Wpisałem te słowa w swój biskupi herb także z tą myślą, by stanowiły zasadniczą treść mojego
biskupiego przepowiadania. Stanowią kwintesencję Dobrej Nowiny, która jest u podstaw wiary
chrześcijan. Jezus żyje i jest z nami stale! Nie jest z Nim tak, jak w przypadku założycieli innych religii:
pojawili się, zostawili orędzie i poszli. Jezus żyje i jest stale z nami. Równocześnie oręduje za nami
zasiadając po prawicy Ojca. Kościół ma świadomość, że o gruntowną przemianę życia ludzkiego trudno
bez Bożego wsparcia – woła do Boga i prosi „Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w
światłości”. I niech tak się stanie w naszych domostwach i sercach. Tego wszystkim życzę: abyśmy znów
bardziej żyli dla Pana, jak On żyje dla nas!
bp Andrzej Czaja
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Przeżywamy dziś Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Zapraszam na Uroczyste
Wielkanocne Nieszpory o godz. 14.30 połączone z Nowenną do Bożego Miłosierdzia.
Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. w porządku niedzielnym. O 14.30 Nowenna
do Bożego Miłosierdzia.
Panowie Szafarze chętnie zaniosą Komunię Świętą naszym chorym. Jeśli ktoś chciałby
skorzystać z ich posługi, proszę o zgłoszenie tego życzenia w zakrystii. Taka możliwość
będzie w drugim dniu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz co drugą niedzielę.
W środę 20.04.2022 r. o godz. 17.30 w parafii św. Franciszka w Komprachcicach młodzież
naszej parafii otrzyma Sakrament Bierzmowania. Wesprzyjmy ich naszą modlitwą .W piątek
29 kwietnia o godz. 18.00 będzie Msza św. dziękczynna za Bierzmowanie w intencji naszej
młodzieży i ich rodzin.
W czwartek o godz. 18.00 dzieci zapraszam na Mszę św. szkolną.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej parafii, jutro tradycyjnie na Katolicki Uniwersytet
Lubelski. Za tydzień na Caritas Diecezji Opolskiej z racji Niedzieli Bożego Miłosierdzia.
Dzieci zapraszam do zakrystii po obrazek ze Słowem Bożym i owieczką.
Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Bożego Miłosierdzia.
Zapowiedzi przedmałżeńskie: Łukasz Kołtowski z Chróściny – Magdalena Dziadowicz z
Opola – zapowiedź I.
Bardzo się cieszę i składam wielkie dzięki za wspólnotę modlitwy, którą tworzyliśmy razem,
tak licznie w trakcie Triduum Paschalnego. Dziękuję tym, którzy przyczynili się do pięknego
przeżycia Liturgii w tych dniach: Liturgicznej Służbie Ołtarza, (ministrantom, mariankom,
szafarzom, organiście, orkiestrze). Serdeczne podziękowania dla osób zaangażowanych w
przygotowanie wystroju naszej świątyni: Ciemnicy, Bożego Grobu, za przyozdobienie jej
kwiatami i za wszelkie prace, których może na pierwszy rzut oka nie było widać, a dzięki nim
mogliśmy pięknie przeżyć Wielkanocne Święta. Wszystkim za wszystko – Bóg zapłać!!!

Wszystkim parafianom i gościom w parafii życzę głębokiego
przeżywania Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego !!!
Ks. Daniel Breguła – proboszcz
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Numer konta parafialnego: 25 1240 5178 1111 0011 0462 8587
NOTKA INFORMACYJNA: Gazetka parafialna APOSTOŁ jest wydawana przez parafię rzymskokatolicką pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

17 kwietnia 2022 r.

