 W piątek nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów
mięsnych.
 W przyszłą niedzielę przypada Święto Miłosierdzia Bożego. O godz. 815 odbędzie
30
się Msza św. z okazji 75. rocznicy przyjęcia 1. Komunii św., a o godz. 9 odbędzie
się Msza św. z okazji 50. rocznicy przyjęcia 1. Komunii św. oraz uroczysta
Konsekracja Dziewicy – p. Doroty Kruża. Uroczystości tej przewodniczyć będzie
ks. bp Andrzej Czaja. Zbiórka uczestników przy kaplicy MB Fatimskiej o godz. 9 20.
O godz. 1500 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
 Dziękujemy wszystkim, którzy w sklepach i kiosku parafialnym składali produkty
żywnościowe dla potrzebujących pomocy parafian, a także wszystkim anonimowym
darczyńcom oraz Bankowi Spółdzielczemu w Krapkowicach i Gogolinie za wsparcie
finansowe. Dzięki Waszej ofiarności Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas,
(którym serdecznie dziękujemy) dostarczyli 66 paczek dla najbardziej
potrzebujących rodzin.
 Kolekta dzisiejsza jest kolektą powinowatą, jutro przeznaczona jest na potrzeby
parafialne, a przed kościołem zbiórka na KUL. Za tydzień kolekta na Caritas
diecezji, a przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać!

Oktawa Wielkanocy
Niedziela Wielkanocna otwiera okres pięćdziesięciu dni, który pierwotnie nazywano
Pięćdziesiątnicą, a dziś Okresem Wielkanocnym. Pierwsze osiem dni tego okresu
tworzy oktawę Wielkanocy. Pierwsze świadectwo o uformowanej liturgicznie oktawie
Wielkanocy znajdujemy w homiliach pochodzących z IV wieku.
Liturgia oktawy charakteryzowała się radosnym przeżywaniem tajemnicy paschalnej,
a szczególnie zmartwychwstania Chrystusa. W tym czasie szczególną uwagę kierowano
na nowo ochrzczonych. Trzeba bowiem pamiętać, że w Wigilię Paschalną udzielano
sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, bierzmowania i Eucharystii.
W oktawie zaś, każdego dnia celebrowano dla nich Mszę św. ze specjalnymi kazaniami
– katechezami. W tych katechezach wyjaśniano nowo ochrzczonym znaczenie znaków
i symboli otrzymanych sakramentów. W taki sposób wprowadzano ich w najgłębsze
tajemnice wiary chrześcijańskiej.
Okres oktawy nazywany był także Białym Tygodniem, a niedziela kończąca oktawę –
Białą Niedzielą. W czasie chrztu katechumeni otrzymywali białe szaty, które noszono
przez cały tydzień aż do niedzieli włącznie. Szaty te oznaczały narodziny nowego
człowieka, który w sakramencie chrztu otrzymał dar nowego życia i stał się dzieckiem
Bożym.
Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek: 7 – 9 ,
Wtorek i Czwartek: 1600 – 1730.
30

00
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Pierwszego
dnia
po szabacie,
wczesnym rankiem, gdy jeszcze było
ciemno, Maria Magdalena udała się
do grobu i zobaczyła kamień
odsunięty od grobu. Pobiegła więc
i przybyła do Szymona Piotra i do
drugiego ucznia, którego Jezus
kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana
z grobu i nie wiemy, gdzie Go
położono. Wyszedł więc Piotr i ów
drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni
obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy
do grobu. A kiedy się nachylił,
zobaczył leżące płótna, jednakże nie
wszedł do środka. Nadszedł potem
także Szymon Piotr, idący za nim.
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał
leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale
oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. (J 20,1-9)

