od 21.02. do 28.02. 2021 r.
Niedziela 21.02. I Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ matkę Różę w r. śmierci, ojca Franciszka, rodziców Urszulę i Jerzego oraz pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Urszule Pokora w r. urodzin, jej męża Pawła, Lydię
i Konrada Bekierz, Michała Sawczuka, Krystynę Konieczko - zam. od Margaretek
16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne
17:00 Za ++ matkę Elżbietę Bednarek w 10 r. śmierci, ojca Piotra, Pawła Lasończyk,
++ z rodzin Bednarek, Wons, Lasończyk, Tacica
Poniedziałek 22.02.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. NSM o dalsze bł. opiekę
i zdrowie dla Franciszka z ok. 70 r. urodzin oraz o Boże bł. w rodzinach dzieci
Wtorek 23.02.
17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Lecha w r. śmierci, jego rodziców, teściów i pokr. oraz
o Bożą opiekę i łaskę zdrowia dla mamy
Środa 24.02.
17:00 Za ++ rodziców Stanisława w r. śmierci, Zofię, męża Józefa, jego rodziców, rodzeństwo, siostrę Magdalenę, szwagrów Norberta i Teodora, bratową Helgę, dziadków
i dusze op.
Czwartek 25.02.
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ rodziców Franciszka i Franciszkę, braci Alfreda i Leopolda, bratową Gertrudę,
dziadków i pokr.
Piątek 26.02.
15:30 Różaniec
16:00 Droga krzyżowa
17:00 Za + Mariolę Lipok w 3 r. śmierci
Sobota 27.02.
8:00 Za ++ męża i ojca Wilhelma w r. urodzin, rodziców, teściów i pokr.
——–——————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 O radość wieczną dla + Grażyny Mordyńskiej w 4 r. śmierci
Niedziela 28.02. II Postu
7:00 Różaniec
7:30 Za ++ dziadka Gerharda Świerc w 18 r. śmierci, żonę Adelajdę i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + matkę Ingeburgę Muc w r. śmierci, ojca Alfreda i pokr.
16:00 Gorzkie żale i kazanie pasyjne
17:00 Za ++ męża i ojca Konrada w r. śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo i pokr. z obu
stron
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Wielki Post - papież Franciszek
Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania
i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy.
Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, tak
konkretna, że oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu”. Kto
wierzy w tę wieść, odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe
pochodzenie w nas samych, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfitości. Jeśli natomiast słuchamy
bałamutnego głosu „ojca kłamstwa”, to narażamy się na pogrążenie w otchłani
nonsensu, doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele
dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.
Dlatego chciałbym przekazać każdemu chrześcijaninowi: „Spójrz na rozpostarte
ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię
uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu
tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo”. Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości: ze
względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać
i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących. Warto rozważyć
dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam udzielona łaska Boża.
Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą
w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie
i samego siebie wydał za mnie”. Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela
z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość
Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa może
przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży
nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby
je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli.
- link do audycji Drogi Jakubowe http://doxa.fm/audycja/
- link do reportażu o siostrach https://opole.tvp.pl/23518664/oblicza-wiary
Sentencje: papież Franciszek - Czuwać to nie dać się przytłoczyć przez ospałość
zniechęcenia, brak nadziei i rozczarowania.

Dwa opowiadania
* Ulicą szła mama z dzieckiem trzymającym w dłoni ciastko. Mijali ubogą kobietę,
która wyciągała rękę do przechodniów. Obok niej siedział skulony, brudny chłopczyk, w nędznym i za dużym ubraniu. Dziecko, nie puszczając ręki matki, zatrzymało się i z zakłopotaniem przyglądało się chłopcu. Potem spojrzało na trzymane
w ręce ciastko i na matkę, jakby prosząc o pozwolenie. Matka lekkim ruchem głowy wyraziła zgodę. Dziecko wyciągnęło rączkę do Cyganiątka i dało mu ciastko.
Potem szybko oddaliło się ze swoją matką. Jeden z przechodniów, który widział tę
scenę, powiedział do kobiety: Teraz pewnie kupi pani synowi inne ciastko, może
większe? Nie – odpowiedziała łagodnie kobieta Nie? Dlaczego? Ten, kto daje, musi
odmówić sobie Ziarnko zboża ukryło się w spichlerzu. Nie chciało być zasiane. Nie
chciało umrzeć. Nie chciało się zmarnować. Chciało zachować własne życie. Nie
chciało zostać chlebem. Nie chciało być zaniesione na stół. Nie chciało być poświęcone i podzielone. Nigdy nie chciało oddać życia. Nigdy też nie dało radości. Pewnego dnia przyszedł rolnik. Razem ze śmieciami wyrzucił również ziarnko zboża.
