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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 4,1-11)
„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był
kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści
dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy
przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś
Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się
chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest:
»Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym
słowem, które pochodzi z ust Bożych«”. Wtedy
wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu:
„Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim
rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o
kamień«”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał na
próbę Pana, Boga swego«”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę,
pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci
to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź
precz, szatanie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie
przystąpili i usługiwali Mu”.
Jezus jest wyprowadzony przez Ducha co leży w zasięgu naszych możliwości, co
na pustynię, aby tam doświadczyć kuszenia jest naszym atutem, mocną stroną,
i wskazać nam drogę walki ze złem. Jezus zdolnością, darem od Boga. Im większy
nigdy nie wchodzi w dialog ze Złym, tylko jest nasz ludzki potencjał, tym większa
opiera się na słowie Ojca, które jest dla będzie pokusa.
Niego tarczą. Szatan uderza w to, co jest
JEZU, BĄDŹ PRZY MNIE BLISKO, KIEDY
dla Jezusa najcenniejsze – Jego tożsamość
DOŚWIADCZAM POKUSY. BĄDŹ MI
Syna Bożego. To uczy nas, że pokusa nie
jest związana ze słabością czy grzechem, POKARMEM I NASYCENIEM. BĄDŹ MOJĄ
TARCZĄ I SCHRONIENIEM.
ale z naszą mocą. Nie jesteśmy kuszeni do
BĄDŹ MOCĄ I SKARBEM.
czegoś, czego nie potrafimy, ale do tego,
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PONIEDZIAŁEK – 10.03.2014 - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
8.00 - Za ++ siostrę Stefanię w 6 rocz., rodziców Magdalenę i Alojzego Jacheć, babcię Annę i Jana
Gawrońskiego.
18.00 - Za ++ mamę Ingę Grzesik, siostrę Hankę, męża Herberta, szwagra Jana i rodziców Helenę i Teofila
Pawełek.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Stanisławy z ok. 65 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
WTOREK – 11.03.2014 - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
8.00 - Za + ojca Mariana, + mamę Zofię , brata Romana, bratową, + męża Jana, syna Mariana, wnuczkę
Izabelę, + Witolda i Hansa, Stanisława i Marię Janik, ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Huberta z ok. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za + brata Andrzeja w rocz. śm. i + ojca Józefa z ok. im. oraz ++ z rodziny.
ŚRODA – 12.03.2014 - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
8.00 - Za + ojca, dziadka i pradziadka Bolesława Więckowskiego w 10 rocz. śm.
18.00 - Za + Stanisława Łatę w 1 rocz. śm. oraz 62 rocz. ur.
- Za + męża Ryszarda Klich w 5 rocz. śm. i ++ teściów Helenę i Tadeusza.
CZWARTEK – 13.03.2014 – DZIEŃ FATIMSKI
7.00 - Za + Mariana, ++ rodziców z obu stron, + Agnieszkę, + Otylię ++ z pokrew. i d. w c.
9.00 - Msza św. za chorych i starszych.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. wnuczki Aleksandry i wnuka Łukasza z ok. ur. oraz o błog. Boże dla
rodziny.
- Za ++ rodziców Krystynę i Bolesława, braci Zbigniewa, Jana, Józefa, Jerzego, bratową Eleonorę,
teściów Józefę i Teodora oraz ++ z rodziny.
- Za + męża Czesława Bujak w 1 rocz. śm., ++ rodziców, teściów i ++ z rodziny i pokrew.
- Za + mamę Krystynę z ok. im., + ojca Ignacego, + męża Marka, teścia Bolesława i ++ z rodziny.
- Za + Reginę Kos, Józefa i Jana Ujda, ++ Alojzego i Annę Majewskich, ++ dziadków i ++ z rodziny.
- Za + Józefa Tausznik w 30 dzień po śmierci.
- Za + Jolantę Sojka, + Jana Regnet i ++ z rodziny.
- Za + mamę Genowefę, ++ babcie Franciszkę i Joannę, + dziadka Eugeniusza i ++ z rodz. z obu stron.
PIĄTEK – 14.03.2014
7.00 - Za + Aleksandra w rocz. śm. i ++ z rodziny Winiarskich, Górów i Gilów.
18.00 - Za + ojca, teścia i dziadka Franciszka w 8 rocz., oraz za + mamę Klarę.
- Za + rodziców Walburgę i Jerzego, ++ dziadków z obu stron i d. w c.
SOBOTA – 15.03.2014
7.00 - Za dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + brata Leopolda Haraf, ++ z rodziny i pokrewieństwa.
- Do B.Op. i MB Nieust. Pomocy… z ok. 80 rocz. ur. Stanisława oraz o błog. Boże i zdrowie dla
rodziny.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU –16.03.2014
7.00 - Za + Joannę Jungnitz,+ ojca Jerzego i d. w c.
8.30 - Za + Józefa Kowolik w kol. rocz., matkę Zofię, brata Jana , męża Grzegorza, ++ z rodz. Kowolik,
Kowalczyk, Burdzy i Szczygieł.
- Do B.Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. ur. Danuty oraz o błog. Boże dla dzieci z rodzinami i wnuka
Sambora.
10.00 - Za + męża Zbigniewa i ++ z rodziny Pasierbskich i Diedek.
- Za ++ męża Jerzego Kwiotek, syna Arnolda, teściów Jana i Łucję, rodziców Jadwigę i Antoniego,
braci Jana i Pawła, siostrę Marię i d. w c.
11.15 - Za + męża Piotra w 11 rocz. śm, + syna Edwarda, siostrę Marię, brata Józefa, ++ z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 70 rocz. ur. mamy Heleny Kuriańskiej oraz o błog. Boże w rodzinie i
za + ojca Kazimierza Kuriańskiego i + ojca Mariana Majkowskiego.
12.15 - chrzest: Sokół Marcin.
15.00 - Za ++ Annę i Jana Wróbel, ++ Bertę i Wiktora Popanada, + brata Alfreda, ++ z rodz. i d. w c.
- Za + męża Eugeniusza Bieniek z ok. 66 rocz. ur., + ojca, teścia i brata oraz za ++ z rodziny.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
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♦ Dzisiaj I Niedziela Wielkiego Postu. Przeżywamy wiekopostny czas łaski i Bożego

