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Tegoroczne wielkanocne refleksje poświę-
camy Dziejom Apostolskim. Wspomnia-
łem już o symbolicznym pierwszym cudzie 
uświadamiającym nam, że dzieje opisane 
w Księdze są kontynuacją czynów i na-
uczania Jezusa, który działa bezpośrednio 
lub przez Ducha Świętego w swoim Ko-
ściele. Ale czytelnikom pierwszych stron 
Dziejów Apostolskich rzucą się z pew-
nością w oczy opisy pierwszych wspól-
not uczniów Chrystusa z podkreślaną 
ich wspólnotą majątkową (np.: „…prze-
bywali razem i wszystko mieli wspólne. 
Sprzedawali majątki i dobra i rozdzie-
lali je każdemu według potrzeby [2,44b-
45]”; „Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, 
bo właściciele pól albo domów sprzeda-
wali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży, 
i składali je u stóp Apostołów. Każdemu 
też rozdzielano według potrzeby” [4,34-
35]). Dlaczego to było takie ważne dla 
natchnionego Autora? Aby to zrozumieć 
należy sięgnąć do jednego z głównych te-
matów Księgi, jakim jest ukazanie „nowej 
świątyni”, którą stanowi umocniona przez 
Ducha Świętego wspólnota uczniów Je-
zusa. Łukasz celowo wspomina o sprze-
daży dóbr i tworzeniu wspólnej kasy, aby 
wspierać ubogich, gdyż takie działania 
opisane są w Prawie, czyli Torze, i miała 
je prowadzić jerozolimska świątynia 

i tamtejsi przywódcy religijni. Przesłanie 
Łukasza jest jasne: nowa świątynia, czyli 
wspólnota uczniów Jezusa, wypełnia to, 
co Bóg od zawsze chciał zrobić poprzez 
świątynię w Jerozolimie. Ta nowa świą-
tynia odtąd ma być miejscem, gdzie spo-
tyka się niebo z ziemią, gdzie ludzie mogą 
doświadczyć Bożej hojności i jego uzdra-
wiającej obecności. To, że zarówno uzdro-
wienia dokonywane w przedsionkach 
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świątyni jerozolimskiej, jak też rozdawana 
jałmużna były czytelnymi znakami dla 
przywódców żydowskich w Jerozolimie 
potwierdza ich wrogość z jaką odnoszą 
się do „nowej rodziny Jezusa” i wynikająca  
stąd pierwsza fala prześladowań. 
Ale idylliczny obraz wspólnoty pierw-
szych chrześcijan Łukasz powiązał także 
z dramatyczną sceną opisującą Anania-
sza i Safirę (5,1-11). Sprzedali oni swoją 
posiadłość i pieniądze uzyskane ze sprze-
daży zanieśli Apostołom, tak jak to czynili 
inni. Problem w tym, że wcześniej umó-
wili się, że przy zachowaniu takich pozo-
rów, nie przekażą wszystkiego. Opowia-
danie jest pełne sugestii. Ananiasz i Safira 
są pierwszą parą, która przychodzi do no-
wego Kościoła: reprezentuje ona Adama 
i Ewę, wraz z ich grzechem, i ukazuje, jaki 
jest ten grzech, zawsze obecny w „każdym 
ogrodzie”, w Kościele, w każdym z nas. 
Grzechem Ananiasza i Safiry nie jest to, 
że dali tylko część – mogli nie dawać nic 

– lecz kłamstwo przeciw Duchowi, czyli 
życiu wspólnoty. Dlaczego zatrzymali so-
bie część, udając, że dali wszystko? Myśle-
nie ich było chyba takie: dobrą rzeczą jest 
dać wszystko, ale potem trzeba jakoś żyć, 
czy jest zaś pewne, że wszyscy we wspól-
nocie są uczciwi? Tak rodzi się nieufność 
w każdej wspólnocie. Zresztą we wszyst-
kich kompromisach, na pierwszym planie 
jest nieufność. Ananiasz i Safira umierają, 
ponieważ kłamstwo niesie śmierć, niszczy 
wszelkie relacje międzyludzkie, jest po-
czątkiem każdej niesprawiedliwości, każ-
dego ucisku, każdego zła. Kościół nigdy 
nie jest doskonały: pieniądz i kłamstwo 
są jego „grzechem pierworodnym”, z któ-
rego trzeba zdawać sobie sprawę. Ponie-
waż to, co czynimy we wspólnocie chrze-
ścijańskiej, ma pochodzić z wewnętrznej 
inspiracji i z wolności, a nie z obowiązku, 
nie z prawa. Jeżeli prawo zmusza do czy-
nienia dobra, staje się ono złem. Dobra 
nie da się narzucić silą.

