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Ducc io d i  B uoninsegna , Wskr zeszenie Ła zar za 

W tym dniu (przed kościołem) będzie można nabyć palmy przygotowane przez Pa-
rafialny Zespół Caritas, a Dzieci Maryi zapraszają na Kiermasz Wielkanocny (ma-
rianki przygotowały kartki świąteczne, symbole wielkanocne i wypieki).

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Ożga ze Zdzieszowic i Tymoteusz Kozłowski 
z Opola — zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Seminarium Duchowne i diecezjalne insty-
tucje; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na cele wskazane przez 
Ojca Rekolekcjonistę. 

Rekolekcje  Paraf ia lne
 8.00 – okazja do spowiedzi św.
 9.00  –  Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 16.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź św.
 18.00  –  Msza św. z nauką rekolekcyjną
 19.00  –  nauka stanowa dla młodzieży

 8.00 – okazja do spowiedzi św. 
 9.00 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną
 10.00  –  nauka stanowa dla grup modlitewnych i seniorów
 16.00 – okazja do spowiedzi św.
 17.00 – Droga krzyżowa
 18.00 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną

 8.00 – okazja do spowiedzi św. 
 9.00  –  Msza św. z udziałem chorych, cierpiących i seniorów
 10.00  –  odwiedziny chorych
 16.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź św.
 18.00 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną
 19.00  –  nauka stanowa dla rodziców

 8.00 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną
 10.30 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną
 17.00  –  Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną

Czwartek 
10 kwietnia

Niedziela
13 kwietnia

Sobota
12 kwietnia

Piątek 
11 kwietnia

Rekolekcje prowadzi o. Piotr Kwoczała OFM10–13 IV

Ujawniający się chrzcielny charakter niedziel Wielkiego 
Postu dziś oparty jest na ewangelii o wskrzeszeniu Ła-
zarza. To kolejna sytuacja bez wyjścia, bo czwarty dzień 
w grobie był zawsze rozumiany przez Żydów jako znak 
definitywnej i bezpowrotnej śmierci, rozkładu ciała. 
Jezus jakby celowo przeciągał swoje przybycie, bo za-
mierzał dopuścić takie warunki, które człowiek uzna 
za niemożliwe, a wtedy On jako Bóg wszechmogący, 
będzie mógł objawić swoją moc przez cud wskrzesze-
nia, tym razem człowieka już pochowanego w gro-
bie. Przez ten cud, jako znak swojego rychłego zmar-
twychwstania, Jezus chciał jeszcze raz udowodnić, 

że jest Panem życia i umoc-
nić wiarę przede wszystkim 
apostołów: „Łazarz umarł, 
ale raduję się, że Mnie tam 
nie było, ze względu na 
was, abyście uwierzyli”. Je-
zusowi chodziło o wiarę nie 
tylko w sam fakt zmartwych-
wstania, ale o to, że zmar-
twychwstanie jest życiem 
wiecznym, które rodzi się ze 
zjednoczenia z Chrystusem: 
„Kto we Mnie wierzy, choćby 
i umarł, żyć będzie”. Jedność 
z Chrystusem, który sam jest 
Życiem, jest definitywnym 
pokonaniem śmierci, naj-
pierw tej duchowej wsku-
tek grzechu, a w końcu i tej 
fizycznej przy powszech-
nym zmartwychwstaniu. 
W takie życie wprowadza 
nas sakrament chrztu, ale 
dla ochrzczonych ciągle ak-
tualne pozostają pytania: 
Czy tęsknię za duchowym 
zmartwychwstaniem? Czy 
z nadzieją czekam na łaskę 
wskrzeszenia duchowego?



