Porządek Nabożeństw
od 10.02. do 17.03.2013 r.
Niedziela 10.03. IV Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Eltern Marta u. Piotr, Anna u. Andrzej, Geschwister, Großeltern, Tante, Eltern, ++ Maria, Ursula u. Verwandtschaft
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Do Bożej Op. za wst NSM o opiekę, dary Ducha Św. dla Michała Sawczuk w 18 r.
urodzin
17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18:00 Za + Irenę Sopot w miesiąc po śmierci
Poniedziałek 11.03.
7:00 Za + męża i ojca Gerarda w r. śmierci, jego ++ rodziców Jana i Annę, rodziców Zofię i Wilhelma oraz dusze z pokr.
Wtorek 12.03.
17:00 Za + Joachima w r. śmierci, jego ++ rodziców Wiktorię i Albina, teściów Anastazję i
Józefa, ++ pokr. z obu stron
Środa 13.03.
17:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka Szaton, Jana i Annę Krupka, ciocię Marię,
braci, siostry, szwagrów, bratową, ++ z pokr. Szaton, Krupka
Czwartek 14.03.
17:00 Za ++ ojca Ernesta, teścia Waltra, babcię Gertrudę oraz ++ z pokr.
Piątek 15.03.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Droga krzyżowa z wypominkami
18:00 Za + męża Wilhelma w 1 r. śmierci
Sobota 16.03.
8:00 O radość wieczną dla + męża, ojca i dziadka Piotra Kampa w 3 r. śmierci, jego ++
rodziców oraz ++ z pokr. Kampa, Kaszuba
——–—————————————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + męża i ojca Ernesta Dreja, ++ rodziców Marię i Józefa Kopyto, teściów Teklę i
Hermana Dreja, szwagrów, szwagierkę, swata Włodzimierza oraz ++ z pokr.
Niedziela 17.03. V Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 Für ++ Vater Teodor Kosytorz zum Todestag, Mutter Regina, Vater Wiktor Muc,
Neffen Paweł Bronek, ++ Großeltern Kosytorz, Steinert, Muc i Sowa
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Za + Joannę Drzymała w 6 r. śmierci, jej ++ rodziców Franciszkę i Jerzego Spira, ++
teściów Martę i Izydora Drzymała, matkę Różę Czudaj
17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
18:00 Za + Konrada Kozarskiego w 30 dzień po śmierci
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Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie”
Dzisiejsza 4. niedziela Wielkiego Postu w liturgii
Kościoła nosi nazwę niedzieli Laetare, co się tłumaczy: „Raduj się”. To wezwanie do radości wydaje
się czymś niezwykłym, jeśli zważymy na fakt, że
właśnie jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu. Kościół jednak odpowiada na to wołanie. Dziś kapłani
przyodziewają różowe szaty. Dziś też można ozdabiać ołtarz kwiatami. Kieruje to nasze myśli na paschalną radość i nadzieję. Św. Łukasz jest ewangelistą mesjańskiej radości. Piętnasty rozdział Jego
Ewangelii, którego fragment słyszymy w liturgii tej
niedzieli, to prawdziwa "ewangeliczna perła"
i "ewangelia w Ewangelii". Przypowieść o synu
marnotrawnym nazywana zamiennie przypowieścią
o miłosiernym Ojcu to niezapomniany fragment Pisma Świętego, w którym dobroć Boga została
przedstawiona przez analogię do współczucia i czułości ziemskiego ojca. Ile razy
słyszeliśmy tę niezwykłą przypowieść o marnotrawnym synu? Znamy ją dobrze,
prawie na pamięć, ale czy jeszcze nas porusza, czy wpływa na nasz obraz Boga
i na codzienność naszego życia? Śmiało możemy zgodzić się z Charlesem Péguy,
iż "tkwi ona w sercu bezbożnika jako oścień wrażliwości". Przypowieść o miłosierdziu Boga Ojca niesie nadzieję, ale też na półmetku Wielkiego Postu wzywa
nas do konkretnych działań. Podpowiada nam je św. Paweł usilnie wołając do
mieszkańców Koryntu i do nas dzisiaj: pojednajcie się z Bogiem, głosząc swoim
życiem Ewangelię pojednania i przebaczenia. Często słyszymy dzisiaj: jako katolik przebaczam, ale nie zapomnę nigdy... Ojciec z ewangelicznej przypowieści
przebaczył i zapomniał. Odpowiedzmy też sobie na pytanie: ile jest w nas z młodszego, a ile ze starszego syna, a może stanowimy przedziwne połączenie ich obu?
SENTENCJA TYGODNIA - św. Albert: Jest bez wątpienia przyjemnie móc spokojnie czynić dobro, nie musząc walczyć z pokusami; ale być wystawionym na
pokusę i zwyciężyć, to bardziej szlachetne i chwalebne niż czynić dobrze bez
walki.