Przebogata jest treść liturgii Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczyna ją i przenika
wezwanie do radości. Antyfona na wejście w liturgii rezurekcyjnej zwiastuje: „Oto dzień, w którym Pan
nasz zmartwychwstał. Alleluja! Dzień radości pełen i wesela. Alleluja!” Natomiast refren psalmu
responsoryjnego stanowi wprost apel o powszechną radość: „W tym dniu wspaniałym wszyscy się
weselmy”. I rzeczywiście jest się z czego cieszyć. Motywów, racji jest wiele. Jeden z nich Matka Kościół
odsłania w modlitwie dnia: przez swego Syna Bóg pokonał śmierć i otworzył nam bramy życia
wiecznego. Ten stan rzeczy oznacza zwycięstwo Chrystusa i zarazem nasze (dzięki Niemu) zwycięstwo
– wyzwolenie z niewoli grzechu, piekła i szatana, pojednanie z Bogiem – co wyraźnie przekazuje
sekwencja „Odkupił swe owce Baranek bez skazy. Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy”.
Sekwencja wyjawia też, jak do tego doszło i jaki jest tego zasadniczy skutek: „Śmierć zwarła się z
życiem i w boju, o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy”. Św. Piotr w swym krótkim
świadectwie zawartym w Dziejach Apostolskich wyjaśnia prosto: „Jego to zabili, zawiesiwszy na
drzewie [a] Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia”. On sam zmartwychwstał. I to jest ten wspaniały skutek,
następstwo tego, co się dokonało w tę noc jedyną: wskrzeszony, zmartwychwstały Jezus żyje!
Potwierdzają ten fakt pusty grób i chrystofanie. Piotr zaświadcza, że Jezus ukazał się jemu i wybranym
uprzednio przez Boga świadkom. Maria Magdalena oznajmia: „Jam Zmartwychwstałego blask chwały
ujrzała, żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja”. Natomiast św. Jan przekazuje w Ewangelii, że kiedy
wszedł do grobu i ujrzał to, co Piotr wcześniej – leżące na jednym miejscu płótna oraz chustę, która
była na głowie Jezusa, oddzielnie zwiniętą – uwierzył. „Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma,
które mówi, że On ma powstać z martwych”.
Tak więc Bóg, który umarł w ciele zmartwychwstał i żyje. Resurrexi et adhuc tecum sum– głosi
antyfona na wejście, tzn. Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą. W komentarzu papież Benedykt
XVI przekazuje, że są to najpierw słowa Jezusa do Ojca po powrocie do świata żyjących. Jest to także
zasadniczy komunikat Zmartwychwstałego Pana do każdego z nas: Żyję i jestem z Tobą!

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
WTOREK W OKTAWIE WIELKANOCY –19.04.2022
17:45 Nowenna do Bożego Miłosierdzia
18:00 I. Za wstawiennictwem Anioła Stróża, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosław. Boże w intencji Wojciecha Żarnowieckiego z okazji 6 r. ur. oraz
o błogosław. Boże w rodzinie.
II. Za wstawiennictwem św. Józefa z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski
i opiekę, z prośbą o dalsze Boże błogosław., opiekę św. Józefa i bezpieczeństwo we
wszelkich pracach dla pracowników i ich rodzin.
ŚRODA W OKTAWIE WIELKANOCY – 20.04.2022
6:45
Nowenna do Bożego Miłosierdzia
7:00
Za ++ rodziców Annę i Pawła Bednorz, teściów Renatę i Gintra Panusch, brata Waltra,
wszystkich ++ z pokrew. oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11:00 Ślub: Daniela Jurek i Krzysztof Koik.
CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 21.04.2022
17:45 Nowenna do Bożego Miłosierdzia
18:00 Msza św. szkolna – Za + Adelajdę Dubielczyk, ++ rodziców Jana i Klarę Nocoń oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 22.04.2022
17:45 Nowenna do Bożego Miłosierdzia
18:00 Za ++ męża Wernera, rodziców, teściów i całe ++ pokrew. oraz z prośbą o błogosław.
Boże i zdrowie w rodzinie Seifert.
SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY – 23.04.2022
7:30
Do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla rodzin: Długosz, Balcer, Nimpsch i Wieczorek.
13:00 Do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże
i zdrowie w intencji Krzysztofa Jurek z ok. 50 r. ur. oraz z podziękowaniem za sakrament
małżeństwa Danieli i Krzysztofa Koik z prośbą o błogosław. Boże dla nich i ich rodzin.
17:45 Nowenna do Bożego Miłosierdzia
18:00 Do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże
i zdrowie w intencji Teresy i Józefa Michalik z ok. 40 r. ślubu oraz o błogosław. Boże
i zdrowie dla dzieci z rodzinami.
NIEDZIELA II WIELKANOCNA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – 24.04.2022
7:00
I. Do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże,
opiekę Matki Bożej i zdrowie w intencji Barbary i Mariana Kowalskich z ok. 40 r. ślubu
oraz o błogosław. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
II. Za ++ męża Waltra Pudelko, rodziców Franciszka i Helenę, Pawła i Bronisławę,
siostry Marię, Zofię, Helenę i Adelę, braci Waltra i Stefana, zięcia Benedykta i dusze
w czyśćcu cierpiące.
9:00
Za ++ Jerzego Jurkiewicza, Jadwigę i Janinę oraz za + Aleksandrę Zemła w 30 dzień po
śmierci.

