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 Zachęcamy do udziału w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy św. 

porannej i o godz. 17
15

, a także w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym  

w niedziele o godz. 16
15

 (Wypominki za zmarłych na Drogę Krzyżową można 

składać w zakrystii),  

 Zapraszamy do korzystania, już w tym tygodniu, z spowiedzi przedświątecznej 

pół godziny przed Mszą św.  

 W kiosku do nabycia są świece paschalne na świąteczny stół, a także specjalny 

numer Gościa Niedzielnego. 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby księdza rekolekcjonisty,  

a w przyszłą niedzielę na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne. Tydzień 

temu na cele remontowe zebraliśmy 4 780 zł i 20 euro. Ofiary na kwiaty do 

Bożego Grobu można składać w zakrystii. Za złożone ofiary składamy serdeczne 

Bóg zapłać!   

 

Opowiadanie 
 

Święto stworzenia 

Siódmego dnia, kiedy Bóg zakończył stworzenie świata, postanowił, że zrobi sobie 

święto. Wszystkie, jak z igły zdjęte, stworzenia zapragnęły podarować Bogu 

najpiękniejszy, jaki tylko mogły znaleźć, prezent. 

Wiewiórki przyniosły orzechy i migdały; króliki marchew i słodkie korzenie; owce 

ciepłą i delikatną wełnę; krowy pieniące się i pełne śmietany mleko. 

Miliardy aniołów ustawiły się w półksiężyc i zaczęły śpiewać boskie serenady. 

Również człowiek czekał zaniepokojony na swoje wejście. «A co ja mogę 

podarować? Kwiaty mają zapach, pszczoły miód, nawet słonie obiecały, że zrobią 

Panu Bogu kąpiel, a potem przy pomocy swoich trąb osuszą Go...». 

Człowiek stanął na końcu kolejki i nie przestawał się martwić wtedy, gdy wszystkie 

stworzenia przechodziły przed tronem Boga i pozostawiały Mu przyniesione przez 

siebie dary. 

Kiedy na dojście do niego czekało zaledwie kilka stworzeń: żółw, ślimak i leniwiec, 

człowiek wpadł w zupełną panikę. Wreszcie przyszła na niego kolej. 

Wtedy człowiek, któremu się wydawało, że nie może podarować Panu Bogu 

niczego, równie pięknego jak pozostałe zwierzęta, wskoczył Mu na kolana, przytulił 

się do Niego z całych sił i powiedział: «Kocham Cię»! 

Twarz Pana Boga rozjaśniła się, a wszystkie stworzenia zrozumiały jednoznacznie, 

że człowiek podarował Panu Bogu coś, czego nikt z nich nie był Mu w stanie 

ofiarować. 

 

 

 

 

 

 

 
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: "Panie, 

oto choruje ten, którego Ty kochasz". Jezus, 

usłyszawszy to, rzekł: "Choroba ta nie zmierza ku 

śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn 

Boży został otoczony chwałą". A Jezus miłował 

Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego 

chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie 

przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich 

uczniów: "Chodźmy znów do Judei". Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 

czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus 

nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła 

do Jezusa: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da 

Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga". Rzekł do niej Jezus: "Brat twój 

zmartwychwstanie". Marta Mu odrzekła: "Wiem, że powstanie z martwych w czasie 

zmartwychwstania w dniu ostatecznym". Powiedział do niej Jezus: "Ja jestem 

zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. 

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?" 

Odpowiedziała Mu: "Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, 

który miał przyjść na świat". Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: "Gdzie 

go położyliście?" Odpowiedzieli Mu: "Panie, chodź i zobacz!" Jezus zapłakał. Żydzi 

więc mówili: "Oto jak go miłował!" Niektórzy zaś z nich powiedzieli: "Czy Ten, który 

otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?" A Jezus, ponownie 

okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej 

spoczywał kamień. Jezus powiedział: "Usuńcie kamień!" Siostra zmarłego, Marta, 

rzekła do Niego: "Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie". Jezus 

rzekł do niej: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?" 

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: "Ojcze, dziękuję Ci, że 

Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na 

otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś". To 

powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!" I wyszedł 

zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. 

Rzekł do nich Jezus: "Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić". Wielu zatem spośród 

Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.  
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 27.03 

7
00

 Za † męża Joachima Myśliwiec w kolejną rocznicę urodzin, †† z rodziny i dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

 18
00

 1) Za †† brata oraz rodziców Łucję i Pawła Wichary. 

2) Za † Magdalenę Cebula. 

Wtorek – 28.03 

7
00 Za † Magdalenę Cebula. 

