Porządek Nabożeństw
od 24.03. do 01.04.2013 r.
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
Poniedziałek 25.03.
18:00 Za + Konrada Kozarskiego - zam. od sąsiadów
Wtorek 26.03.
8:00 …………………………………….
Środa 27.03.
8:00 1 Za ++ rodziców Martę i Jana, Krystynę i Wilhelma, braci Józefa i Franciszka, ++
z pokr. z obu stron
2 Do Bożej Op. za wst. MB jako podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
i zdrowie w pewnej int.
Wielki Czwartek 28.03.
8:00 Nabożeństwo komunijne
18:00 1 W int. żyjących i zmarłych kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii oraz
o nowe powołania
2 Do Pana Jezusa Najwyższego Kapłana o łaskę zdrowia
Wielki Piątek 29.03.
18:00 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 30.03.
20:00 1 W int. żyjących i ++ parafian
2 Do Bożej Op. za wst. MBNP z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla
pracowników, emerytów, rencistów oraz o radość wieczną dla ++ pracowników Packprofil i Fabryki Tektury
Niedziela Zmartwychwstania 31.03.
7:30 ………………………………………….. (Deutsch)
10:00 Za + Agnieszkę Krupka w r. śmierci, + jej męża Pawła oraz ++ z pokr. Krupka, Labus
15:00 Nieszpory wielkanocne
Poniedziałek Wielkanocny 01.04.
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Franciszka Smieskol z ok. urodzin, + matkę Różę, + ojca Jerzego Wałaszek,
ks. Jerzego Obst oraz ++ z pokr. (w języku polskim)
9:30 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
10:00 …………………………………………
18:00 …………………………………………
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Niedziela Palmowa w historii i liturgii
Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna
Synowi Dawidowemu". O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Już to świadczy, jak wielką rangę
przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem - jako Ewangelii - Męki Pańskiej według
jednego z 3 Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę Pańską
wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku). W ten sposób
Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. Bardziej uroczyste niż zwykle rozpoczęcie Eucharystii
ma swoją wielowiekową historię. W Jerozolimie już w IV w. patriarcha
dosiadał oślicy i otoczony radującymi się tłumami wjeżdżał na niej
z Góry Oliwnej do miasta. Zwyczaj ten wszedł w powszechną praktykę
na Zachodzie w wieku V i VI. Aż do reformy z 1955 r. istniał zwyczaj, że celebrans wychodził
w Niedzielę Palmową przed kościół, a bramę świątyni zamykano. Kapłan uderzał w nią krzyżem trzykrotnie, wtedy dopiero brama otwierała się i kapłan z uczestnikami procesji wstępował
do wnętrza kościoła, aby odprawić Mszę świętą. Symbol ten miał wiernym przypominać,
że zamknięte niebo zostało nam otworzone dzięki zasłudze krzyżowej śmierci Chrystusa.
Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak to
było w zwyczaju dotąd, ale czerwone. Procesja zaś ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza
do świętego miasta jako jego Król i Pan. Przez to Kościół chce podkreślić, że kiedy Chrystus
Pan za kilka dni podejmie się tak okrutnej śmierci, to jednak nigdy nie pozbawi się swojego
majestatu królewskiego i prawa do panowania. W XI w. pojawił się zwyczaj święcenia palm.
Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się
je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże.
Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą
i nadmiernym deszczem. Palmy poświęcone w Niedzielę Palmową zostają przechowane przez
cały rok, aby w następnym roku mogły zostać spalone na popiół, którym są posypywane nasze
głowy w Środę Popielcową.
SENTENCJA TYGODNIA ks. Sergiusz Riabinin: Ewangelię lubię czytać, Ewangelię lubię cytować i tysiące mam zawsze powodów, by Jej nie stosować.
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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
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
Czai z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych.
—–—————————————–——————————––—––——
Myśli:
Niedziela Palmowa - Duży krzyż zawiesiłem na ścianie, mały na szyi. Ale ten żywy,
choćby najmniejszy, wciąż chcę odrzucić jak najdalej.
Wielki Poniedziałek - Klękam przed Twoją cierniową koroną, ale byle drzazga życiowa, korci mnie do bluźnierstwa.
Wielki Wtorek - Ten co pierwszy ludzi złowił w swoje sidła, sam już w więzach leży,
opadły mu skrzydła.
Wielka Środa - Zmiażdżył władzę czarta, mocą Bóstwa swego. I ujarzmił pychę wroga
piekielnego.
Wielki Czwartek - Ten który w wiecznym niebios zachwycie, już bez zasłony daje się
wam. W nas także Boskie zasila życie, Chlebem na ziemi staje się nam.
Wielki Piątek - Odszedł Pasterz od nas, zdroje wody żywej. Zbawca, źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki
trud.
Wigilia Paschalna - Cieszymy się, bo tak chce Pan, za winy nasze okup dan. Skończony już niewoli stan. Alleluja!
—–—————————————–——————————––—––——
W Roku Wiary planowane wyjazdy z naszej parafii:
od marca do października wyjazdy na Apel Jasnogórski. Terminy będą podawane
na bieżąco. W kwietniu wyjazdy na Apel 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).

