Porządek Nabożeństw
od 08.03. do 15.03.2015 r.
Niedziela 08.03. III Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 …………………………
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 …………………………
17:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
18:00 Za + męża i ojca Waldemara w 16 r. śmierci, ++ teścia, dziadków Mariannę i Józefa
Poniedziałek 09.03.
7:00 Za ++ rodziców Marię i Józefa, teściów Franciszkę i Franciszka, siostrę Helenę, 6 szwagrów, szwagierkę Gertrudę, siostrzeńca Krzysztofa
Wtorek 10.03.
17:00 Za ++ ojca Ernesta, teścia Waltra, babcię Gertrudę i pokr.
Środa 11.03.
17:00 O Boże bł. światło Ducha Św. opiekę NSM dla Aleksandra z ok. 18 r. urodzin
Czwartek 12.03.
15:30 Do Bożej Op. przez wst. NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
z ok. 65 r. urodzin Grzegorza Rademirskiego oraz o Boże bł. w rodzinie i w rodzinach
dzieci
16:45 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17:00 Za + matkę w 2 r. śmierci oraz ++ z pokr.
Piątek 13.03.
17:00 Droga krzyżowa
18:00 Za + żonę Krystynę Lencke w 1 r. śmierci
Sobota 14.03.
8:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ męża i ojca Karola Pawlik, rodziców Krystynę i Franciszka, teściów Karolinę i Ignacego, ++ z rodzin Pawlik i Gawlik
————————–—–——————————————–———————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za + matkę Elżbietę w r. śmierci, ojca Alfreda, teścia Józefa, i ++ z pokr.
Niedziela 15.03. IV Wielkiego Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ rodziców Martę i Piotra z ok. urodzin, ich ++ rodzeństwo, rodziców Annę i Andrzeja, dziadków Marię i Urszulę z ok. urodzin, ciotki, pokr. i dusze w czyśćcu
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do NSPJ i NSM z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla matki
Teresy z ok. urodzin oraz za + ojca Piotra
17:00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
18:00 Za ++ rodziców Gertrudę i Konstantego, teściów Annę i Pawła, brata, bratową, 2 szwagierki, 2 szwagrów, pokr z obu stron
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„Gdy Żydzi żądają znaków,
a Grecy szukają mądrości, my
głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem
dla Żydów, a głupstwem dla
pogan, dla tych zaś, którzy są
powołani, tak spośród Żydów,
jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi,
a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi”. Św. Paweł odwołując się do
Żydów i Greków wskazuje na dwie możliwe reakcje na Słowa i czyny Jezusa.
Są one wciąż są aktualne. Pierwszą z nich można streścić w słowach: „Jak tak
można?”. Poszedł do Mateusza i Zacheusza w gościnę, choć dobrze wiedział,
jakie dotychczas prowadzili życie. Uratował jawnogrzesznicę przed słuszną karą ukamienowania. W szabat uzdrawiał. Przyznał przed Piłatem, że jest Królem.
Jak tak można? Przecież to niepedagogiczne! Do czego to ludzi prowadzi? Drugą możliwą reakcję na Chrystusa można streścić w słowach: „Co to ma znaczyć?”. Wybrał prostych mężczyzn na Swoich uczniów, zainwestował w nich
prawie 3 lata, wiedząc, że w decydującym momencie mogą zawieźć. Wypędził
złego ducha w stado świń, przyczyniając się do straty właściciela zwierząt. Zachęcał do przebaczania, kochania nieprzyjaciół i nadstawiania drugiego policzka, wiedząc, że przez to członkowie jego stronnictwa mogą nie być szanowani
przez wielkich tego świata. W końcu zgodził się umrzeć jak zbrodniarz, a mógł
wzniecić antyrzymskie powstanie. Co to ma znaczyć? Gdzie w tym wszystkim
jest jakaś logika?
Zwróćmy uwagę na to, że Paweł pisząc o głupstwie i słabości dwukrotnie dodaje zwrot „u Boga”. Bóg się tym posługuje. On ma to w Swoich rękach. A Jezusa
nie zrozumiemy, zanim Go najpierw nie pokochamy.
Sentencja tygodnia: Tertulian - Żaden człowiek nie zgodziłby się na własną
śmierć, chyba że oddaje życie za prawdę.
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św. Jan Paweł II o życiu konsekrowanym:
„Pustelnicy i pustelnice przez wewnętrzne i zewnętrzne oderwanie od
świata świadczą o przemijalności obecnej epoki, a przez post i pokutę
ukazują, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale słowem Bożym”.
Patrząc na pustelników przypominamy sobie, że są rzeczy ważne
i ważniejsze. Oni odcinają się od wielu (wydawałoby się) podstawowych aspektów życia, a jednak są szczęśliwi. Na czym więc polega
szczęście?
