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NIEWYGODNA PRAWDA  
Zniknięcie ciała Jezusa z grobu, w którym je złożono, stało się 

niepodważalnym faktem. Nie mogli temu zaprzeczyć ani żołnierze, którzy 

pilnowali grobu Jezusa, ani arcykapłani, którzy skazali Jezusa na śmierć. Nikt z 

przebywających w tym czasie w Jerozolimie nie mógł zaprzeczyć temu 

wydarzeniu. Ciało zmarłego Jezusa zniknęło z grobu. Co się więc stało?  

Zarówno pierwsi świadkowie, jak i cały Nowy Testament, a także bogata 

Tradycja chrześcijańska dają na to pytanie jasną i jednoznaczną odpowiedź. 

Powodem zniknięcia ciała Jezusa z grobu było Jego Zmartwychwstanie. Święty 

Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy w swym pierwszym kazaniu, mówiąc o Jezusie, 

wyraził tę prawdę w sposób zdecydowany: Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy 

śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim (Dz 2, 24).  

Nie wszyscy jednak, jak wiemy, przyjęli tę prawdę do wiadomości. 

Wspomina o tym dzisiejsza Ewangelia. Dla arcykapłanów prawda o 

zmartwychwstaniu Jezusa była tak bardzo niewygodna, że posunęli się do 

manipulacji i kłamstwa, aby tylko nie wyszła na jaw. Przyjęcie przez cały lud tej 

prawdy spowodowałoby całkowitą kompromitację arcykapłanów i w 

konsekwencji utratę sprawowanej przez nich władzy. Ale to przecież dla jej 

zachowania zabili. Mając wybór pomiędzy prawdą i skruchą a kłamstwem i 

władzą arcykapłani wybrali to drugie.  

Ich historia może być dla nas przestrogą. Broniąc swych pozycji, możemy 

mijać się z prawdą. Broniąc siebie, możemy siebie na zawsze utracić. Bo kto 

chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu Mnie i 

Ewangelii, zachowa je (Łk 9, 24).
=============================================================================================================================================================================== 

MIŁOSIERDZIE, KTÓRE NIE ZNA GRANIC  
Wydaje się, że posługa kapłana w konfesjonale jest taka cicha i 

mało spektakularna. Przypomina pracę sprzątacza, który oddaje brud 

ludzkich grzechów Bogu. Kapłana, którego misją jest rozdawać 

miłosierdzie Boże.  

Po zmartwychwstaniu Jezus tchnął w apostołów Ducha Świętego. 

Ich następcy na całej ziemi wypełniają nakaz Jezusa: „Którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 

Kościół miał od zawsze przekonanie o wielkiej mocy, jaka płynie od 

uczniów Chrystusa. To sprawiało, ze wspólnota rosła, umacniając się 

znakami towarzyszącymi posłudze apostołów: liczne uzdrowienia, 

wskrzeszenia umarłych, wypędzenia złych duchów. Obchodząc dziś 

Niedzielę Miłosierdzia Bożego, chcemy przychodzić do Boga, aby i nas 

obmył zdrojem „Krwi i Wody, która wypłynęła z Najświętszego Serca 

Zbawiciela”. Nie sposób nie dziękować także kapłanom, którzy w trudnych 

czasach nieśli orędzie o Bogu bogatym w Miłosierdzie: męczennikom 

Dachau, Stutthofu, Auschwitz czy czasów komunizmu w Polsce. 29 

kwietnia, w Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, chcemy oddać 

im hołd. Złożyli oni wielkie świadectwo wiary i poświęcenia 

współwięźniom: pocieszali na duchu, spowiadali, dzielili się żywnością, w 

tajemnicy odprawiali msze święte. Bł. Wincenty Frelichowski, św. 

Maksymilian Kolbe, bł. Michał Kozal i inni, w tak nieludzkich warunkach 

nieśli miłosierdzie, gdyż sami byli jego świadkami. Zakorzenieni w 

Chrystusie Zmartwychwstałym.  