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Uczynny
Pewien chłop wiózł do młynarza na ośle ciężki wór ziarna. Po drodze worek ześlizgnął się z grzbietu osła i leżał teraz na drodze. Chłop wprawdzie bardzo się wysilał,
aby podnieść worek, ale mu się to nie udawało, bo dla jednego człowieka był on zbyt
ciężki. Tak więc nic mu innego nie pozostało, jak tylko poczekać, aż będzie ktoś przechodził, kto mógłby mu pomóc. Po chwili usłyszał zbliżającego się jeźdźca, i najchętniej zaszyłby się w mysią dziurę, kiedy rozpoznał w nim pana hrabiego we własnej
osobie z położonego nieopodal zamku. Zdecydowanie wolałby naturalnie poprosić
o pomoc innego chłopa lub też czeladnika, ale prosić o pomoc tak wysoko postawionego pana – to wydawało mu się rzeczą zupełnie niemożliwą. Hrabia podjechał bliżej,
zobaczył, w czym problem, zsiadł z konia i powiedział: Jak widzę, miałeś małego pecha, mój przyjacielu. Przybywam ci więc w samą porę z pomocą. To powiedziawszy,
chwycił worek z jednej strony, chłop zaś wziął jego drugi koniec i wspólnie zarzucili
go na grzbiet osła. Wciąż jeszcze całkiem osłupiały chłop wy dukał: Mój panie, jak
mogę ci to wynagrodzić? Całkiem prosto, powiedział panicz. Jeśli kiedykolwiek zobaczysz człowieka w tarapatach, uczyń to samo, co ja.
—–—————————————–——————————––—––——
W Roku Wiary planowane wyjazdy z naszej parafii:
* od marca do października wyjazdy na Apel Jasnogórski. Terminy będą podawane
na bieżąco (najbliższy 13.03.). W kwietniu wyjazd na Apel Jasnogórski trzech grup
kandydatów do Bierzmowania.
* wyjazdy do Opola do kościoła św. Piotra i Pawła na Msze św. o uzdrowienie.
* 11.05. sobota, wyjazd dzieci I komunijnych na Górę św. Anny.
* czerwiec, 2 dniowy wyjazd do Kotliny Kłodzkiej.
* 30.06. niedziela, rowerowa pielgrzymka na Górę św. Anny.
* latem, do Zabawy (miejsce życia bł. Karoliny Kózkównej) i Krakowa.
* 19-24.08. piesza opolska pielgrzymka na Jasną Górę.
* 30.08 -01.09. parafialna pielgrzymka na Górę św. Anny.
* 03-12.09. zagraniczny wyjazd do Medjugorie. Koszt 250 euro (wpłacamy przy
wyjeździe) i 600 zł (wpłacamy przy zapisywaniu, można ratami). W tym opłacone jest
wszystko. W programie cztery dni w Medjugorie i trzy dni nad Adriatykiem na Riwierze Makarskiej. Zwiedzanie Mostaru, jaskiń i rejs statkiem. Można się już zapisywać
(podać nr. paszportu i pesel).
—–—————————————–——————————––—––——
Co to jest sumienie moralne?
Sumienie moralne, obecne w sercu osoby, jest sądem rozumu, które nakazuje jej
w odpowiedniej chwili pełnić dobro, a unikać zła. Dzięki sumieniu osoba ludzka rozpoznaje jakość moralną czynu, który zamierza wykonać lub którego dokonała, biorąc
zań odpowiedzialność. Człowiek roztropny słuchając sumienia moralnego, może usłyszeć Boga, który mówi.
Jak należy formować sumienie, aby było prawe i prawdziwe?
Sumienie moralne prawe i prawdziwe formuje się przez wychowanie, przyjmowanie
słowa Bożego i nauczanie Kościoła. Jest wspierane darami Ducha Świętego i wspomagane radami ludzi mądrych. Wielką rolę w formacji sumienia odgrywa modlitwa
i rachunek sumienia.

IV niedziela Wielkiego Postu, Laetare. Kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
Do odczytania jest list biskupa opolskiego na Wielki Post. Kazanie pasyjne głosi ks. Piotr.
—–—————————————–——————————––—––——
W środę o godz. 17:00 Droga krzyżowa dla dzieci po niej Msza św. szkolna. Po Mszy
spotkanie rodziców dzieci I komunijnych. O godz. 19:00 wyjazd na Apel Jasnogórski,
zapisy w zakrystii, koszt 10 zł.
—–—————————————–——————————––—––——
W piątek o godz. 17:00 Droga krzyżowa z wypominkami. O godz. 18:00 Msza św. wieczorna. Po Mszy spotkanie w salce kandydatów do Bierzmowania (najpierw półgodzinne
razem, później osobno chłopcy, osobno dziewczyny).
—–—————————————–——————————––—––——
W sobotę o godz. 17:30 nabożeństwo Maryjne.
—–—————————————–——————————––—––——
V niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu oraz
kwiaty na cały rok do dekoracji naszej świątyni. Gościem będzie brat ze wspólnoty Braci
Szkolnych z Zawadzkiego. On wygłosi kazania oraz kazanie pasyjne.
—–—————————————–——————————––—––——
Bóg zapłać: za każde dobro, życzliwość, ofiary, modlitwy, wykonane prace. Za składane
ofiary z racji zalecek.
—–—————————————–——————————––—––——
Do nabycia: Gość Niedzielny (4,50 zł), Dobra Nowina (ofiara).
—–—————————————–——————————––—––——
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:
Benedykt XVI „ Dlaczego wierzę? (20 zł). Podręczny Atlas Biblijny (20 zł). 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
09.06. niedziela - odpust NSM
—–—————————————–——————————––—––——
Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie: p. Hildegardzie Głąbik, p. Teresie Chudy i p. Gabrieli Wałaszek składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————––—––——
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Słowackiego: Marię Krupok, Edytę Cieśla, Krystynę Koziołek i Felicję Paul. Bóg zapłać!
—–—————————————–——————————––—––——
Prosimy o dary Ducha św. w wyborze nowego papieża !

