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TT ee ss tt   zz   mm ii łł oo śś cc ii   
 Święty Hieronim nauczał, że "Nieznajo-
mość Pisma Świętego jest nieznajomości 
Chrystusa". Wielu z nas na teście ze znajo-
mości Biblii odpadłoby po pierwszym pyta-
niu. A przecież, nie o samą wiedzę tutaj jed-
nak chodzi, a o taką znajomość Słowa, która 
pobudza do życia ewangelicznego. 
 Niezwykła mądrość Kościoła daje nam po 
Niedzieli Miłosierdzia Bożego, w trzecią nie-
dzielę Wielkanocy, Niedzielę Biblijną. Czyni to, 
ponieważ słowo Boże, a w sposób szczególny 
Ewangelia jest w Jezusie Chrystusie objawie-
niem miłosierdzia Bożego dla grzeszników. 
 Rozmyślanie nad Bożym miłosierdziem 
oraz naszą odpowiedzią na Bożą miłość w 
sposób naturalny prowadzi do zapytania sie-
bie, czy ja kocham tak mocno, jak zostałem 
ukochany przez Boga w Jezusie Chrystusie?  
 Odpowiedź 99,9% zapytanych katolików 
prawdopodobnie byłaby taka: „Aż tak mocno 
nie kocham”.  
 Pytanie o miłość do Boga samo w sobie 
jest bardzo trudne, bo jak ją zmierzyć? 
  Na pewno tak, jak powiedział sam Jezus. 
Miernikiem mojej miłości jest wierność 
przykazaniom. „Kto ma przykazania moje i 
zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J 14, 21). 
  W kontekście tych słów Jezusa dzisiejsza 
Niedziela Biblijna jest „testem” mojej miło-
ści. Czy posiadam Pismo Święte w swoim 
domu? Czy zajmuje ono uprzywilejowane 
miejsce? Jak często po nie sięgam? Czy w 

mojej modlitwie codziennej karmię się nim? 
W końcu pytanie najtrudniejsze: czy według 
słowa pragnę żyć? Stale się nawracać?  
 Pytań można by zadać sobie jeszcze więcej. 
Słowo Boże nie jest dla wybrańców i świę-
tych. Ono jest zwłaszcza dla grzeszników 
(por. KKK 1846). Jest zatem dla każdego!  
 Nie możemy zatem się wymówić własną 
niegodnością i grzesznością. Czas, by przestać 
być letnim, przeciętnym i leniwym katolikiem. 
Podejmij wyzwanie. Zacznij czytać słowo Boże! 

Wasz Proboszcz 
Ks. Zbigniew Malinowski 



 

18.04.21 III Niedziela Wielkanocna.  
 Kolekta na wykładzinę i jej montaż (zaległość) 

8:00 Msza św.: Za †† z rodziny Turowski – Oleśków. 

9:30 Msza św.: W intencji Natalii Nowak z okazji 18 urodzin. 

11:00 Suma O zdrowie i Boże Błogosł. w rodzinach: Dżaluk, Piątek, Koziej i Oleksa. 

19.04.21 Poniedziałek – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: Za †† Józefę Heins od Ewy Bednarz. 

20.04.21 Wtorek – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: O Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Agnieszki i Szymona Mesjasz, 
za dzieci Aurelię i Wiktora. 

21.04.21 Środa – dzień powszedni.  

22.04.21 Czwartek – dzień powszedni.  

17:00 Msza św. Za †† Józefę Heins od byłej Sąsiadki (H) 

23.04.21 Piątek – Uroczystość św. Wojciecha, Bpa i M.  

17:00 Msza św.: W intencji Jana Zielińskiego z okazji 60 urodzin o potrzebne łaski, zdrowie 
i Boże Błogosławieństwo dla Jubilata i Jego Małżonki.  

24.04.21 Sobota – dzień powszedni. 

17:00 Msza św.: W intencji rodziny Pociurko. 

25.04.21 IV Niedziela Wielkanocna. 

 Dzień modlitwy o urodzaje. 
 Niedziela Dobrego Pasterza – światowy Dzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele 

 Kolekta Woda na cmentarzach – I kwartał. 

8:00 Msza św.: W intencji Jubilatów Marzeny i Zbigniewa Nowak z okazji 30 rocznicy ślubu. 

9:30 Msza św.: W intencji Czesława Łabuz z okazji 73 urodzin  

11:00 Suma W intencji Natalii Pawlus z okazji 10 rodzin oraz za Malwinę z okazji 36 urodzin. 