„Radością i nadzieją napawa fakt, że znów rozkwita dziś starożytny
stan dziewic Bogu poświęconych, którego istnienie w chrześcijańskich
wspólnotach jest poświadczone od czasów apostolskich”. Niektóre kobiety odkrywając w Chrystusie Oblubieńca, postanawiają powierzyć
mu się w całości i swoim stylem życia zapowiadać Królestwo, w którym „żenić się nie będą”. W Polsce mamy obecnie 194 dziewice konsekrowane.
————————–——–———————————————
Mamuty i petardy
To tytuł świetnych reportaży Beaty Pawlik. Cudzoziemcy, z którymi
rozmawia autorka, narzekają na chamstwo w Polsce. Że jest powszechne i okropne. Brutalne, bezwzględne i groźne. Uderza jedno –
od wielu lat to chamstwo w naszym kraju nie ulega zmianie. Zmieniają się ustroje, epoki, pokolenia, a chamstwo trwa – ponadczasowe, ponad ustrojowe, opryskliwe, agresywne. Dlaczego? Jaki diabeł judzi
nasze dusze, wyzwala te odrażające, nikczemne zachowania? Np.
o zachowaniu polskich kierowców – przede wszystkim brak jest jakiejkolwiek idei dobra wspólnego czy też wspólnego interesu. Brak
jest nawet dobrze pojętej idei interesu własnego, brak rozsądnej samooceny. Postępowanie kierowców jest nieprzewidywalne. W sumie,
polska droga to stan braku reguł, braku rozsądku i całkowitej wolnoamerykanki.
Woda
Siła wody polega na tym, że godzi się, by przez góry wiódł jej kamienisty szlak. Prześlizguje się pomiędzy licznymi przeszkodami, jakimi
usłana jest jej droga. Żaden młot nie jest w stanie jej roztrzaskać, ani
nóż zranić. Cięcie najostrzejszej szabli nie pozostawia na niej śladu.
Woda w rzece dostosowuje się do rzeźby terenu, nigdy nie zapominając o celu, do którego dąży – o morzu. Nieśmiała u źródła, czerpie
powoli siłę z napotkanych potoków. I w końcu nabiera potężnej mocy.

Dzisiaj kolekta na cele kolekta na cele parafii. O 17:00 nabożeństwo Gorzkich
Żali.
————————–—–——–—————————————————
W środę o 17:00 Droga krzyżowa dla dzieci następnie Msza św. szkolna. W salce
o 16:15 spotkanie kandydatów do I komunii św.
————————–—–——–—————————————————
W piątek o 17:00 Droga krzyżowa z wypominkami. O 18:45 w salce spotkanie
kandydatów do Bierzmowania (3 klasa gimnazjum).
————————–—–——–—————————————————
W sobotę o 16:30 nauka przed chrzcielna. O 17:30 Nabożeństwo Maryjne.
————————–—–——–—————————————————
W przyszłą niedzielę kolekta na kwiaty do Bożego Grobu oraz na kwiaty i dekoracje całoroczne naszej świątyni.
————————–—–——–—————————————————
Do nabycia z tyłu kościoła na stoliku: Gość Niedzielny, Misyjne Drogi, Pico,
Weite Welt, Stadt Gotes. Bóg zapłać za składane ofiary za gazetki parafialne i
inne. W zakrystii i kancelarii do nabycia małe paschały na stół wielkanocny oraz
dekoracyjne świece.
————————–—–——–—————————————————
Msza św. o Uzdrowienie w Opolu, 18 marca. Wyjazd o 16:30. Zapisy w zakrystii.
————————–—–——–—————————————————
W lutym naszą stronę www. parafii odwiedzono 2.978 razy. Na cel malowania
naszej świątyni wpłaciło 206 rodzin sumę 47.888 zł. (w tym inne). Postanowiliśmy malować kościół od 4 maja. Koszt tej inwestycji to ok. 100.000 zł.
————————–—–——–—————————————————
Bóg zapłać: za modlitwy, składane ofiary, wszelkie prace na rzecz naszej parafii.
Składam podziękowanie za dużą pracę p. Józefowi Koj, p. Marii Krupok, p. Marcinowi Rozik, p. Gerardowi Mańczyk, p. Piotrowi Dreja oraz państwu Drzyzga.
————————–—–——–—————————————————
Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św.
————————–—–——–—————————————————
Wyjazd do Medjugorie: szczegóły zostaną podane na spotkaniu, o jego terminie
poinformuję. Pojedziemy „tradycyjnie” dwoma autokarami … ale damy radę:)
————————–—–——–—————————————————
Solenizantom tego tygodnia składamy jak najserdeczniejsze życzenia.
————————–—–——–—————————————————
Do sprzątania kościoła i salek prosimy Panie z ul. Krasińskiego: Magdalenę Gołębicką, Gizelę Reiman, Karinę Smandzich i Barbarę Pflaum. Bóg zapłać!
Dziś ogarniamy naszą miłością i modlitwami wszystkie Panie !

