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III Niedziela Wielkanocna
Z Dziejów Apostolskich (2,14.22-28)
„W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i
przemówił donośnym głosem: „MęŜowie Judejczycy i wszyscy
mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie
uwaŜnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, męŜa, którego
posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i
zna kami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami
wiecie, tego MęŜa, który z woli, postanowienia i przewidzenia BoŜego został wydany, przybiliście
rękami bezboŜnych do krzyŜa i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyŜ
niemoŜliwe było, aby ona panowała nad Nim. Dawid bowiem mówił o Nim:
»Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyŜ stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego
ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, takŜe i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, Ŝe
nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skaŜeniu. Dałeś mi poznać
drogi Ŝycia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim«”
JuŜ III Niedziela Wielkanocna! Od dwóch
tygodniu Ŝyjemy i radujemy się prawdą o zmartwychwstaniu Chrystusa! Dzisiaj staje przed
nami pierwszy papieŜ – św. Piotr i ogłasza
mieszkańcom Jerozolimy i nam tę niesamowitą
prawdę: Jezus, którego posłannictwo było potwierdzane cudami, został przez ludzi umęczony i
umarł na krzyŜu. Ale to nie koniec! Bóg wskrzesił go z martwych. Jego Ciało zostało przebóstwione, zaczęło istnieć w nowej rzeczywistości.
Ciało ludzkie Jezusa nie uległo rozkładowi w
grobie, ale przemieniła je chwała bóstwa. Przedziwna tajemnica – tak nienaukowa, aŜ trudno w
nią uwierzyć. I właśnie o wiarę tu chodzi!
MoŜe świat wokół nas chce zaprzeczyć temu, co wydarzyło się 2 tysiące lat temu. MoŜe
wielu ludzi nie chce podjąć wysiłku, aby uwierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa! MoŜe uwaŜają, Ŝe nie ma dowodów, albo Ŝe nam zmartwychwstanie nic nie daje. Człowiek kiedy jest
zamknięty na prawdę, kiedy nie chce jej poszu-
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kiwać, w konsekwencji Ŝyje w swoim własnym,
ale ciasnym świecie. Świecie, w którym nie ma
miejsca na prawdę. Biedni są ci ludzie, dla których zmartwychwstanie Jezusa nie jest najwaŜniejszą prawdą i światłem Ŝycia!!! śycie kaŜdego
z nas bez zmartwychwstania Chrystusa nie ma
sensu. Tylko ta prawda pozwala nam wieść tutaj
spokojne Ŝycie, podejmować trud pięknego Ŝycia
i przezwycięŜać swoje słabości.
Przejmijmy się ostatnim słowem bł. Jana
Pawła II na Wielkanoc 2005 roku: Potrzebujemy
Ciebie, zmartwychwstały Panie, takŜe i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami teraz i
po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp
ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich cywilizacji. Prosimy
Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie wierzymy,
w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz
słowa Ŝycia wiecznego (por. J 6, 68). Mane nobiscum, Domine! – Zostań z nami Panie! Alleluja!
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Poniedziałek – 9 maja 2011 – św. Stanisława, bpa i męcz., gł. patrona Polski
J 10,11-16
630
Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Czesława Piwowarskiego w 2. rocznicę śmierci, ††
rodziców, teściów i †† z rodziny
700
Za †† z rodziny Węgrzyn Mikołaja, Anastazję oraz brata Stanisława, za rodziców Kasza
Honoratę i Bronisława, za †† z rodziny, dziadków oraz dla Ŝyjących z rodziny Węgrzyn o
BoŜe błogosławieństwo
1800 1. Za † męŜa Jana Dapę
2. Za † Mieczysława Strojnego i †† z rodziny
NaboŜeństwo majowe
W kaplicy pod kościołem spotkanie z p. Wandą Półtawską
Wtorek – 10 maja 2011
J 6,30-35
630
Za † męŜa Klausa Sowika
700
Za †† rodziców Bronisławę i Stanisława, siostrę Zofię i pozostałych †† z rodziny
800
W języku niemieckim: Für Lebende und Verstorbene aus der Familie
1800
Do B. Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Katarzyny, Wiktora i
Martina z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo NaboŜeństwo majowe
Środa – 11 maja 2011
J 6,35-40
630
W intencji Krystyny, Marka i Romana z okazji urodzin o zdrowie i opiekę BoŜą
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Eryki z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Solenizantki i całej rodziny
1800 1. Za †† matkę Franciszkę Dudek, ojca Jana i wszystkich †† z rodziny
2. Za † ElŜbietę Fornal w I rocznicę śmierci
NaboŜeństwo majowe
Czwartek – 12 maja 2011
J 6,44-51
630
Za †† rodziców Tadeusza i Krystynę, brata Zdzisława, męŜa Andrzeja i zmarłych z rodziny