Do Bożej Opatrzności z podz. Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław.
Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie z ok. urodzin oraz o błogosław. Boże dla dzieci
z rodzinami i wszystkich z rodzin Biskup, Nowak, Baron.
14:30 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
PONIEDZIAŁEK – 25.04.2022 – ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY
18:00 Za + Josefa Przibylla w 30 dzień po śmierci.
Po Mszy św. procesja o urodzaje wokół kościoła.
WTOREK–26.04.2022 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO
PATRONA POLSKI
18:00 Za ++ rodziców Józefa i Marię Leja, + mamę Annę Raida, za wszystkich ++ z rodzin:
Leja, Raida, Pudełko, Szydło.
ŚRODA– 27.04.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Intencja wolna…
CZWARTEK– 28.04.2022– DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Msza św. szkolna –Za + Pawła Majer, ++ rodziców i teściów, siostrę oraz z prośbą
o błogosław. Boże i zdrowie w rodzinie.
PIĄTEK– 29.04.2022 – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, DZIEWICY I DRA KOŚCIOŁA,
PATRONKI EUROPY
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem Panu Bogu za Dary Ducha Świętego i wszelkie
otrzymane łaski w Sakramencie Bierzmowania, z prośba o błogosław. Boże, i asystencję
Ducha Świętego w dojrzałym życiu chrześcijańskim dla młodzieży naszej parafii i ich
rodzin.
SOBOTA – 30.04.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30
Za ++ teściów Marię i Pawła Janik, żonę Rozalię, rodziców Konstantynę i Gerarda Lysy
oraz o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie.
12:00 Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosław. Boże, opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla
Jana Wincentego Kuczyńskiego z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. oraz
o błogosław. Boże dla jego rodziców, chrzestnych, dziadków i całej rodziny.
16:00 Do Bożej Opatrzności z podz. Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie otrzymane łaski
z prośbą o dalsze błogosław. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w intencji Kornelii
i Henryka Niedziela z ok. 35 r. ślubu oraz o błogosław. Boże w rodzinach: Kampa,
Pietruszka i Grainert.
18:00 Intencja wolna…
NIEDZIELA III WIELKANOCNA– 1.05.2022
7:00
Za + Karola Przybyła w 1 r. śmierci oraz o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie.
9:00
Za ++ męża Jana, rodziców z obu stron, ++ pokrew. dusze w czyśćcu cierp., oraz
o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinach: Fonfara, Dusza i Lellek.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podz. Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosław. Boże i zdrowie w intencji Artura Jarek z ok. 50 r. ur. oraz o błogosław. Boże
w całej rodzinie.
Po Mszy św. Chrzest : Franciszek Mederer.
14:30 Nabożeństwo majowe.
10:30