* Na surowej i kamienistej pustyni mieszkało dwóch pustelników. Zajmowali dwie
groty, które znajdowały się blisko siebie, jedna naprzeciwko drugiej. Po latach modlitw i okropnych umartwień jeden z nich nabrał przekonania, że doszedł do doskonałości. Drugi był człowiekiem równie pobożnym, ale jednocześnie dobrym i wyrozumiałym. Zatrzymywał się, by porozmawiać z nielicznymi pielgrzymami, pocieszał i gościł tych, którzy zagubili się, i tych, którzy uciekali. Cały ten czas odebrany
jest modlitwie i rozmyślaniu – myślał pierwszy pustelnik, który potępiał częste, ale
maleńkie uchybienia drugiego. Chcąc dać mu do zrozumienia w jakiś widoczny
sposób, jak bardzo jest jeszcze daleki od świętości, postanowił umieszczać jeden
kamień u wejścia do własnej groty za każdym razem, gdy ten drugi popełniał uchybienie. Po kilku miesiącach przed grotą znajdował się szary i przytłaczający mur
z kamieni. Pustelnik zaś był zamurowany wewnątrz. Czasami wokół serca budujemy mury z małych kamieni codziennych niechęci, odwetów, milczenia, nierozwiązanych spraw, dąsów.
O Duchu Świętym: Wydarzenia paschalne — męka, śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa — są równocześnie czasem nowego przyjścia Ducha Świętego jako Parakleta i Ducha Prawdy. Są czasem „nowego początku” udzielania się Trójjedynego
Boga ludzkości w Duchu Świętym za sprawą Chrystusa-Odkupiciela. Ten nowy
początek jest odkupieniem świata: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”. Już w „daniu” Syna, w darze z Syna wyraża się najgłębsza
istota Boga, który jako Miłość pozostaje niewyczerpanym źródłem obdarowywania”.

Dzisiaj kolekta na cele ogólno-kościelne. O 16:00 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.
Dzisiaj Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny. Wyjazd rowerzystów o 6:30. Powitanie ok. 16:00. Nie będzie Nabożeństwa. Po Mszy św. o 10:00
——————–————–—–——–—–—–——————————————
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18:00; 18:30 - 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy chcą zamówić Intencje Mszalne
——————–————–—–——–—–—–——————————————
od lipca do grudnia.
W sobotę o 17:30
Nabożeństwo Maryjne.
—————–—–———–———–——–—–———–—————
——————–————–—–——–—–—–——————————————
W piątek Uroczystość Apostołów św. Piotra i Pawła. Msze św. o 8:00 i 18:00. KolekW przyszłą
niedzielę kolekta na cele parafii. O 16:00 Gorzkie Żale z kazaniem
ta to tzw. Świętopietrze.
Pasyjnym —————–—–———–———–——–—–———–—————
——————–————–—–——–—–—–——————————————
W sobotę Nabożeństwo Maryjne o 17:30.
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Do nabycia Gość Niedzielny oraz książeczki o Niedzieli i Miłosierdziu Bożym,
——————–————–—–——–—–—–——————————————
Do świeczki
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Wieczny odpoczynek …++
Wszystkim Jubilatom oraz Solenizantom bieżącego tygodnia składamy życzenia bło——————–————–—–——–—–—–——————————————
gosławieństwa Bożego i zdrowia. Szczęść Boże.
Książki:
I cz. „Camino Różne Drogi”, II cz. „ Camino Nowe Drogi”. Do nabycia
—————–—–———–———–——–—–———–—————
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W każdą niedzielę o godzinie 15:45 audycja „Drogi Jakubowe”.
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O Eucharystii:
W szczególny sposób należy pochwalić zwyczaj, według którego
—————–—–———–———–——–—–———–—————
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Róża 9 p. Maria Kruk
wznosi do nieba Chleb Anielski, krzyż Nim według przepisu zakreśla i błaga Ojca
15.07. Róża10 p. Brygida Lepka
Niebieskiego, aby łaskawie zwrócił oczy na Syna Swego, z miłości dla nas na krzy22.07. Róża11 p. Krystyna Swoboda
żu wiszącego, który chciał zostać przez Niego naszym Zbawcą i bratem, aby raczył
29.07.
Róża 12 p. Manfred
Ullmann
wylać
nadprzyrodzone
łaski na
tych, których odkupiła Krew Baranka bez zmazy.