700
Za †† rodziców Józefę i Ludwika, brata Zbigniewa, bratową Bogumiłę, teściów Jadwigę i
Józefa i szwagra Władysława
1800 1. W 50. rocznicę urodzin Jolanty i Celiny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Za †† Zygmunta Roguskiego, jego rodziców Romana i Anielę, brata Ryszarda i Julię Goetz
NaboŜeństwo majowe
Piątek – 13 maja 2011
J 6,52-59
630
Do BoŜej Opatrzności w intencji Elfrydy z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Adama z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie
1800 1. Za †† męŜa Jana w 35. rocznicę śmierci, córkę Urszulę w 3. rocznicę śmierci
2. Za † Zdzisława Jakosza
NaboŜeństwo majowe
1900
NaboŜeństwo dla młodzieŜy
Sobota – 14 maja 2011 – św. Macieja, apostoła
J 15,9-17
630
Za †† rodziców Zofię i Józefa Kłosek, Gertrudę Kijas i †† z pokrewieństwa Kłosek i Piechaczek
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny w 70. rocznicę urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w całej rodzinie
1200
Ślub: Anna Solisz – Grzegorz Sinszek
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† syna Bernarda, męŜa Teodora, zięcia Franciszka i †† z rodziny
2. Za †† rodziców RóŜę i Franciszka Madeckich
IV Niedziela wielkanocna – 15 maja 2011
Dz 2,14.36-41; 1 P 2,20-25; J 10,1-10
700
Za †† rodziców Piotra i Helenę, babcię Łucję i †† z rodziny
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Rocznica I Komunii Świętej
900
1030
Za † męŜa Antoniego Krawczyka w rocznicę urodzin
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Za † Jana Króla w 17. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Król i Rogala
1545
RóŜaniec Fatimski
1730
NaboŜeństwo majowe
1800
Za zmarłych (zbiorowa): Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Józefa Mielczarka w 3.
rocznicę śmierci, wszystkich †† z rodzin z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące, za †
Ŝonę Barbarę Procek w 3. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, za † Krystynę Sanocką w 8. rocznicę śmierci i za †† z rodzin Morawiec i Sanockich, za † ojca Józefa Margiczoka w 2. rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa, za †† matkę Zofię Liszka, ojca Macieja i syna Roberta, za † męŜa Mariana Fajgera w I rocznicę śmierci, †† rodziców z obu
stron i wszystkich †† krewnych, za †† matkę Marię Skotnicką, ojca Włodzimierza Barszczow, dziadków Jana i Ernę Skotnickich oraz krewnych, za †† rodziców Bronisławę i Stanisława, siostrę Zofię i †† z pokrewieństwa, za †† ElŜbietę w I rocznicę śmierci, Grzegorza
Fornala, za † Wernera Przybyłę, za †† brata Grzegorza i rodziców, za †† Bertę i Ryszarda
WyleŜych, Marię i Antoniego Bula, 3 braci, szwagierkę i szwagra, Jana Cyranka (w 30.
dzień po śmierci)
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci przystępujących do spowiedzi i Komunii Świętej oraz
młodzieŜy zdającej egzaminy maturalne
•
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Wczoraj w Opolu zostały udzielone święcenia diakonatu. Przyjął je takŜe nasz parafianin
Tadeusz Dziedzic.
Dzisiaj 100 dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Komunii Świętej. NaboŜeństwo dla
dzieci i ich rodziców o 1600. Dzieci zapraszamy przez cały najbliŜszy tydzień na Msze Święte o 1800.
Zapraszamy takŜe na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 1730
na nieszpory niedzielne. NaboŜeństwa majowe w tygodniu po Mszy wieczornej.
W ramach Akademii Rodziny zapowiedziała swoją obecność w poniedziałek p. Wanda Półtawska. Po Mszy Świętej i majowym spotkanie w kaplicy pod kościołem.
Od dzisiejszej niedzieli i w kolejne niedziele maja w kościele WNMP Festiwal Chóralny pieśni
Maryjnych. Szczegóły na plakacie.
W poniedziałek o 1930 próba scholi.
We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
Próba chóru w czwartek o 1800.
MłodzieŜ zapraszamy na naboŜeństwo w piątek o godz. 1900.
Spotkanie Marianek w sobotę o 1200.
Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci i kandydaci w sobotę o
godz. 1000.
Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 1000.
RównieŜ w sobotę o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
W przyszłą niedzielę o godz. 1545 RóŜaniec Fatimski.
Za tydzień o godz. 900 rocznica Pierwszej Komunii Świętej. Spowiedź dla dzieci, które przed
rokiem przystąpiły do I Komunii w sobotę o 1600.
W sobotę, 14 maja w Nysie odbywa się dzień skupienia dla członków Rad Parafialnych (od
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10 ). Osoby, które chciałyby wziąć udział w tym spotkaniu proszone są o zgłoszenie. Wszystkich
członków Rady Parafialne zapraszamy na plebanię na spotkanie w przyszłą niedzielę na godz.
