Porządek Nabożeństw
od 17.02. do 24.03.2013 r.
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
Poniedziałek 18.03.
17:00 Za + męża i ojca Leopolda, ++ jego brata Alfreda, rodziców, teściów oraz ++ pokr.
Wtorek 19.03. Uroczystość św. Józefa
8:00 Za + męża, ojca i dziadka Józefa w r. urodzin i imienin, ++ rodziców Walentego
i Magdalenę, teściów Pawła i Klarę, brata, bratową oraz ++ pokr.
17:00 Za ++ rodziców Franciszkę i Teodora, teściów Jadwigę i Józefa, brata, bratową, szwagierkę, szwagra oraz ++ pokr.
Środa 20.03.
17:00 Za + Jana Gerlich w 30 dzień po śmierci
Czwartek 21.03.
17:00 Za ++ męża i ojca Lucjana, ojca Ottona oraz ++ pokr.
Piątek 22.03.
16:30 Różaniec za młode pokolenie
17:00 Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł., zdrowie, wytrwałość w powołaniu w int. córki Eweliny z ok. 30 r. urodzin.
18:00 Uliczna Droga krzyżowa
Sobota 23.03.
8:00 Z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie dla Józefa Musiał
z ok. 65 r. urodzin, o bł. Boże w rodzinach oraz za ++ rodziców, brata, teścia, szwagra
——–—————————————–———————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 …………………………………………….
Niedziela 24.03. Palmowa
7:00 Różaniec
7:30 Dziękujemy Bogu za papieża Franciszka, prosimy o wsparcie dla Jego posługi
( w języku polskim)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 Z podz. za dar Chrztu św. z prośbą o opiekę Bożą, łaski i zdrowie oraz o Boże bł. dla
wszystkich dobrodziejów
15:00 Droga krzyżowa na Regolowcu
18:00 Za + męża i ojca Henryka Swoboda w 5 r. śmierci, ++ rodziców i teściów
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Habemus Papam
W środę o 19:06 biały dym nad Kaplicą Sykstyńską, obwieścił światu wiadomość:
Mamy nowego Piotra, dla Kościoła, świata, naszych czasów i ludzi. O papieżu
Franciszku, można wiele przeczytać, usłyszeć. Wiele przed i po wyborze było różnych
komentarzy. Często wymądrzenia się. Każdy był specjalistą od
Kościoła i konklawe. W tym wszystkim często zapominano o jednej najważniejszej
sprawie. Kościół to dzieło Boga. Mniej należy mówić i mądrzyć się, a więcej do Boga
się zwracać. W swoim pierwszej mowie, po wyborze, z balkonu, papież zwrócił uwagę
co jest w Kościele i dla Nas ludzi Kościoła najważniejsze. Aż 7 (siedem) ! razy, w tym
krótkim przemówieniu, padło słowo modlitwa. Modlitwa ! Powiedział m.in. ‘… proszę
Was byście pomodlili się do Pana o błogosławieństwo dla mnie”. Kiedy przychodzi ktoś
nowy, czy to papież, biskup, proboszcz, wikary, zaczyna się wyczekiwanie, ocenianie,
przyglądanie, porównywanie, poprawianie. A najpiękniejszym słowem jakie „Ktoś”
nowo przybyły do jakiejś wspólnoty, może usłyszeć, to zdanie „.. Ja się za Ciebie modlę”. Ważne jest to każdego dnia, ale szczególnie na początku czyjeś nowej drogi. Oceniamy papieża, biskupa, kapłana po tym co powiedział, zrobił, jak się uśmiechnął, czy
się nie uśmiechnął. Z kim stanął dłużej, z kim za krótko. A najważniejszym zadaniem
ludzi Kościoła jest modlitwa i sprawowanie sakramentów. Wiele rzeczy może zrobić
osoba świecka, ale to co najważniejsze w Kościele może sprawować tylko duchowny.
Miałem to niczym nie zasłużone szczęście, że po rezygnacji Benedykta XVI, wraz z
grupą parafian modliliśmy się na Jasnej Górze podczas Mszy dziękczynnej za ten pontyfikat. O wyborze Franciszka, znowu wraz z grupą parafian dowiedziałem się pod szczytem Jasnej Góry. Mogliśmy w kaplicy Cudownego Obrazu wyśpiewać hymn dziękczynienia „Uwielbiaj duszo Chwałę Pana swego…” Pamiętajmy, że
papieża Franciszka wybrano w środę, który to dzień jest poświęcony św. Józefowi.
Mszę inauguracyjną nowy papież odprawi w Uroczystość św. Józefa . A św. Józef to
m.in. patron Kościoła. „Pan Jezus wie co robi”
Na Roratach z dziećmi przez kolejne 2 lata wysyłaliśmy życzenia świąteczne do Ojca
św. Moja propozycja jest taka, aby do najbliższej środy (20.03) jako rodzina zrobić serduszko, laurkę z napisanym zdaniem, że za papieża Franciszka, dana rodzina,
osoba modli się. Skromnie powiem, coś o tym wiem jak potrzebna jest życzliwość
i modlitwa u progu nowej drogi życia. Z tyłu kościoła będzie skrzyneczka do której
można serduszka, laurki przynosić. W czwartek zostaną one przesłane do Watykanu.
ks. Piotr
SENTENCJA TYGODNIA - Franciszek, papież - „A teraz zacznijmy tę wspólną
drogę biskupa i ludu, drogę Kościoła Rzymu…. To droga braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania”.

