Porządek Nabożeństw
od 03.02. do 10.03.2013 r.
Niedziela 03.03. III Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 Zur Gottes Barmherzigkeit durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, als Danksagung für die erhaltenen Gnaden u. Bitte um weitere Obhut und Gesundheit in der
Familie
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 1. Za + męża i ojca Piotra Chudy w 13 r. śmierci oraz za ++ z rodzin Chudy i Skoczylas
2. Dziękczynienie za pontyfikat Benedykta XVI, prośba o dary Ducha Świętego
w wyborze nowego papieża.
17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18:00 1. Za + męża i ojca Waldemara w 15 r. śmierci, + babcię Mariannę
2. Za + ojca Gerharda w 4 r. śmierci, ++ matkę Elżbietę, ojca Wiktora
Poniedziałek 04.03. św. Kazimierza królewicza, św.
17:00 Za + ojca i teścia Jana Obst w r. śmierci oraz ++ z pokr.
Wtorek 05.03.
17:00 Za ++ Paulinę i Franciszka Czupała, Annę i Jana Grobarek, braci Piotra i Bernarda,
szwagra Franciszka, bratanicę Mariolę
Środa 06.03.
17:00 Za + siostrę Magdalenę w 20 r. śmierci, jej + męża Teodora, ++ rodziców, teściów,
męża Norberta, szwagra Józefa oraz ++ pokr.
I Czwartek 07.03.
16:00 Godzina święta
17:00 Za ++ rodziców Rozalię i Antoniego, teściów Genowefę i Stanisława, krewnych, dusze
które znikąd pomocy nie mają
Piątek 08.03.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Droga krzyżowa z wypominkami
18:00 Za wst. NSM do Bożej Op. w int. kobiet
Sobota 09.03.
8:00 Za + siostrę Eleonore Klapczynski w miesiąc po śmierci
——–—————————————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ rodziców i brata Piotra
Niedziela 10.03. IV Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Eltern Marta u. Piotr, Anna u. Andrzej, Geschwister, Großeltern, Tante, Eltern,
++ Maria u. Ursula u. Verwandschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Bożej Op. za wst NSM o opiekę, dary Ducha Św. dla Michał Sawczuk w 18 r. urodzin
17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18:00 Za + Irenę Sopot w miesiąc po śmierci
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„Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”
Za nami ponad dwa tygodnie Wielkiego Postu. Zniknął
ślad po popiele na naszych czołach, a usłyszane
w Środę Popielcową wezwanie „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” zaczyna tonąć w oceanie
codzienności, troski o materialny wymiar życia, nieraz
po prostu walki o byt… Chyba dlatego dziś
w 3. Niedzielę Wielkiego Postu Chrystus z wyjątkową
stanowczością przypomina nam o obowiązku nawrócenia i przemiany życia: „Jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy zginiecie”.
Raczej niechętnie słuchamy takich fragmentów Ewangelii. Wolimy słuchać
o miłosierdziu Bożym i często się na nie powoływać, rozgrzeszać przy tym
z naszych słabości i potknięć. Grzech, nawrócenie, pokuta nie są słowami miłymi dla naszych uszu. Wolimy mówić o błędach i pomyłkach niż o grzechu.
Pytamy, dlaczego Kościół stresuje nas grzechem, karą, poczuciem winy? Przecież Chrystus nie przyszedł aby nam wmawiać grzechy, ale aby nas zbawić,
dlaczego więc niektórzy duchowni z uporem wmawiają nam grzechy i naganiają do konfesjonałów?
Skoro Chrystus przyszedł nas zbawić i uwolnić, to nie od kilku pomyłek, ale od
grzechu. Skoro cierpiał tak straszną mękę to nie z powodu kilku ludzkich
potknięć, ale grzechu. Niech Wielki Post pomoże nam nazywać rzeczy po imieniu: dobro dobrem, a grzech grzechem. Niech pozwoli dobro pomnażać, a zła
unikać…. niech będzie czasem nawrócenia.
SENTENCJA TYGODNIA: Benedykt XVI: Po wielkim papieżu Janie Pawle II
kardynałowie wybrali mnie - prostego, skromnego pracownika winnicy Pana.
Pocieszam się faktem, że Pan potrafi się posługiwać niedoskonałymi narzędziami i działać przy ich pomocy, a przede wszystkim zawierzam się waszym
modlitwom