Wielki Czwartek. O godz. 8:00 Nabożeństwo komunijne dla tych, którzy nie mogą brać udziału
w wieczornej Liturgii. Od 8:30 odwiedziny chorych w domach z komunią św. Będzie dwóch
kapłanów. O 18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej. Komunia św. będzie udzielana pod dwoma postaciami. Kandydaci do I komunii otrzymają książeczki Droga do nieba. Można przed Mszą do
zakrystii przynosić skarbonki Caritas diecezji „Jałmużna postna”. Na Mszę prosimy o przyniesienie „Daru ołtarza” (słodycze, owoce, dar materialny), przeznaczone dla osób chorych w naszej parafii. Adoracja przy Ciemnicy do godz. 22:00.
—–—————————————–——————————––—––——

Wielki Piątek. Obowiązuje post ścisły. Tradycyjna Droga krzyżowa rodzinna, indywidualna.
O 18:00 Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 23:00. O 22:00 Adoracja dla młodzieży. Ofiary z Bożego Grobu przeznaczone na utrzymanie miejsc w Ziemi Świętej.
—–—————————————–——————————––—––——

Wielka Sobota. Od godz. 7:00 do 16:00 Adoracja przy Bożym Grobie. O 11:00 Adoracja dzieci. Święcenie pokarmów o 13:00 i 15:00. (dzielimy się z wychowankami DPS w Zawadzkiem).
Kandydatów do Bierzmowania prosimy o zaniesienie paczek ludziom chorym, zbiórka w salce
po święceniu pokarmów o 13:00. Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 20:00, zakończona Procesją
rezurekcyjną.
—–—————————————–——————————––—––——

Niedziela Zmartwychwstania. Msze św. o 7:30 i 10:00. Nieszpory o 15:00. Kolekta na cele
naszej parafii. Po Mszy o 10:00 zapraszamy dzieci do szukania jajek wielkanocnych w ogrodach parafii.
—–—————————————–——————————––—––——

Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. jak w niedzielę. Nie będzie Nieszporów. Kolekta przeznaczona na cele sióstr karmelitanek. Przed kościołem zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu.
—–—————————————–——————————––—––——

Sakrament Pokuty. Zapraszamy wszystkich szczególnie do skorzystania w Wielki Wtorek
z wspólnotowej spowiedzi.
Poniedziałek 16:00 - 18:00 dzieci z szkoły podstawowej i gimnazjum
Wtorek
wspólnotowe nabożeństwo, spowiedź indywidualna 17:00 i 19:00
Czwartek
16:00 - 17:30
Piątek
8:00 - 10:00 i 16:00 - 17:30
Sobota
14:00 - 15:00
—–—————————————–——————————––—––——

Bóg zapłać: za każde dobro, życzliwość, ofiary, modlitwy, wykonane prace. Za udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żalach. Za składane ofiary. Modlitwę za papieża Franciszka, której symbolem są przesłane do Watykanu serduszka. Kolekta na kwiaty wyniosła:
3.601,74 zł oraz 8,20 €.
—–—————————————–——————————––—––——

Do nabycia: Gość Niedzielny, Mały Gość ( dodatkiem jest sól)
—–—————————————–——————————––—––——

Chłopców z kołatkami zapraszamy na spotkanie w czwartek o 14:00. Ministranci mają swoje
spotkanie w piątek o 10:00.
—–—————————————–——————————––—––——

++ Odbył się pogrzeb śp. Elżbiety Bonk l 77. Wieczny odpoczynek racz dać jej Panie ++
—–—————————————–——————————––—––——

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, a szczególnie p. Erykowi Stryczek, p. Hildegardzie
Mocny, p. Elżbiecie Mateja i p. Ernestowi Mocny, składamy jak najserdeczniejsze życzenia
Bożego błogosławieństwa i zdrowia na dalsze lata!!!
—–—————————————–——————————––—––——

Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Kraszewskiego: Maria Bednorz, Urszula Grabowska, Alicja Lebok, Matylda Sznura, Mariola Thomann i Elżbieta Cieśla. Bóg zapłać!
Błogosławionego i owocnego przeżycia Wielkiego Tygodnia!

