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III NIEDZIELA WIELKANOCNA III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna XII
Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

Od piątku rozpoczynamy miesiąc maj i nabożeństwa majowe. 

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca.

Biskup Opolski udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od 
pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji 
Opolskiej w piątek 1 maja. 

W sobotę obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski.

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Niedzielę Dobrego Pasterza, to 
Światowy Dzień Modlitw o Powołania. 

Do odwołania Bp Opolski przedłuża dyspensę ogólną od obowiązku uczest-
nictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na tere-
nie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
 
Maksymalna ilość wiernych w kościele parafialnym wynosi 22
Maksymalna ilość wiernych w kościele filialnym wynosi 14
Pamiętając o zachowaniu odstępu - przynajmniej 2 metry. 
Jest to rozluźnienie przepisów, ale pamiętajmy, że wirus działa. Dlatego 
zachowujmy jeszcze większe środki ostrożności. Wykorzystajmy całą 
powierzchnię kościoła. Gdy ktoś już siedzi to siadajmy dalej. Nie wstydźmy 
się też przesiadać gdy uważamy, że ktoś usiadł za blisko. 

Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego 
oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także 
podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. 
W czasie Mszy Świętych do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem
odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami.

Kancelaria Parafialna jest nieczynna. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać 
drogą telefoniczną.

A myśmy sie spodziewali... (Łk 
24, 21). A tymczasem wydarzyło 
się coś, co przerosło najśmielsze 
oczekiwania uczniów Jezusa. 
Podobnie zdarzyło się w życiu 
pewnego protestanta.
      Scott Hahn, bo to o nim mowa, 
jest dzisiaj jednym najbardziej 
znanych biblistów katolickich na 
świecie. Opublikował wiele zna-

komitych książek poświęconych Biblii. Wśród nich dostępna jest po polsku 
znakomita „Uczta Baranka – niebo na ziemi” (wydana przez Edycję Święte-
go Pawła) przybliżająca nam tajemnicę Eucharystii w świetle Apokalipsy. I nic 
w tym dziwnego, bo to właśnie Eucharystia stała się dla Scotta osobistym 
Emaus, w którym rozpoznał Chrystusa Zmartwychwstałego. To również Eu-
charystia sprawiła, że stał się katolikiem.
      Jak to się stało, opowiada na początku wyżej wymienionej książki. Będąc 
już uznanym i cenionym protestanckim profesorem Biblii, pewnego razu udał 
się w tajemnicy przed swoimi współwyznawcami na mszę katolicką. Nigdy do 
tej pory nie miał okazji w niej uczestniczyć. Wielu rzeczy się spodziewał, ale 
to, czego doświadczył, przekroczyło jego najśmielsze oczekiwania. Od razu 
uderzyło go spotkanie z liturgią słowa Bożego. Był urzeczony obfitością słowa, 
które, jako że był znakomitym biblistą, rozumiał lepiej niż wielu obecnych na 
Eucharystii katolików. Jego serce pałało – jak później przyznawał.
      Ale to, co dosłownie powaliło go na kolana i uczyniło katolikiem, stało 
się podczas podniesienia. W Najświętszej Hostii rozpoznał żywego Baranka, 
swego Pana i Zbawiciela. Podczas łamania chleba, podobnie jak uczniowie 
z Emaus, rozpoznał Zmartwychwstałego Pana. Czy i my Go rozpoznajemy?

o. Marek, dominikanin

NIEBO NA ZIEMI

Bóg zapłać za Waszą troskę o utrzymanie parafii. 
Dalsze dobrowolne ofiary możemy wpłacać na konto naszej parafii.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy ul. Narutowicza 9, 47-150 Leśnica 
PL57890700082001000035070001



27.04.2020 Poniedziałek - dzień powszedni
17.30 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 8)
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za †† męża i ojca Waltra Kosubek, jego rodziców Henryka 
 i Adelę, ojca Józefa Rudner, siostrę Krystynę, dziadków, †† z pokrewieństwa  
 oraz do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
 w rodzinie 

28.04.2020 Wtorek - dzień powszedni
16.30 ŁĄKI KOZIELSKIE 
 Msza św.: Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Elisabeth i Stefana 
 Migocz, Wiktora i Paulinę Streitz, braci Henryka, Jana i Wiktora, Hildegardę  
 Saar, dusze opuszczone
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 9)

29.04.2020 Środa - Święto Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy i Doktora  
  Kościoła, Patronki Europy
17.30 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 10)
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za †† Engelberta Bienia, rodziców z obu stron, zięcia 
 Franciszka, dziadków, †† z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu 

30.04.2020 Czwartek - dzień powszedni
14.00 RASZOWA
 Msza św.: W intencji nowożeńców: Aleksandry Barton i Błażeja Olejnik
17.30 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 11)
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za †† męża Hansa Ziegler, jego rodziców Franciszka i Marię,  

 dwóch braci, †† z rodziny Widera, dusze opuszczone

01.05.2020 Piątek - Wspomnienie św. Józefa, Rzemieślnika 
  /I piątek miesiąca/
  7.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 12)
  9.00 ŁĄKI KOZIELSKIE 
 Msza św.: W intencji Parafian
 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
10.30 RASZOWA
 Msza św.: W intencji Parafian
 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

02.05.2020     Sobota - Uroczystość NMP Królowej Polski, 
  Głównej Patronki Polski
  7.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 13)
  9.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Marię Wojoczek 
 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za wstawiennictwem św. Floriana z podziękowaniem 
 za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
 i zdrowie dla Strażaków i ich Rodzin oraz za †† Członków OSP Raszowa

03.05.2020 IV Niedziela Wielkanocna
  7.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 14)
  9.00 ŁĄKI KOZIELSKIE 
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Majowej  
 z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże 
 błogosławieństwo i zdrowie dla Eriki i Reinholda w pewnej intencji 
 oraz za †† rodziców Termin, Niederfeld, brata Waltra, †† z pokrewieństwa
10.30 RASZOWA
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Majowej  
 z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże 
 błogosławieństwo i zdrowie dla Jana z okazji urodzin oraz za †† z rodziny  
 Nowak, Przybyła
12.00 RASZOWA
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej  
 z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże 
 błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty z okazji urodzin 
15.00 RASZOWA
 NABOŻEŃSTWO MAJOWE