10/2013

Opowiadanie
Pomiędzy miejscowym a przybyszem z dalekiego kraju rozgorzała gwałtowna wymiana słów
dotycząca poprawnego zachowania. Nadszedł czas zamknięcia kawiarni. Obcy powiedział
zatem: Chodź do mnie. Tam możemy dalej kontynuować naszą dyskusję. Miejscowemu nie
było wprawdzie łatwo pozbyć się wewnętrznych rozterek co do przyjęcia tego
zaproszenia, jednak poszedł. Obcy podał herbatę. Chociaż nalał ją już swojemu gościowi do
pełna, to jednak nie przestawał dalej lać. Miejscowy zdziwił się i zawołał: Przestańże lać! Już
się przelewa. Więcej wlać się nie da! Jesteś jak ta szklanka herbaty – powiedział przybysz – aż
po brzegi napełniony przekonaniem o swojej słuszności i uprzedzeniami. Jak mam ci opowiedzieć o innych kulturach i hierarchiach wartości, dopóki nie opróżnisz
swojej szklanki?
—–—————————————–——————————––—––——
Bądźmy czujni!
Ostatnio pojawiły się firmy powołujące się na Caritas, które proponują w ramach promocji
masaże i zabiegi oraz zakup sprzętu. Caritas Diecezji Opolskiej informuje, że nie jest
prowadzona żadna akcja promocyjna.
Pragnę i ja jako proboszcz przestrzec przed kimkolwiek pojawiającym się w domach
naszych a powołującym się na proboszcza parafię lub kościół. Nikt nigdy, przed moim uprzednim ogłoszeniem tego faktu, nie jest z czymkolwiek lub po cokolwiek do domów parafian
posyłany.
—–—————————————–——————————––—––——
W ramach Roku Wiary zachęcam do pogłębiania swej wiary przez lekturę książki lub filmu
religijnego. W zakrystii i kancelarii można zakupić, dla siebie lub na prezent następujące
pozycje:
Abp Alfons Nossol: „Miałem szczęście w miłości” (24 zł), „Radość jednania” (27 zł);
Pismo Św. NT (18 zł), NT i ST (60 zł); „Droga do nieba” (mały druk 25 zł, duży druk
27 zł); ks. Piotr Bekierz: „Camino. Śladami Świętego Jakuba” (15 zł); Albumy z płytą
CD-film fabularny: „Zniszczony Kościół”, „Św. Józefina Bakhita”, „Apokalipsa, czas jest
bliski” (25 zł); dekoracyjne świece wielkanocne (od 2 do 5 zł).
—–—————————————–——————————––—––——
Terminy:
05.05. niedziela godz. 10:00 - I komunia św.
12.05. niedziela godz. 10:00 - rocznica I komunii św.
21.05. wtorek godz. 16:30 - sakrament bierzmowania
09.05. niedziela - odpust NSM
—–—————————————–——————————––—––——
Bogu niech będą dzięki:
Dzisiejsza niedziela w modlitwie wspólnotowej parafii jest dniem dziękczynienia za dar Benedykta XVI dla świata i Kościoła. Zachęcam do trwania w tej intencji w modlitwach rodzinnych
i osobistych. W środę uczestniczyliśmy ośmio osobową grupą na Jasnej Górze w Mszy Św.
dziękczynnej oraz Apelu Jasnogórskim za pontyfikat Benedykta XVI. W czwartek 28.02. o
godz. 19:30 sprawowana była w klasztorze naszych sióstr Msza św. w tej intencji, a o godz.
20:00 rozległy się dzwony, które swym biciem oznajmiały podziękowanie.

Dziś III niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona na potrzeby seminarium
i kurii. Gościem w naszej parafii jest, kazania i kazanie pasyjne głosi ks. Krzysztof Grzywocz,
penitencjarz katedralny i egzorcysta diecezjalny. Jest to dzień dziękczynienia za pontyfikat
Benedykta XVI oraz modlitwa o dary Ducha Świętego w wyborze nowego papieża.
—–—————————————–——————————––—––——
W środę o 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy spotkanie kandydatów do I komunii. O 18:45
wyjazd na Apel Jasnogórski, zapisy w zakrystii, koszt 10 zł.
—–—————————————–——————————––—––——
I czwartek miesiąca. Godzina święta o 16:00, będziemy szczególnie modlili się o światło
Ducha Św. w wyborze nowego papieża. O 17:45 w salce, spotkanie parafialnego zespołu
Caritas.
—–—————————————–——————————––—––——
W piątek o 17:00 Droga krzyżowa z wypominkami. O godz. 18:00 Msza św. wieczorna.
O godz. 17:45 zapraszam na Krąg Biblijny.
—–—————————————–——————————––—––——
W sobotę o 17:30 nabożeństwo Maryjne.
—–—————————————–——————————––—––——
IV niedziela Wielkiego Postu, Laetare. Kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Do
odczytania będzie list biskupa opolskiego na Wielki Post. Kazanie pasyjne głosi ks. Piotr.
—–—————————————–——————————––—––——
Bóg zapłać: za dobro, ofiary, modlitwy, wykonane prace. Wszelkie i w różnym czasie wykonane prace naprawcze przy sprzęcie elektrycznym, sprzęcie do wyświetlania. Za wymycie
kloszy w kościele. Zimowe odśnieżanie i palenie w piecach. Za wszelkie ciche, pokorne,
konieczne prace dla dobra naszej wspólnoty parafialnej i świątyni. Za przynoszone dary na
plebanię.
—–—————————————–——————————––—––——
Msza o uzdrowienie, 13.03. w kościele św. Piotra i Pawła w Opolu. Wyjazd o 16:35. Koszt
15 zł. Zapisy w zakrystii.
—–—————————————–——————————––—––——
Do nabycia: Gość Niedzielny ( dodatkiem jest płyta z filmem ), książeczka „O Mszy najprościej”, Stadt Gottes, Weite Welt, Pico
—–—————————————–——————————––—––——
Ofiara złożona na dzieło misyjne Ad Gentes wyniosła 1.242 zł i 5.70 euro.
—–—————————————–——————————––—––——
Wczesną wiosną nasi ministranci przeprowadzą kolejną zbiórkę złomu. Można więc złom nie
oddawać innym.
—–—————————————–——————————––—––——
Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić: Agnieszka Ibrom z Kolonowskiego
i Adam Morawiec z. Kolonowskiego (zap. III); Małgorzata Janiczek
z Kolonowskiego i Andrzej Wilczek z Winowa (zap. III).
—–—————————————–——————————––—––——
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Jerzemu Ibrum i p. Józefie
Szymalskiej składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na
dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————––—––——
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Słowackiego: Cecylię Rathmann, Ewę
Pietrzyk, Walentynę Zymel oraz Danutę Dubiel. Bóg zapłać!
Bogu za pontyfikat Benedykta XVI - dziękujemy!