18
00 1) Za †† ojca Gerharda Zowada w kolejną rocznicę śmierci, matkę Elżbietę, 

brata Huberta i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † męża i ojca Karola Przybyła w kolejną rocznicę śmierci i dusze  

w czyśćcu cierpiące. 

Środa – 29.03 

7
00

 Do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia dla † Andrzeja Warzecha – od 

rodziny Ościłowskich. 

17
00

 1) Za † Magdalenę Cebula. 

2) Za † Henryka Krogula w 30. rocznicę śmierci. 

Czwartek – 30.03   

7
00

 Za † Magdalenę Cebula. 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Grażyny Wczesna z okazji urodzin oraz 

o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. 

2) Za †† rodziców Adelę i Wilhelma Gajda, Klarę i Karola Ptok, Tomasza 

Kowerdę, Dominikę Gajda oraz †† dziadków Fister i Gajda. 

Piątek – 31.03 

7
00

 Za †† Leonardę i Józefa Ratkiewicz w kolejne rocznice śmierci  

oraz †† z pokrewieństwa. 

    7
30 Droga krzyżowa. 

17
15 Droga krzyżowa. 

18
00

 1) Za † Magdalenę Cebula. 

2) Za Andrzeja Warzecha – od koleżanek. 

Sobota – 1.04 

7
00

 1) W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. 

2) Za † Helenę Kijas w 30. dzień po śmierci. 

18
00

 1) Za †† Eryka Rottau, rodziców, braci, teściów, pokrewieństwo Rottau  

i Marcinek. 

2) Za † męża, ojca i dziadka Eugeniusza Nowak w 5. rocznicę śmierci,  

†† rodziców z obu stron, †† Mariannę i Mariana Wawer, Anielę i Marię 

Rzeszutek oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

Niedziela – 2.04 – Palmowa, czyli Męki Pańskiej. 

7
00

 Za † Teresę – od brata Jerzego z żoną Małgorzatą oraz Basią i Andrzejem  

z rodzinami. 

8
15 Za † męża i ojca Gerharda Jakubek, †† rodziców Martę i Ryszarda, 

szwagrów Helmuta i Jerzego, Łucję, Jadwigę i Franciszka, rodziców 

Gertrudę i Józefa Chudala  oraz  dusze w czyśćcu cierpiące. 

9
00 DPS Anna - w intencji Parafian. 

9
45 W intencji Parafian. 

11
15

 Za † Stanisławę Żaba w 13. rocznicę śmierci, † mamę Danutę Żaba  

w 7. rocznicę śmierci. 

16
15 Gorzkie żale. 

17
00

 Za † męża, ojca i dziadka Jana Martwickiego w dniu urodzin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA 

 

 Dzisiaj o godz. 16
15

 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

 W poniedziałek na godz. 20
30

 zapraszamy do naszego kościoła na nabożeństwo 

Maryjne (od godz. 20
00

 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy). 

 W środę
 

o godz. 17
00

 Msza św. szkolna i spotkanie dla dzieci 

pierwszokomunijnych.  

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego. 

 W piątek o godz. 18
45

 spod kościoła wyruszy piesza nocna droga krzyżowa na 

Górę św. Anny (transport powrotny we własnym zakresie). 

 W sobotę o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca NMP.  

Od godz. 8
00

 odwiedziny chorych. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii lub  

w kancelarii. O godz. 16
00

 w salce nauka przedchrzcielna.  

 Dzieci pierwszokomunijne przystąpią do Sakramentu Pokuty w sobotę:  

o godz. 11
00 

– chłopcy, a o godz. 11
30

 – dziewczęta.  

 W przyszłą niedzielę w czasie wszystkich Mszy św. poświęcenie palm. Procesja  

z palmami odbędzie się przed Mszą św. o godz. 9
45

, a także przed Mszą św.  

o godz. 11
15

, na którą zapraszamy wszystkie dzieci z palmami. (Palmy będzie 

można nabyć przed kościołem u Marianek). Przypominamy o przyniesieniu do 

kościoła w tym dniu skarbonek Caritas z jałmużną wielkopostną. Po Mszy św.  

o godz. 9
45

 w salce spotkanie dla Jubilatów obchodzących w tym roku 50. 

rocznicę przystąpienia do 1. Komunii św. O godz. 15
00

 odbędzie się Dekanalna 

Droga Krzyżowa w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, która rozpocznie się na 

Alei św. Jana Pawła II w Otmęcie i przejdzie ulicami Krapkowic do kościoła św. 

Mikołaja, gdzie na zakończenie zostanie odprawiona Msza św. ok. godz. 16
30

. 

Wszystkich, zwłaszcza młodzież, zapraszamy do wzięcia udziału w tym 

nabożeństwie. Uczestnicy proszeni są o zabranie palm. Szczegóły na plakacie  

w gablocie. 



 