1600.
W przyszłą niedzielę wokół naszego kościoła będzie organizowana przez KIK wystawa fotograficzna Adama Bujaka „Pielgrzymki Polskie”. Odbędzie się takŜe promocja folderu „Raciborskie
ślady błogosławionego Jana Pawła II”.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej (z
niedzieli Miłosierdzia była przeznaczona na Caritas diecezjalny). W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na dalsze remonty. Radę Parafialną prosimy o pomoc.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
30

•
•
•

W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Zbigniew Kogut, lat 62, zam. na ul. Chełmońskiego 15
 Wanda Witkowska, lat 88, zam. na ul. Opawskiej 60 (pogrzeb w poniedziałek o 1100)
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie.

Historia posługi diakona
JuŜ św. Paweł Apostoł, zarówno w liście do
Filipian, gdzie pozdrawia nie tylko biskupów, ale
równieŜ i diakonów (por. Flp 1, 1), jak i w liście
do Tymoteusza, w którym omawia przymioty i
cnoty, wymagane do godnego sprawowania przez
nich posługi diakońskiej (por. 1 Tm 3, 8-13)
wskazuje na powagę posługi diakonów i na ich
wsparcie posługi apostolskiej. Dlatego święcenia
diakonatu juŜ od prastarych czasów apostolskich
miał Kościół w wielkim powaŜaniu.
Następnie staroŜytni pisarze kościelni, podkreślając godność diakonów, akcentują jednocześnie przymioty ducha i charakteru, wymagane do
sprawowania tej posługi, a mianowicie wierność
względem Chrystusa, nieskazitelność Ŝycia, posłuszeństwo biskupowi.
Św. Ignacy Antiocheński stwierdza, Ŝe funkcja diakona jest niczym innym, jak "posługą Jezusa Chrystusa, który przed wiekami był u Ojca,
a na końcu objawił się". ZauwaŜa zaś przy tym:
”Jest rzeczą konieczną, aŜeby diakoni podobali
się kaŜdemu we wszystkim. Nie są bowiem sługami (diakonami) pokarmów i napojów, lecz
szafarzami Kościoła BoŜego”.
Św. Polikarp Smyrneński upomina diakonów, aŜeby byli powściągliwi we wszystkim,
miłosierni, uprzejmi, postępując za przykładem
Pana, który stał się sługą wszystkich".

Autor "Nauki Apostołów, przypominając
słowa Chrystusa: "kto by między wami chciał się
stać wielkim, niech będzie waszym sługą" (Mt
20, 26-27), takie napomnienie kieruje pod adresem diakonów: "Tak więc i wy, diakoni, powinniście czynić, aŜeby, gdy zajdzie potrzeba, kłaść
Ŝycie za brata swego przez wasze posługiwanie.
JeŜeli bowiem Pan nieba i ziemi nam słuŜył oraz
wszystko dla nas wycierpiał i zniósł, to czy nie
powinniśmy tego tym bardziej czynić dla braci,
skoro jesteśmy Jego naśladowcami i Jego miejsce
zajmujemy?
Ponadto autorzy pierwszych wieków, podkreślając znaczenie posługi diakońskiej, jednocześnie szeroko omawiają wielorakie i waŜne
obowiązki powierzane diakonom. Wspominają
równieŜ wyraźnie o powadze, jaką cieszyli się
diakoni w chrześcijańskich wspólnotach oraz o
ich wielkim wkładzie w apostolskie dzieło Kościoła. Określało się diakona jako "ucho biskupa,
jego usta, serce i duszę". Diakon był do dyspozycji biskupa w tym celu, aŜeby słuŜyć całemu
ludowi oraz mieć troskę o chorych i biednych.
Słusznie przeto nazywano diakona "miłośnikiem
sierot, ludzi poboŜnych, opiekunem wdów, gorliwcem w sprawach duchowych, miłośnikiem
dobra.
cyt. za diakonat.pl
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Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 730 - 830; w poniedziałki i piątki 1600 - 1730 w czwartki 1900 - 2000.
Biblioteka parafialna: wtorki 1730 – 1800 oraz 1830-1900 (pół godziny przed i po mszy św.)
Poradnia Rodzinna (tel. 32 417 93 36 – czynny w czasie dyŜurów):
Konsultant ds. uzaleŜnień – kontakt telefoniczny. Doradcy i nauczyciele NPR: poniedziałki i wtorki 1600 –
1800; środy 1800-1930, czwartki 1600-1900 (Mediator rodzinny)
Caritas – wtorki 1700 – 1800; Psycholog i pedagodzy: piątki 1700 – 1900
Dobrowolna ofiara za gazetkę przeznaczona jest na cele duszpasterstwa młodzieŜy.

