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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ewangelia wg św. Jana (J 8,1-11)
„(…) Uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili
do Jezusa kobietę, którą pochwycono na
cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku,
powiedzieli do Niego: ”Nauczycielu, kobietę tę
dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie
Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co
mówisz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby
mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się,
pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go
pytali, podniósł się i rzekł do nich: ”Kto z was jest
bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”.
(…). Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim
zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał
tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas
Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: ”Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie
potępił?”. A ona odrzekła: ”Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: ”I Ja ciebie nie
potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.
Podstęp jest perfidny. Prawo mówi,
że trzeba ukamienować. Jezus głosi
przebaczenie.
Jeśli
przebaczy,
przekroczy Prawo, a jeśli każe
ukamienować, nie jest miłosierny.
Jednak takie rozumowanie, które jest
obecne w wielu naszych dyskusjach o
Bogu, nie uwzględnia podstawowej
prawdy. Dla Boga grzech człowieka
jest szczególną okazją, aby pochylić się
nad nim, aby leczyć jego rany, by

dodawać mu otuchy, pozwalać na
rozpoczęcie od nowa. Człowiek
natomiast w swej pysze wykorzystuje
grzech bliźniego, aby go potępić i na
tym tle poczuć się od niego lepszym.
Panie Jezu, przepełnij swoją
miłością moje spojrzenie na braci
poranionych grzechem, obdarz mnie
przenikliwością w dostrzeganiu moich
własnych błędów i nie pozwól nigdy
zwątpić w Twoje miłosierdzie.
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PONIEDZIAŁEK – 18.03.2013
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. rodziny Siwek oraz za ++ Renatę i Dariusza Siwek w rocz. śm.
18.00 - Za + Józefa Fedyczkowskiego i ++ z rodziny Fedyczkowski i Kania.
- Za ++ rodziców Teresę i Stanisława Skoczeń, ++ z rodziny Skoczeń, Gałaczewski i Pospiszyl.
WTOREK – 19.03.2013 – Uroczystość św. Józefa – INAUGURACJA PONTYFIKATU FRANCISZKA I
7.00 - Za + męża Józefa Wloka z ok. ur. i im., ++ rodziców z obu stron, + siostrę Hildegardę i d.w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm o błog. Boże dla Ojca Świętego Franciszka I w dniu inauguracji
pontyfikatu.
- Za + męża Józefa, syna Jana i d. w cz.
- Za + ojca Józefa, brata Zbigniewa w dniu ich im. oraz + ciocię Irenę w rocz. śm. i ++ z rodziny
i d. w cz.
ŚRODA – 20.03.2013
7.00 - Za + męża Marcina w rocz. śm., + teścia Alfreda Wybraniec, szwagra Rajmunda , ++ z
pokrew. z obu stron, oraz + ojca Jana i dusze w czyśćcu.
8.00 - Msza św. szkolna.
18.00 - Za + ojca Mieczysława, jego ++ dwie żony, braci Józefa, Andrzeja, Jerzego i Mieczysława,
++ Stanisława i Marię Świda, ++ z pokrew. i d. w cz.
- Za + Kazimierza Noga w 1 rocz. śm.
CZWARTEK – 21.03.2013
7.00 - Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Kraka, 3 siostry, 2 szwagrów, bratową Annę, ++ z pokrew. i
d. w cz.
18.00 - Za + ojca Alfreda i ++ z rodziny i pokrew.
- Za + brata Józefa Domereckiego i wszystkich ++ z rodzin Domereckich, Winik, i Kasprzak
oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
PIĄTEK – 22.03.2013
7.00 - Za ++ rodziców Annę i Bolesława Czajor, + brata Ireneusza, siostry Józefę i Zdzisławę.
18.00 - Za + ojca Andrzeja w 6 rocz. śm.
- Za + Andrzeja Chwiłowicz z ok. ur.
SOBOTA – 23.03.2013
7.00 - Za ++ rodziców Adelajdę i Helmuta, ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w cz.
- Do B.Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. urodzin Krystyny Wilk oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Za + mamę Małgorzatę w 1 rocz. śm., + siostrzeńca Joachima i ++ z rodziny oraz d. w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. Józefa i Wiktorii oraz o Boże błog. dla rodziny.
NIEDZIELA PALMOWA - MĘKI PAŃSKIEJ - 24.03.2013
7.00 - Za + Franciszka Wachholz, żonę Marię, syna Joachima, ++ z pokrew. oraz d. w cz.
8.30 - Za ++ Jadwigę i Edmunda w 5 rocz. śm. oraz ++ z rodziny.
- Za + męża i ojca Erwina Koprek w rocz. śm., ++ rodz. Sowa i Koprek, 4 braci, siostrę i d.w c.
10.00 - Za + Ritę Kolibaba, syna Gerarda i synową Aleksandrę i ++ z rodziny.
- Za ++ mamę Józefę Maślak, ojca Antoniego, braci Władysława, Michała, Józefa i
Mieczysława, siostrę Teresę i d. w cz.
11.15 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 60 rocz. ur. Teresy oraz o błog. Boże dla dzieci i rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 30 rocz. ślubu i kolejnej rocz. ur. Urszuli i Jana oraz o błog.
Boże w rodzinie.
12.15 - Chrzest: Filip Wlizło, Michał Wlizło, Lena Baksik.
15.00 - Do B. Op., MB Fat. i św. o. Pio…z ok. 40 r. ur. córki Katarzyny oraz o błog. Boże w rodz.
- Za ++ Helmuta i Łucję Smolka, ++ z rodziny i pokrew. i d. w cz.
17.00 - POKUTNA DROGA KRZYŻOWA
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♦ Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu

liturgia kieruje pobożność wiernych ku Męce Pańskiej. Zasłonięte krzyże
przypominają nam cierpiącego nieustannie Chrystusa.
Dziś o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny.