Czas Wielkanocy jest okazją do spowiedzi, by z pomocą kapłana 

doświadczyć oczyszczenia z grzechów i prawdziwej wolności. 

NIEDZIELA 

MIŁOSIERDZIA  

BOŻEGO  
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 18 do 24 kwietnia 2022 roku. 

 

Poniedziałek 18.04  WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK. 

 7.30 W 30 dzień po śm. Jerzego Baldy.  

 9.15 Grabczok Do Opatrzności Bożej i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. 37 rocz.  

    sakramentu małżeństwa pp. Klaudii i Wiktora Kandzia, z prośbą o dalsze zdrowie i  

    bł. Boże w rodzinie i rodzinach dzieci. 

 10.30 W intencji młodzieży naszej parafii. 
 

Wtorek  19.04  

 7.00 Za †† żonę i matkę Teresę Cossbau w 2 rocz. śm., z pokrewieństwa z obu stron Cossbau i Czech.  

Środa  20.04  . 

 7.00 Za †† brata Herberta Patrzek, jego żonę, rodziców Stefana i Gertrudę, Feliksa i Cecylię Nalewaja,  

  z pokrewieństwa Patrzek i Nalewaja.  

Czwartek  21.04  . 

 7.00 Do Bożej Opatrzności i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski z ok. 87 rocz. ur. p. Jerzego  

  o zdrowie i bł. Boże w rodzinach dzieci i wnuków.  

 17.00 Do MBNP i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze potrzebne łaski,  

  szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie i opiekę Bożą dla Karoliny.  

Piątek  22.04  .  

 17.00 Grabczok Za †† matkę Monikę Molek w 3 rocz. śm. oraz ojca Franciszka. 

Sobota 23.04  . 

 13.00 Grabczok Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i  

  Boże Bł. z ok. 25 rocz. Sakramentu Małżeństwa pp. Barbary i Waldemara Wierzgała oraz  

  o wyproszenie wszelkich łask dla dzieci.  

 15.00  Do MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z ok. 70 rocz. ur. p. Jana Zylla z prośbą o zdrowie i  

  bł. Boże w  rodzinie.  

 18.00 Do MBNP z ok. rocznicy sakramentu małżeństwa pp. Urszuli i Engelberta, z podziękowaniem za  

  otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej i zdrowie w rodzinie i  

  rodzinach dzieci.  

 

Niedziela 24.04 DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.  
 7.30 Za †† Ilzę Kałuża, jej rodziców Józefa, Zofię i Annę, ciotkę Monikę Marsolek, rodziców,  

  rodzeństwo pokrewieństwo Kałuża, Marsolek, Fak, Kozioł dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za †† męża i ojca Józefa Wiench w rocz. śm. oraz z rodzin Wiench i Czurlok. 

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

  ok. ur. Jerzego oraz 30 rocz. sakramentu małżeństwa Anny i Jerzego.  

 15.00 Procesja ku czci św. Marka i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

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

Krupa.  

Bóg zapłać za udział w liturgii Wielkiego Tygodnia wszystkim grupom liturgicznym i parafianom. 

Bóg zapłać za sprzątnie świątyni grupom I, II i III. W tym tygodniu zapraszam grupę IV – p. Agnieszka Patrzek 

w Piątek. 

W Środę spotkanie dla dzieci klasy III przed pierwszą komunią o godz. 17.00. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. 

W Sobotę spotkanie w Luboszycach o godz. 9.00 młodzieży klasy VIII i klasy I średniej – celem 

przygotowania liturgii sakramentu bierzmowania oraz przyjęcia sakramentu pojednania – spowiedzi. Nie można 

godnie przyjąć sakramentu bez łaski uświęcającej czyli bez spowiedzi. Przypomnę sakrament ten dla młodzieży 

będzie udzielany w Poniedziałek 25 kwietnia o godz. 16.30 w kościele w Luboszycach. 