12/2013

V Niedziela Wielkiego Postu „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”.
Wydaje się, że wielu ludziom trudno żyć bez osądzania innych. Wypowiadanie
opinii o bliźnich z jednej strony nie może dziwić. Człowiek żyje wśród ludzi, widzi,
słyszy, zestawia informacje i wypowiada swoje na ich temat zdanie. Wprawdzie ktoś
kiedyś zauważył, że ludzie mali mówią o bliźnich, średni o wydarzeniach, a wielcy
o problemach, ale takiego spostrzeżenia nie sposób traktować dosłownie. Czas Wielkiego Postu motywuje nas jednak do tego, byśmy spojrzeli krytycznie na naszą skłonność
osądzania innych, tak jak krytycznie ocenił Chrystus tę skłonność u faryzeuszów i uczonych w Piśmie. W wyznaniu wiary każdej niedzieli mówimy: "Przyjdzie sądzić żywych
i umarłych". Sąd nad ludźmi Ojciec przekazał Jezusowi (J 5,27). Osądzanie ludzi
przysługuje Bogu. Kto zatem osądza, w pewnym sensie dokonuje czegoś, co Bogu
zastrzeżone.
Zbliża się Wielkanoc. Niewiele już czasu na wielkopostną przemianę, na nawrócenie.
Wykorzystajmy go raczej na osądzenie siebie, na dobre przygotowanie się i przeżycie
wielkanocnej spowiedzi, na głębsze zrozumienie słów Chrystusa: „Kto z Was jest bez
grzechu ?” Oby ta refleksja i związane z nią postanowienia zaowocowały pomnożoną
przez wielkość naszej skruchy radością Wielkanocnego Poranka.
—–—————————————–——————————––—––——
W Roku Wiary planowane wyjazdy z naszej parafii:
od marca do października wyjazdy na Apel Jasnogórski. Terminy będą podawane
na bieżąco. 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.
27.04. wyjazd do Zabawy (miejsce życia i śmierci bł. Karoliny Kózkównej)
Łagiewnik i Krakowa. Koszt wyjazdu 54 zł. Można się już zapisywać podając
numer pesel.
11.05. sobota, wyjazd dzieci I komunijnych na Górę św. Anny.
30.06. niedziela, rowerowa pielgrzymka na Górę św. Anny.
latem, 2 dniowy wyjazd do Kotliny Kłodzkiej (Caritas).
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 numer paszportu i pesel).
—–—————————————–——————————––—––——
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

V niedziela Wielkiego Postu. Kolekta przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu
oraz kwiaty na cały rok do dekoracji naszej świątyni. Gościem jest brat ze wspólnoty
Braci Szkolnych z Zawadzkiego. On głosi kazania oraz kazanie pasyjne.
—–—————————————–——————————––—––——
W środę o godz. 17:00 Msza św. szkolna. Po Mszy spotkanie dzieci I komunijnych.
—–—————————————–——————————––—––——
W piątek o godz. 17:00 Msza św. O godz. 18:00 Droga krzyżowa ulicami naszej parafii.
—–—————————————–——————————––—––——
W sobotę o godz. 17:30 nabożeństwo Maryjne.
—–—————————————–——————————––—––——
Niedziela Palmowa. O 7:30 Msza w języku polskim w int. papieża Franciszka. Na
każdej Mszy św. poświęcenie palm. Przed Mszą o 10:00 procesja od figury MB Fatimskiej do kościoła. O 15:00 Droga krzyżowa na Regolowcu, przygotowana przez Rodzinę
Kolpinga. Kolekta na cele parafii. Zespół Caritas organizuje kiermasz, na którym będzie
można zaopatrzyć się w palmy, dekoracje świąteczne, świeczki wielkanocne i małe
paschaliki. Dochód przeznaczony jest na działalność Caritas. O 15:00 w Katedrze w
Opolu ewangelizacyjne spotkanie dla młodzieży, przewodniczyć będzie ks. bp. Paweł
Stobrawa. O 15:00 w Opolu w kościele seminaryjnym modlitwa ks. bp. Andrzeja Czaji
z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych.
—–—————————————–——————————––—––——
+ Odbył się pogrzeb śp. Joanny Glueck l. 87. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie +
—–—————————————–——————————––—––——
Bóg zapłać: za każde dobro, życzliwość, ofiary, modlitwy, wykonane prace.
—–—————————————–——————————––—––——
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 wielkanocny
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 CDfilm fabularny: „Św. Józefina Bakhita”, „Apokalipsa, czas jest bliski” (25 zł); dekoracyjne świece wielkanocne (od 2 do 5 zł).
—–—————————————–——————————––—––——
Spotkanie członków Bractwa św. Józefa odbędzie się 23.03. o godz. 17:00 w Jemielnicy.
—–—————————————–——————————––—––——
Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Już dziś ZAPRASZAMY do skorzystania
z sakramentu pokuty w Wielki Wtorek.
—–—————————————–——————————––—––——
Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia Bożego
błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————––—––——
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kraszewskiego: Bernadetę
Świerc, Gizelę Ptok, Ewelinę Dombek, Reginę Koprek. Bóg zapłać!