 ▪ W dalszym ciągu będziemy praktykować w naszym kościele codzienną adorację 
Najświętszego Sakramentu – godzinę przed wieczorną Mszą św. i godzinę po po-
rannej Mszy św. (chodzi o środę).

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek 
po porannej Mszy św. odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
a po niej będzie jeszcze adoracja Najświętszego Sakramentu (do 8.45), zaś wieczo-
rem litanię odmówimy w ramach nabożeństwa majowego. W sobotę zapraszam 
na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie dla praktykujących na-
bożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu bę-
dzie godzinę przed wieczorną Mszą św. (pierwsza niedzielna).

 ▪ Od piątku rozpoczynamy celebrowanie tradycyjnych nabożeństw majowych – 
w naszym kościele codziennie o godz. 17.30.

 ▪ W sobotę, w następstwie obostrzeń związanych z pandemią, nie będzie odwie-
dzin chorych.
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Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

26 26 kwietniakwietnia  – III – III Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna
 8.00 – za † Marię Kalińską [ofiarowana od koleżanek]
 10.30 – za †† rodziców Leonardę i Kazimierza Kwiatkowskich oraz †† z po-

krewieństwa z obu stron
 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu
 16.30 – wspólnotowe czytanie Ewangelii według św. Mateusza
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Leonharda Czernka oraz †† z pokrewieństwa Czernek i Marek

27 kwietnia 27 kwietnia – poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Klarę i Wilhelma Sgraja, †† dziadków z obu stron, 

†† braci Helmuta i Pawła, † siostrę Gertrudę, † szwagra Erwina, 
† ich syna Horsta oraz †† z pokrewieństwa

28 kwietnia 28 kwietnia – wtorek
 18.00 – za † męża Mieczysława Butkiewicza w 23. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców z obu stron, † szwagra Radziewicza, † kuzyna, †† zięciów Anto-
niego i Jerzego, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

29 kwietnia 29 kwietnia – środa — święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła
 7.00 – za †† rodziców Gertrudę i Józefa Barteczko, †† dwie siostry Ja-

dwigę i Małgorzatę, † brata Józefa, † szwagierkę i †† czterech 
szwagrów

30 kwietnia 30 kwietnia – czwartek
 18.00 – za zmarłych Parafian w miesiącu kwietniu: † Stanisława Jusiela

1 maja 1 maja – piątek — wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † ojca Zygmunta Grzesika w 1. rocznicę śmierci, †† jego rodziców 

oraz †† z pokrewieństwa 

2 maja 2 maja – sobota — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † Krystynę Piętka [od współpracowników piekarni Rozwadza]

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą III Niedzielę Wielkanocną rozpoczyna się XII Tydzień Biblijny pod ha-
słem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Inauguracji Tygodnia Bi-
blijnego towarzyszyć będzie IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego – do wspól-
notowej lektury tym razem została wybrana Ewangelia według św. Mateusza. 
W naszym kościele, respektując przepisy co do liczby uczestników, również chcemy 
czytać (i słuchać) Słowo Boże, stąd zapraszam dzisiaj od godz. 16.30.

 ▪ W nawiązaniu do aktualnie obowiązującego dekretu Biskupa Opolskiego (od 20 
kwietnia) wydanego na podstawie przepisów państwowych, przypominam, że 
w naszym kościele może przebywać jednocześnie najwyżej 37 osób. Aby było 
możliwe spełnianie tego ograniczenia, każdego dnia przygotowanych jest 37 kar-
tek ze Słowem Bożym wystawionych na stoliku przy wejściu do kościoła. Bardzo 
proszę uczestników Mszy św. lub innych nabożeństw o zabieranie jednej kartki. 
Brak kartek oznacza wyczerpanie limitu osób w kościele i tym samym niemoż-
ność udziału w liturgii. Przy okazji kartka z tekstem biblijnym stanowi propozy-
cję do osobistej lektury i włączenia Słowa Bożego np. do wieczornej modlitwy.

 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – za † męża Sylwestra Ociepę, †† jego rodziców Irenę i Józefa oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron

3 3 majamaja  – IV – IV Niedziela WielkanocnaNiedziela Wielkanocna
 8.00 – za †† rodziców Barbarę i Czesława, †† dziadków oraz †† z rodzin 

Król i Nowakowskich
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże bło-

gosławieństwo, zdrowie dla Małgorzaty z okazji 91. rocznicy urodzin 
i o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za †† rodziców Małgorzatę i Jó-
zefa Sojka, Henryka i Antoniego Bieniek, †† dwie siostry, †† trzech 
braci, †† dwóch szwagrów, † bratową i †† z pokrewieństwa 

 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu
 17.30 – nabożeństwo majowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Moniki i Teodora oraz 
o opiekę Bożą dla całej rodziny
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