W związku z tym sakramentem już w Niedzielę odbędzie się procesja ku czci św. Marka z modlitwami o 

urodzaje i dobrą pogodę. Procesja rozpocznie się o godz. 15.00 do krzyża gminnego na rozstaju dróg ul. 

Opolskiej i Łubniańskiej. Po procesji nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – zapraszam! 

W przyszłą Niedzielę święto Miłosierdzia Bożego – kolekta przeznaczona na potrzeby Caritas naszej Diecezji. 

Również za tydzień odpust ku czci św. Jerzego w Kup – suma odpustowa o godz. 11.00. 



INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
od 24 kwietnia do 1 maja 2022 roku. 

 

Niedziela 24.04  DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.  
 7.30 Za †† Ilzę Kałuża, jej rodziców Józefa, Zofię i Annę, ciotkę Monikę Marsolek, rodziców, rodzeństwo  

  pokrewieństwo Kałuża, Marsolek, Fak, Kozioł dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  Za †† męża i ojca Józefa Wiench w rocz. śm. oraz z rodzin Wiench i Czurlok. 

 10.30 Do MBNP z podziękowanie za otrzymane łaski z prośba o bł. Boże i opiekę w rodzinie  ok. ur.  

  Jerzego oraz 30 rocz. sakramentu małżeństwa Anny i Jerzego.  

 15.00 Procesja ku czci św. Marka i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

 

Poniedziałek 25.04  Św. Marka.  

 16.30 bierzmowanie naszej młodzieży w Luboszycach  

  

Wtorek  26.04  Św. Wojciecha biskupa i męczennika. 

 7.00 Za †† ojca Rudolfa w 16 rocz. śm., matkę Elżbietę, brata Henryka, dziadków z obu stron,  

  chrzestnego Reinholda, z pokrewieństwa Świerc Torka, Pasoń i Niestrój.  

Środa  27.04  . 

 7.00 Za †† ojca Henryka w 8 rocz. śm., jego żonę Jadwigę, córkę s. Karolinę i z pokrewieństwa  

  z obu stron.  

Czwartek  28.04  . 

   

 17.00 Za †† męża i ojca w 3 rocz. śm., rodziców, teściów, szwagra i z całego pokrewieństwa.  

Piątek  29.04  Św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora Kościoła.  

    

 17.00 Grabczok Do Boskiej Opatrzności w intencji p. Jolanty z ok. 50 rocz. ur., z podziękowaniem za  

    otrzymane łaski, z próbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą. 

Sobota 30.04  . 

 7.00 Za †† Zofię Baldy, siostry, braci rodziców.  

 18.00 Do MBNP z ok. 35 rocz. sakramentu małżeństwa Urszuli i Jerzego z podziękowaniem za otrzymane  

  łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie.  

 

Niedziela 01.05  TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA.  
 7.30 Za †† żonę i matkę Elżbietę Bartusz w 5 rocz. śm., rodziców Marię i Ryszarda Bartusz,  

 Łucję i Franciszka Sopa, 5 szwagrów, siostrzeńca Krystiana, dziadków i z pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok  Do Opatrzności Bożej i MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski,  

    zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę, całkowity powrót do zdrowia, także  

    szczęśliwe rozwiązanie dla córki i bł. Boże w rodzinie Kuczera i Pigmans. 

 10.30 Za †† męża i ojca Wendelina Sosna, jego rodziców Emilię i Józefa, matkę Julię,  

  2 ojców, 2 braci, bratową i jej 2 synów, 4 szwagrów oraz z całego pokrewieństwa i  

  dusze w czyśćcu cierpiące.  

 15.00 Nabożeństwo majowe. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA:  

Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Cecylii, w tym tygodniu: Św. Barbary – przełożona p. 

Gertruda Polok.  

