Refleksja
Kto z nas czuje się człowiekiem niezachwianej wiary? Trudności w wierze spotykamy
wszak również u apostołów. I tak nieobecny w Wieczerniku Tomasz nie miał
szczęścia ujrzeć Jezusa osobiście. Trudno mu było uwierzyć w prawdę
zmartwychwstania. Bał się, że opowieść o żyjącym Jezusie jest tanim sentymentalnym
pocieszeniem, któremu ulegają jego towarzysze pod wpływem niewiast. Tomasz
mówi również o nas, którzy patrząc na naszą wiarę czasem zastanawiamy się: „A jeśli
to nieprawda? Jeśli Boga nie ma, a całe to zamieszanie jest wymysłem ludzkim,
szukaniem broni przeciwko bezsensowi tego świata?”. Dlatego Jezus przychodzi
jeszcze raz, by nie zostawić Tomasza samego.
Wielu ludzi, których wiara obumarła, a potem na nowo zostali przez Boga znalezieni,
może opowiedzieć historię, jak On się o nich upominał. Bóg w pogoni za człowiekiem
próbuje rozmaitych metod. Posyła ludzi, tworzy nieprzewidziane zbiegi okoliczności,
podsuwa książki, teksty, które pozwalają odkrywać rzeczywistość znajdującą się poza
codzienną krzątaniną. Miłosierdzie Boże dociera do nas przez Serce Chrystusa. To
krzepiące orędzie kieruje Bóg szczególnie do człowieka udręczonego bolesnymi
doświadczeniami, ciężarem popełnionych grzechów, skłonnego ulec pokusie
rozpaczy. Jak naucza św. Jan Paweł II, „Takiemu człowiekowi ukazuje się łagodne
oblicze Chrystusa, a promienie wychodzące z Jego Serca padają na niego, oświecają
go i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieją. Jakże wielu sercom przyniosło
otuchę wezwanie «Jezu, ufam Tobie», które podpowiedziała nam Opatrzność za
pośrednictwem Siostry Faustyny! Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi przebija
najgęstsze chmury i sprawia, że promień światła przenika do życia każdego
człowieka”.
ks. Leszek Smoliński

Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Dobrze jest przypomnieć to, co stanowi jakby streszczenie i szczyt tej nauki
o Tajemnicy Eucharystycznej, mianowicie, że przez Nią Ofiara Krzyża dokonana raz
na zawsze na Kalwarii, w podziwu godny sposób się uobecnia; nieustannie się
przypomina, a jej zbawczą moc stosuje się na odpuszczenie codziennie przez nas
popełnianych grzechom” (św. Paweł VI).

Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek: 730 – 900
Wtorek i Czwartek: 1600–1730.
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001
www. parafiaotmet.pl
e-mail: kancelaria@parafiaotmet.pl

List parafialny
Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP
ul. Ks. F. Duszy 31, 47 - 303 Krapkowice, tel. 77 44 66 300

2. Niedziela
Wielkanocna

nr 15
11.04.2021 r.

Wieczorem
w
dniu
zmartwychwstania,
tam
gdzie przebywali uczniowie,
choć drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami,
przyszedł
Jezus,
stanął
pośrodku i rzekł do nich:
"Pokój
wam!"
A
to
powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się
zatem uczniowie, ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy
Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie
uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku
i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz
wierzącym". Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!"
Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze,
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. (J 20,19-31)
Gazetka parafialna - List parafialny - jest wydawana przez Parafię Wniebowzięcia NMP
i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 12.04
00

7
18

00

Do Bożej Opatrzności (…) dla Jadwigi Halemba z okazji kolejnej rocznicy
urodzin oraz za † męża Ryszarda.
1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 18 urodzin Jakuba Bartkowiak oraz
o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.
2) Za † Irenę Kraj.

Wtorek – 13.04
700 Za † Irenę Kraj.
18

00

1) Za † Marię Szławień w 1. rocznicę śmierci.
2) Do Bożej Opatrzności (…) oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie
w pewnej intencji.
Nabożeństwo Fatimskie

Środa – 14.04
700 Do Bożej Opatrzności (…) w kolejną rocznicę urodzin dla o. Sebastiana
Unsner.
1700 1) Za † Irenę Kraj.
2) Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za szczęśliwie przebytą
operację z prośbą o powrót do zdrowia w intencji Ryszarda, Iwony
i Mateusza.

Czwartek – 15.04
700 Za † Stefanię Ralli w dniu urodzin i dusze w czyśćcu cierpiące.
1800 Za † Irenę Kraj.

Piątek – 16.04
700 Za † Irenę Kraj.
1800 Za † mamę Ludwikę Szczepanek w 2. rocznicę śmierci.

Sobota – 17.04
700
18

00

Za † Irenę Kraj.
Za † Zofię Dikta – od Mariusza Koszyk.

Niedziela – 18.04 – III Wielkanocna.
700 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Franciszka z Asyżu
w intencji członków Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oddziału
Krapkowice z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla nich i ich rodzin
oraz za †† hodowców.

815 Za †† ojca Antoniego Jonecko i siostrę Dagmarę.

945 Za † ojca Janusza Kucza.
1115 Do Anioła Stróża z okazji 1. rocznicy urodzin Igi Gradek.
1630 Nieszpory niedzielne.
1700 Za † Irenę Kraj.

OGŁOSZENIA
 Dziś o godz. 1500 w kościele Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnego odmówienia koronki do
Miłosierdzia Bożego w domach. O godz. 1500 zabiją dzwony!
 Przypominamy, że podczas sprawowania Mszy św. i nabożeństw w naszym
kościele może przebywać 30 osób. Pierwszeństwo pozostawiamy osobom
związanym z intencją (intencjami), w której sprawowana jest Msza
św. (które zamówiły daną intencję lub w intencji których Msza św. jest
sprawowana). Na placu kościelnym i plebanijnym obowiązuje jedynie zasada
dystansowania się. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa. W związku z
tym zachęcamy do pozostania w domu i uczestniczenia w liturgii za
pośrednictwem
transmisji
z
naszego
kościoła
poprzez
stronę
www.parafiaotmet.pl
 We wtorek po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo Fatimskie.
 W piątek 16 kwietnia o godz. 1600 w kościele spotkanie dla rodziców i dzieci
pierwszokomunijnych w celu odebrania strojów.
 Decyzją ks. Biskupa udzielanie sakramentu bierzmowania w naszej diecezji
w tym roku zostało odwołane i przeniesione na rok 2022.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na Caritas diecezji, a w przyszła niedzielę
na potrzeby parafialne. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

