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Wielkanocna Radość
O Panie,
gdy ślepi widzą,
paralitycy chodzą,
gdy lud powstaje,
to znak Twego dzieła.
To jest moc
Zmartwychwstałego,
który rozrywa łańcuchy ucisku
i łamie sztaby więzień.
To jest Chrystus,
który walczy po naszej stronie.
Kogóż mamy się lękać?
Uwielbiony bądź, Panie,
który obiecałeś nam zwycięstwo.
Tobie podzięka i chwała!
(pieśń robotników rolnych w Peru)
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Ks. Proboszcz

Życie
Wiadomo, na czym ma polegać reklama.
Reklamując trawę, nie wystarczy pokazać kawałek zielonego trawnika, ale trzeba tak go
przedstawić, że ten, kto go ogląda, nie tylko widzi trawę, ale także czuje jej zapach, soczystość, delikatność, przyjemny chłód... Nie tylko
widzi morze, ale także czuje, jak unoszą go fale, jak przedziwny jest smak morskiej wody, jak
wielka czeka go przygoda... Nie tylko widzi
dzieci, ale słyszy także ich śmiech, czuje ich
beztroskę, bliskość, zaraźliwą radość... Reklama fascynuje scenami z życia: trawa, morze,
śmiech... jego urokiem. A życie nie jest nam ob- Ci, którzy zmarłym oddają
ostatnią posługę i u grobu
ojętne. Chcemy w nim mieć udział. Chcemy za- szukają
pociechy, jako pierchować jak najdłużej jego szczęśliwe chwile. A wsi doświadczają orędzia o
Akceptujeśli już nie da się ich zatrzymać na zawsze, to zmartwychwstaniu.
ją śmierć i otrzymują życie.
przynajmniej zachować o nich wspomnienie.
Przy powstaniu Chrystusa z
Czy jest to jednak możliwe?
mamy do czynie„Nie zatrzymuj Mnie!” Maria Magdalena martwych
nia z prawdą, która może onagle zobaczyła Jezusa i czuje Jego bliskość. kazać się prawdą każdego
i każdej godziny. Wiele
Chciałaby Go zatrzymać. Ale nie może. Nawet dnia
razy się już taką okazała,
Jezus jej na to nie pozwala. Niestety, my, lu- wiele razy się jeszcze taką
dzie, nie jesteśmy w stanie zatrzymać pięknych okaże.
momentów życia i szczęścia. Przemijają. Nieraz w trudnych czasach
wystarczą jednak zdjęcia z dawnych dobrych chwil, a już wraz ze
wspomnieniami powracają także dobre uczucia, które są wsparciem,
budzą otuchę. My, ludzie, potrzebujemy znaków, symboli i obrazów
pamięci.
O tym wszystkim pamięta także liturgia zmartwychwstania Pańskiego. Pomyślmy tylko o ogniu wielkosobotnim i o paschale, który
rozjaśnia mroki świątyni. O muzyce i śpiewach... o radosnym Alleluja.
O wspólnie spożywanym Chlebie życia, jakim dzieli się z nami Jezus.
Z tych znaków, symboli i obrazów pamięci wolno czerpać siłę także w
trudnym czasie, a nie tylko w czasie wielkanocnym. Życzmy sobie,
żebyśmy również w te Święta Wielkanocne rzeczywiście poczuli życie
Jezusa.