Bóg zapłać za sprzątanie naszej świątyni, w tym tygodniu zapraszam  

Dziś o godz. 15.00 procesja ku czci św. Marka z modlitwami o urodzaje i dobrą pogodę do krzyża 

gminnego. 

Jutro młodzież klasy VIII i I średniej przyjmie sakrament bierzmowania w Luboszycach o godz. 16.30. 

W Środę kolejne spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych o godz. 17.00. Na godz. 18.00 zapraszam 

rodziców do wspólnego ćwiczenia i poświecenia paramentów liturgicznych dla dzieci. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. Po mszy spotkanie dla klasy VI przed bierzmowaniem. 

Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium. 

Również za tydzień rozpoczynamy miesiąc maj – zapraszam na nabożeństwo majowe o godz. 15.00. 



 

Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim 
tekst opracowano na podstawie publikacji 

bpa prof. dra hab. Jana Kopca 
 

… 

Stopniowo, w miarę pogarszania się relacji Kościół - Państwo, władze 

domagały się od hierarchii przyśpieszenia w Rzymie procesu uznania 

nabytków terytorialnych, w czym utworzenie pełnoprawnych diecezji byłoby 

wzmocnieniem wiarygodności nowego systemu. Sprawa jednak nie leżała w 

mocy Episkopatu Polski i jakby w drodze represji 26 I 1951 r. wszyscy 

administratorzy na tzw. Ziemiach Odzyskanych zostali siłą usunięci przez 

władze państwowe, zaś na ich miejsce wybrano - pod naciskiem czynników 

rządowych - tzw. wikariuszów kapitulnych, co było aktem niekanonicznym. 

W obawie jednak przed możliwą nawet schizmą, prymas S. Wyszyński 

udzielił im uprawnień swoich wikariuszy generalnych. W Opolu w ten 

sposób objął rządy kościelne ks. Emil Kobierzycki. Lata 1951-1956 należały 

do najtrudniejszych dla Kościoła, nie tylko na Śląsku Opolskim. Ingerencja 

państwa we wszystkie dziedziny życia, inwigilacja duchowieństwa, 

deportacja 20 kapłanów-autochtonów z ich parafii do diecezji w Polsce 

centralnej, likwidacja ponad 150 domów zakonnych żeńskich i wysiedlenie 

blisko 700 sióstr do obozów pracy w Wielkopolsce i na Pomorzu albo do 

domów prowincjalnych, zamknięcie Wydawnictwa i drukarni - to trudny 

egzamin dla Kościoła. Zdołano jednak uratować podstawowe agendy 

diecezjalne, nawet w 1951 r. powołany został własny Sąd Duchowny i dzięki 

temu, po zmianach znanych jako Październik 1956 r. mógł objąć zarząd 

kościelny Śląska Opolskiego bp Franciszek Jop (1897- 1976), dotychczasowy 

biskup pomocniczy w Sandomierzu. Został on już mianowany w kwietniu 

1951 r. przez papieża Piusa XII na ten urząd, ale ówczesne władze 

państwowe nie dopuściły go do Opola. W okresie blisko 20 lat posługi bpa 

Jopa dokonały się najistotniejsze dla Kościoła pozytywne zmiany. Przede 

wszystkim dzięki cierpliwej postawie hierarchii dnia 25 V 1967 r. 

Kongregacja Konsystorialna mianowała dotychczasowych rządców na 

terenach zachodnich i północnych administratorami apostolskimi "ad nutum 

S. Sedis" i była to pierwsza nominacja watykańska dla owych terytoriów. 

Umożliwiła ona też podjęcie dalszych kroków, gdy podpisany 7 XII 1970 r. 

traktat polsko-niemiecki otwarł drogę do pełnej kanonicznej stabilizacji. 

Dokonała się ona na mocy bulli Pawta V1 "Episcoporum Poloniae coetus" z 

28 VI 1972 r. powołującą diecezję opolską i włączającą ją do 

zreorganizowanej metropolii wrocławskiej. 
 