W tym dniu w Rzymie inauguracja pontyfikatu nowo wybranego Papieża
Franciszka. W naszej parafii o godz. 18.00 Msza św. w intencji Papieża serdecznie zapraszamy.
♦ W środę o godz. 8.00 Droga Krzyżowa dla dzieci i okazja do spowiedzi św.
O godz. 18.30 spotkanie formacyjne dla rodziców i dla dzieci komunijnych.
♦ W środę od godz. 16.00 egzamin dla kandydatów do Bierzmowania.
♦ W czwartek o godz. 18.30 spotkanie dla rodziców i dla kandydatów do
Bierzmowania.
♦ W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa.
♦ W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
♦ W sobotę przed Niedzielą Palmową w kościele katedralnym w Opolu o godz. 15.00

Diecezjalne Obchody Światowego Dnia Młodzieży, zapraszamy młodzież do udziału.
♦ W sobotę po Mszy św. wieczornej nauka przedchrzcielna dla rodziców i
chrzestnych.
♦ Za tydzień obchodzimy Niedzielę Palmową Męki Pańskiej. Poświęcenie palm na
każdej Mszy św. Po Mszy św. o godz. 10.00 konkurs dla dzieci na najpiękniejszą
palmę. O godz. 11.15 uroczysta Msza św. z procesją dookoła kościoła. O godz. 17.00
Pokutna Droga Krzyżowa ze świecami.
♦ Rozpoczyna się czas spowiedzi wielkanocnej. Prosimy nie odkładać spotkania z
Chrystusem przebaczającym na ostatnie dni Wielkiego Tygodnia. Do Wielkiego
Czwartku wszyscy powinni być już wyspowiadani. W tym tygodniu spowiedzi św.:
rano od 6.30 do 7.30; wieczorem od 17.00 do 18.30. Spowiedź wielkanocna dla
młodzieży będzie w poniedziałek po Niedzieli Palmowej.
♦ W sobotę od godz. 8.00 przedświąteczne sprzątanie kościoła i pomieszczeń
przyległych. Prosimy parafian zatroskanych o dobro naszej wspólnoty, o życzliwą
pomoc.
♦ W sobotę o godz. 11.00 zbiórka generalna wszystkich ministrantów, kandydatów
i Dzieci Maryi w ramach przygotowania do Świętego Triduum Paschalnego.
♦ Parafialny Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do
nabycia są: świece wielkanocne, kartki świąteczne i dewocjonalia.
♦ Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary na
pomoc dla polskich misjonarzy. W przyszłą niedzielę kolekta na budowę obiektów
sakralnych i konserwację kościelnych obiektów zabytkowych.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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HABEMUS PAPAM
W środę 13 marca 2013 r. tuż po
godz. 19.06 biały dym z Kaplicy Sykstyńskiej i
dzwony Bazyliki św. Piotra w Rzymie obwieściły
Kościołowi i światu radosną nowinę, którą wyraził
kardynał protodiakon Jean-Louis Tauran słowami
znanej wszystkim fo
rmuły: Annuntio vobis
gaudium
magnum;
habemus
Papam:
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium Sanctae Romanae
Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen
imposuit FRANCISCUM.
PAPIEŻ FRANCISZEK I - Argentyńczyk, jezuita
kardynał Jorge Mario Bergoglio SJ, metropolita
Buenos Aires. Jorge Mario Bergoglio urodził się
17 grudnia 1936 r. w Buenos Aires, w 1958 r. wstąpił
do Towarzystwa Jezusowego, studiował nauki humanistyczne w Chile i filozofię w
Buenos Aires, wykładał literaturę i psychologię w jezuickich kolegiach. Po przyjęciu
święceń kapłańskich 13 grudnia 1969 r. był magistrem nowicjatu i wykładowcą, a w
latach 1973-1979 prowincjałem jezuitów w Argentynie. W 1992 r. został mianowany
biskupem pomocniczym Buenos Aires. Od 1997 r. był arcybiskupem koadiutorem z
prawem następstwa, a w rok później objął rządy pasterskie w metropolii. Do godności
kardynalskiej został wyniesiony w roku 2001. W latach 2005-2011 był
przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.
W tej wielkiej godzinie Kościoła chcemy umacniać się wiarą w Trójjedynego
Boga, który swą Opatrznością jest stale obecny we wspólnocie Ludu Bożego
odkupionego Krwią Chrystusa i uświęconego łaską Ducha Świętego. Jako Kościół
opolski śpiewamy hymn uwielbienia i dziękczynienia za dar PAPIEŻA FRANCISZKA I.
Jednocześnie otaczamy nowego Ojca Świętego synowską miłością i gorącą modlitwą,
wypraszając obfite Boże błogosławieństwo dla Jego Piotrowej posługi.
Boże wszechmogący, któryś ustanowił Franciszka I widoczną głową
Kościoła świętego, otaczaj zawsze następcę św. Piotra swą łaską i
błogosławieństwem. Udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia, pociechy w
cierpieniach i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy
pożytek całemu chrześcijaństwu. Zmiłuj się Boże, nad nim za przyczyną
Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych oraz dozwól, Ojcze niebieski,
aby nas wszystkich zaprowadził z sobą do żywota wiecznego. Amen.
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