożego Grobu w Ziemi 

Świętej oraz jałmużnę wielkopostną i oddać cześć krzyżowi. 

Z tradycji w Wielką Sobotę zachowujemy także post. 

Na wieczorną Liturgię Paschalna przynieśmy z sobą świece, przy których odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. 

Świece paschaliki możemy nabyć w zakrystii – 3,- zł. 

W Niedzielny poranek o godz. 6.00 uroczysta procesja rezurekcyjna – zapraszam! 

Po południu pierwszego dnia świątecznego o godz. 15.00 nieszpory wielkanocne – zapraszam! 

W Poniedziałek Wielkanocny msze w porządku Niedzielnym, na sumie o godz. 10.30 modlimy się za młodzież 

naszej parafii – zapraszam! Kolekta tego dnia przeznaczona na KUL. 

Przygotowanie liturgii Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy – zapraszam ministrantów i ministrantki w Wielki 

Czwartek wszystkich z Brynicy i Grabczoka obowiązkowo do udziału w mszy wieczerzy pańskiej. W Wielki 

Piątek o godz. 11.00 spotkanie ministrantów dla przygotowania liturgii Wielkiego Piątku, a w sobotę o godz. 

11.00. Prośba do rodziców aby umożliwić udział w tych przygotowaniach. 

Kolejna grupa którą zapraszam do przygotowań i w liturgii to druhowie strażaccy: Prosimy o zbudowanie 

Bożego Grobu, czuwania przy nim oraz poprowadzenie procesji rezurekcyjnej. 

W Wielkanocny poranek zapraszam panów do niesienia baldachimu. 

Komunia świąteczna dla naszych chorych – proszę zgłosić w zakrystii lub u panów szafarzy.  

Na liturgię wielkiego tygodnia zapraszam wszystkich parafian – po dwu letniej przerwie pandemicznej odnówmy 

naszą przyjaźń z Bożą Liturgią – zapraszam! 

Zapraszam chłopców i dziewczyny do kołatania na Wielki Piątek i Sobotę o godz. 12.00. 

Adoracja przy Bożym Grobie:
 

Wielki Piątek: 

 Godz.  20.00  Powstańców Śl. od początku do rynku 

  21.00 Powstańców Śl. od rynku do końca 

Wielka Sobota: 

 12.00 ul. Ks. Klimasa i Kwiatowa 

 13.00 ul. Opolska i Ogrodowa Surowina 

 14.00 ul. Łubniańska i Polna 

 15.00 Grabczok 

 16.00 ul. Młyńska, Stawowa i Krzywa 

 17.00 ul. 1 Maja, Leśna, Prosta i Klasztorna 

 Przed liturgią indywidualnie 
 

 

Informacja dla uchodźców z Ukrainy: 

Posługa duszpasterska:  

(1) dla osób należących do Kościoła greckokatolickiego przy rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia 

Pańskiego – Liturgia w każdą niedzielę o godz. 9.00 w kaplicy (Opole, ul. Gen. Grota-Roweckiego 3) - tel. 

kontaktowe: 736 136 617, 739 981 340;  

(2) dla osób należących do Kościoła rzymskokatolickiego przy rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia 

Pańskiego (Opole, ul. Gen. Grota-Roweckiego 3) - tel. kontaktowe: 694 910 306, 77 455 55 46. 

 