 

Trzecia niedziela Wielkanocy - 18 kwietnia 2021 
 

1. Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny.  Chrystus 
gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych zna-
kach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze.  
 W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o 
to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospo-
darujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię. 
 Przepełnieni radością płynącą ze zmartwychwstania Pana Jezusa pragniemy na 
nowo przypominać sobie, jak wielką moc w naszym życiu ma słowo Boże. Podejmijmy 
lekturę Pisma Świętego, słuchajmy w ciszy i z uwagą słowa Bożego w czasie Mszy Świętej, 
aby to słowo było dla nas drogowskazem i umocnieniem na drogach naszego życia.  
 

2. Dzisiejsza liturgia słowa napełnia nas radością wielkanocną. Czytanie z Dziejów 
Apostolskich przytacza przemowę Świętego Piotra do Żydów, która jest radosnym świa-
dectwem zmartwychwstania Jezusa. 
 Święty Jan w swoim Pierwszym Liście zachęca do przemiany życia, żebyśmy nie 
marnowali Bożej łaski, którą zostaliśmy obdarowani dzięki Ofierze Chrystusa. 
 Ewangelia zawiera Łukaszowy opis spotkania uczniów ze zmartwychwstałym Je-
zusem. Tłumaczy On im wszystko, by mogli dać świadectwo temu, czego są świadkami. 

Słuchajmy zawsze słowa Bożego, aby radość ze zmartwychwstania Pana była 
także udziałem naszego serca, i abyśmy świadczyli o niej całym naszym życiem. 
 

3. W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona 
Polski. Główne uroczystości odbędą się w Gnieźnie.  
 W tym dniu podziękujemy Bogu za dzieło ewangelizacji nie tylko naszych rdzennych 
ziem, którego dokonał św. Wojciech.  
 Msza Święta tego dnia o godz. 17:00 
 

4. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych 
i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 
 

5. W tym tygodniu patronuje nam: 
– w piątek 23 kwietnia – św. Wojciech (956-997), biskup i męczennik, główny patron Polski. 
 

6. Sprzątanie Kościoła w najbliższym czasie: 
24.04.21 Bożena Nogawka, Elżbieta Gurazdowska, Michalina Walicka i Beata Połowniak 
30.04.21  (piątek) Barbara Krząstek, Katarzyna Skaza, Magdalena Skaza, Józefa  
   Połowniak, Katarzyna Siołkowska 
07.05.21  Wiesława Malarek, Władysław Skrzynkowski, Sylwester Dębiński, Elżbieta  
   Toruńska i Tomasz Toruński 
 



7. Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i 
wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego 
spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl.  
 W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod nu-
mer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracownika me-
rytorycznego. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i 
określa potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące za-
bezpieczenia społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i 
subwencji oraz podziału środków unijnych. Poprzez udział w spisie miesz-
kańcy uzyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu. 
 

8. Oferta programowa Radia Doxa, 
 Jak zwykle polecam audycje diecezjalnego Radia Doxa. Tym razem kolejna zachęta 
do wysłuchania audycji poświęconych św. Józefowi. To specjalna propozycja na Rok 
św. Józefa, ogłoszony przez papieża Franciszka, w której możemy posłuchać historii kali-
skiego Sanktuarium Świętego Józefa. W najbliższym odcinku informacje o tym, co 
można znaleźć w kryptach. „Historia Sanktuarium Świętego Józefa” w Radiu Doxa w 
niedzielę, o godzinie 16:00.  
 Przypominam, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz 
dodatkowo na www.doxa.fm. Od niedawna dostępna jest też aplikacja na smartfony 
(Android i iOS). 
 
9. Konferencja naukowa «Kobieta w liturgii Kościoła. Wokół motu proprio papieża 
Franciszka Spiritus Domini».  
 Dziekan WTUO zaprasza na konferencję naukową «Kobieta w liturgii Kościoła. Wokół 
motu proprio papieża Franciszka Spiritus Domini». Konferencja odbędzie się on-line na 
platformie MS Teams dnia 28 kwietnia 2021 r.  w g. 9:30-15.00. Inicjatywa jest nie tylko 
odpowiedzią na papieski dokument, ale również głosem w debacie społecznej nad godno-
ścią i znaczeniem kobiety, ujętym z perspektywy liturgii Kościoła. Więcej informacji: 
http://wt.uni.opole.pl/kobieta-w-liturgii-kosciola/ Zapisy na konferencję prosimy zgłaszać u 
informatyka WTUO, mgr.-inż. Przemysława Biliczaka (przemyslaw.biliczak@uni.opole.pl) 
do dnia 26.04.2021. Do konferencji będzie można dołączyć również bez wcześniejszego 
zgłoszenia, jednakże ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przesyłanie in-
formacji o planowanym uczestnictwie. 
 

 

 Pan Bóg kieruje do nas swoje słowo w czasie Mszy Świętej i w osobistej lekturze 
Pisma Świętego. Chciejmy dzielić się radością płynącą z wiary ze wszystkimi ludźmi. 
Niech Ewangelia będzie dla nas drogowskazem, jak mamy postępować w życiu.  
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