Radosnego Alleluja!
Zdrowych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości, pogody w sercu i radości
płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
życzą Duszpasterze.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy – 22.04
700 Za †† syna Piotra i męża Krzysztofa Zawieja, rodziców Natalię i Edwarda
Stawirej, Emilię i Franciszka Zawieja, braci Horsta i Helmuta Zawieja, szwagra
Andrzeja Fikus, Adama Gruchot, †† z rodziny Zawieja, Stawirej i Fikus oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
15
8
W intencji kobiet.
00
9
DPS Anna – w intencji Parafian.
45
9
W intencji mężczyzn.
15
11
Do Anioła Stróża w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu św.:
Antoni Bernatowicz, Malwina Piechota, Lena Moik oraz dzieci
przeżywających roczek: Florentyna Stefania Górska, Tymon Staniszewski,
Oliwier Szymański–Czechór.
00
17
Za † Rafała Podleska w 6. rocznicę śmierci oraz †† braci, rodziców z obu stron
i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 23.04
700 Za † Helmuta Kania i dusze w czyśćcu cierpiące.
1800 1) Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo św. Jerzego (…) w intencji
ks. Proboszcza z okazji imienin – od Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
2) Za †† rodziców i rodzeństwo Koszela, wnuka Romana i Annę, męża Alberta
Koszela, Franciszka Jończyk, dwie żony, szwagra Huberta, †† z pokrewieństwa
z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa w Oktawie Wielkanocy – 24.04
700 Za † mamę Rozalię Krawczyk w 18. rocznicę śmierci, wszystkich †† z rodziny
Ludwickich i Krawczyków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
00
17
1) Za † Józefa Najuch i †† teściów Małgorzatę i Franciszka.
2) Za †† rodziców Adelajdę i Józefa Parucha, córkę Adelajdę, zięcia Huberta,
†† z pokrewieństwa Parucha i Zurek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 25.04
700 Za † Kazimierza Marcińczyk w 20. rocznicę śmierci, żonę Fabianę,
†† z pokrewieństwa z obu stron, † mamę, babcię i teściową Marię Trębacz.
1400 Ślub rzymski: Wioletta Kaczmarczyk i Dawid Piekaruś.
1800 1) Za †† rodziców Jana i Katarzynę Bartnik, ich synową Elżbietę, Stanisława
Jadeszko w 7. rocznicę śmierci, rodziców Józefa i Gabrielę Jadeszko, syna
Witolda, córkę Janinę i jej męża Pawła oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Ryszarda Wolińskiego w 5. rocznicę śmierci.

Piątek w Oktawie Wielkanocy – 26.04
700 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Anny w dniu urodzin.
2) Za † Leonardę Ratkiewicz w 30. dzień po śmierci.
00
18
Za †† Ryszarda Pawliczek w dniu 100. rocznicy urodzin, †† Annę Pawliczek,
Tadeusza Włodarczyk, †† z rodzin Pawliczek, Włodarczyk, Balzer i Woytalla.

Sobota w Oktawie Wielkanocy – 27.04
700

1800

Za †† rodziców Kazimierę i Antoniego, Irenę i Mariana, siostrę Natalię, ciocię
Mariannę, chrzestną Jadwigę, trzech szwagrów, †† z rodzin Bartkowski,
Ościołowski i Samodurow oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
1) Za †† Henryka Szneider, jego żonę Teresę, ††z pokrewieństwa Szneider,
Marszałek, Będkowski i Szywalski oraz dusze w czyśćcu ciepiące.
2) Za †† rodziców Anielę i Franciszka Wójcik, rodzeństwo i siostrzeńców.
(Po Mszy św. chrzest dziecka: Josie Grace Czarnecki)

Niedziela – 28.04 – II Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
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.
15
8
Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Jubilatów obchodzących 75. rocznicę
przyjęcia I Komunii św. oraz za †† Jubilatów i ks. Huberta Demczaka.
00
9
DPS Anna – w intencji Parafian.

930 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Jubilatów obchodzących 50. rocznicę
11

15

przyjęcia I Komunii św. oraz †† Jubilatów i ks. Prałata Franciszka Duszę.
Do Miłosierdzia Bożego (…) w intencji rodziny Boguszewskich.

1500 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
1700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy ślubu Katarzyny
i Tomasza oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

OGŁOSZENIA
 Dziś o godz. 1630 zapraszamy na Nieszpory wielkanocne.
 Jutro, w drugi dzień Świąt, o godz. 815 Msza św. w intencji Kobiet, o godz. 945
Msza św. w intencji Mężczyzn. O godz. 1115 Msza św. chrzcielna i za roczne
dzieci. W tym dniu nie będzie Nieszporów.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna.
 W czwartek o godz. 1630 próba dla dzieci pierwszokomunijnych w kościele, a po
Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo o dobre urodzaje
i błogosławieństwo Boże w pracy, z procesją do krzyża na placu kościelnym (nie
będzie spotkania Kręgu biblijnego).