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

6 kwietnia – Niedziela V Wielkiego Postu
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Róży i Karola z okazji 
50. rocznicy ślubu

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i Józefa Osman 
z okazji 50. rocznicy ślubu

 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za † mamę i babcię Teresę w 30. dzień po śmierci

7 marca – poniedziałek
 18.00 – za † Marię Nosila w 30. dzień po śmierci

8 kwietnia – wtorek
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo dla Pauliny z okazji 20. rocznicy urodzin

9 kwietnia – środa
 7.00 – za † Helenę Sucharską w 1. rocznicę śmierci

10 kwietnia – czwartek
 9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną; w intencji Parafian
 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną; za † Elżbietę Czekała, †† z pokre-

wieństwa z obu stron

11 kwietnia – piątek
 9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną; †† rodziców Mrozek i Pyrek, † córkę 

Krystynę i † zięcia Henryka oraz †† pokrewieństwo z obu stron
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną; do Opatrzności Bożej z podziękowa-

niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
i zdrowie dla Marzeny i Michała z okazji 5. rocznicy ślubu

12 kwietnia – sobota
 9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną; do Opatrzności Bożej z podziękowa-

niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
dla Lidii z okazji 50. rocznicy urodzin

 18.00 – za †† rodziców Martę i Józefa Damrat oraz † brata

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Dziś▪zapraszam▪jeszcze▪o▪godz.▪17.15▪na▪nabożeństwo▪Gorzkich żali▪z▪kazaniem▪
pasyjnym.▪

▪▪ W▪dzisiejszą▪niedzielę▪Seniorzy▪Domu▪Dziennego▪Pobytu▪„Stokrotka”▪zapraszają▪
po▪Mszach▪św.▪o▪godz.▪8.00▪i▪10.30▪na▪wystawę▪prac▪świątecznych.

▪▪ W▪Domu▪Katechetycznym▪przy▪kościele▪św.▪Antoniego▪odbędzie▪się▪dziś▪o▪godz.▪
17.30▪nauka▪przedchrzcielna.

▪▪ W▪środę▪9▪kwietnia▪od▪godz.▪16.00▪odbędzie▪się▪w▪Publicznej▪Szkole▪Podstawo-
wej▪nr▪2▪na▪naszym▪Osiedlu▪KIERMASZ▪WIELKANOCNY.▪Serdecznie▪zapraszamy▪
do▪odwiedzenia▪szkoły▪–▪będzie▪można▪nabyć▪m.in.▪ręcznie▪wykonane▪ozdoby,▪
dekoracje▪świąteczne▪i▪tradycyjne▪wypieki.

▪▪ W▪piątek▪zapraszamy▪na▪Drogę krzyżową,▪która▪będzie▪prowadzona▪ulicami▪na-
szego▪miasta▪–▪początek▪o▪godz.▪18.00▪w▪kościele▪św.▪Antoniego,▪a▪zakończenie▪
w▪naszym▪kościele.▪Prosimy▪zabrać▪świece▪lub▪lampiony.

▪▪ W▪sobotę▪12▪kwietnia▪od▪godz.▪10.00▪wraz▪z▪Ojcem▪Rekolekcjonistą▪odwiedzimy▪
chorych▪–▪zarówno▪tych,▪których▪odwiedzam▪każdego▪miesiąca,▪jak▪też▪dodatko-
wych,▪których▪można▪zgłaszać▪w▪zakrystii.

▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪obchodzimy▪Niedzielę▪Palmową.▪Poświęcenie▪palm▪będzie▪
podczas▪każdej▪Mszy▪św.,▪natomiast▪procesja▪z▪palmami▪rozpocznie▪Mszę▪św.▪
o▪godz.▪10.30▪–▪gromadzimy▪się▪o▪godz.▪10.20▪na▪placu▪przed▪kościołem.▪

13 kwietnia – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny i Ryszarda 
z okazji 45. rocznicy ślubu

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adeli i Gintra z okazji  
50. rocznicy ślubu oraz przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo dla Ireny i Joachima Titz z okazji 25. rocznicy 
ślubu

  – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Edyty i Mariusza oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za † Marię Różę Jacheć w 7. rocznicę śmierci