Porządek nabożeństw
01.04.2018 – 08.04.2018

NIEDZIELA – 1 kwietnia 2018 – I WIELKANOCNA – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Joannę i Franciszka Krybus, rodziców z 2 stron rodzeństwo, synową Renatę, Genowefę i Bronisława Lachowicz, synów, synowe, pokrewieństwo Krybus-Lachowicz-Wochnik.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Górników.
14:00 Nieszpory chrzcielne [Chrzest Martyny Dzwoniarek i Mikołaja Tumulla].
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 2 kwietnia 2018
08:00 Za zm. rodziców Bertę i Jana Foltys, Wiktorię Foltys, dzieci, Renatę Foltys, dziadków Pietruszka, Foltys i zm. z rodzin Burdzik-Foltys.
10:30 Za zm. Antoniego Zgaślik w 2. rocznicę śmierci.
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY – 3 kwietnia 2018
18:00 Za zm. Huberta Cwik.
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 4 kwietnia 2018
07:00 Za zm. Alojzego, Anielę i Magdalenę Bulenda, rodzeństwo, Franciszka
Leśniok, 2 żony Anielę Leśniok, pokrewieństwo Bulenda-Leśniok, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące,
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 5 kwietnia 2018
18:00 Za zm. Jerzego Przybyła, synową Marię Przybyła, Jana i Martę Wojtena,
Helenę i Józefa Bugla, Antoniego i Marię Przybyła, Alfreda i Krystynę
Przybyła i zm. z rodzin Przybyła, Wojtena, Kretek, Halamoda.
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 6 kwietnia 2018
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego.
18:00 Z zm. Alfonsa i Agnieszkę Mika, syna Pawła, rodziców Wilhelma i Marię
Mika, syna Alfreda, pokrewieństwo Mika, Rybka i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 7 kwietnia 2018
08:00 W intencji czcicieli Najśw. Maryi Panny, zwłaszcza róż różańcowych. Po
Mszy św. nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
18:00 Za zm. Jerzego Wałach, rodziców Wałach, Krybus, zm. z pokrewieństwa
oraz za zm. Annę Wychowaniec.
NIEDZIELA – 8 kwietnia 2018 – II WIELKANOCNA, czyli Miłosierdzia Bożego
08:00 Za zm. Alojzego Grela w 30. rocznicę śmierci.
10:30 Do Bożej Opatrzności i Jezusa Miłosiernego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 70. rocznicy urodzin Henryki Marek z Grzegorzowic.

Informacje duszpasterskie
01.04.2018 – 08.04.2018

Dzisiaj kolekta powinowata. W Poniedziałek kolekta na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a w przyszłą niedzielę na Caritas Diecezji Opolskiej. W czasie adoracji
Krzyża przy grobie Pańskim na kościoły w Ziemi Świętej zebraliśmy 1137,95 PLN
oraz 5€. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.
W imieniu nasz wszystkich składam serdeczne podziękowania tym, którzy przyczynili się do uświetnienia Wielkanocnych Obchodów Zmartwychwstania Pańskiego: służbie liturgicznej, Panu Kościelnemu, scholi,
Paniom organistkom, pocztom sztandarowym, Panom niosącym w procesji baldachim, figurę Chrystusa Zmartwychwstałego i Krzyż oraz wszystkim uczestnikom
Świętego Triduum Paschalnego.
Dzisiaj na godz. 14:00 zapraszam na Wielkanocne Nieszpory Chrzcielne, w czasie których wspomnimy nasz własny chrzest i podziękujemy
Bogu za włącznie do Kościoła. Po nieszporach chrzest Martyny Dzwoniarek i Mikołaja Tumulla.
W najbliższy piątek, ze względu na trwającą Oktawę Wielkanocy, nie obowiązuje
piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Marcin Kowalczuk, s. Jana i Krystyny z parafii św. Anny w Chałupkach,
· Sonia Hałas, c. Marka i Kariny z naszej parafii
(zapowiedź druga)
· Kamil Świerczek, s. Stanisława i Małgorzaty z parafii św. Jerzego w
Mszanie,
· Aleksandra Kołodziej, c. Bernarda i Krystyny z naszej parafii
(zapowiedź druga)
Kancelaria parafialna będzie czynna codziennie od wtorku do soboty bezpośrednio po Mszach św.
Dekanalne Duszpasterstwo Rodzin zaprasza na Remont Małżeński - rekolekcje, które odbędą się w dniach 13-15 kwietnia w klasztorze Annuntiata w Raciborzu. Remont Małżeński to rekolekcje przeznaczone dla
wszystkich małżeństw, nie tylko tych zmagających się z problemami czy
chcącymi umocnić więzi. W trakcie trzech spotkań – piątkowego, sobotniego i niedzielnego – małżonkowie będą mogli wysłuchać konferencji, skorzystać
z Sakramentu Pokuty czy uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Raciborski Remont Małżeński odbędzie się pod hasłem: „Rodzinne skarby. O tym, co w domu
cenne”. Spotkania poprowadzi ks. dr Eugeniusz Ploch.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali nasz kościół w ubiegłą sobotę. W przyszły piątek (06.04, godz. 18:45)Gawlik
Magdalena, Kretek Maria, Weihser Kornelia, Cybulski Regina, Hein Mariola i
Wallach Justyna, a za 2 tygodnie (13.04, godz. 18:45) Wallach Dorota, Wallach
Dominika, Szula Brygida, Chrubasik Agnieszka, Krzosok Emilia i Pater Alina.