Miłosierdzia. Kościół zachęca nas byśmy ten czas przeżyli w duchu pokuty i
chrześcijańskiej nadziei ufając, że dar Bożego Miłosierdzia przyniesie błogosławione
owoce także i w naszym życiu, zachęca również do wielkopostnej akcji trzeźwości
jako jedną z form pokuty.
♦ W naszej parafii rozpoczęły się doroczne rekolekcje wielkopostne, które trwać
będą do środy włącznie. Zapraszamy wszystkich parafian do udziału. Rekolekcjom
przewodniczy Ojciec Andrzej, którego bardzo serdecznie witamy i życzymy
Bożego błogosławieństwa.
♦ O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, serdecznie zapraszamy.
♦ Dzisiaj o godz. 17.00 Msza św. z nauką dla młodzieży (prosimy przypomnieć i

zachęcić).
♦ Poniedziałek, wtorek i środa – dni rekolekcyjne w naszej parafii. Prosimy tak

ułożyć swoje zajęcia i obowiązki, aby na pierwszym miejscu był czas dla Pana Boga.
♦ W czwartek 13 marca przeżywamy w naszej parafii Dzień Fatimski. Czas

Wielkiego Postu jest sposobną okazją, by orędzie fatimskie podjąć z chrześcijańską
miłością i wypełniać w codziennym życiu przez modlitwę, pokutę i osobiste
nawrócenie. Zapraszamy do udziału we Mszy św. i nabożeństwie różańcowym.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00; 18.00.
Modlitwa różańcowa o godz.: 6.30; 12.00: 19.00.
♦ W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa.
♦ Druga Niedziela Wielkiego Postu obchodzona będzie w Kościele jako Niedziela

Ad gentes. W tym dniu modlimy się za dzieło misyjne Kościoła oraz wspieramy to
dzieło dobrocią serca.
♦ Zwyczajem lat ubiegłych w soboty Wielkiego Postu w auli Muzeum Diecezjalnego w
Opolu odbywać się będą Wielkopostne Wykłady Otwarte. Tegoroczny cykl
„Konsekwencje wiary” nawiązuje m.in. do ogłoszonego w Metropolii Górnośląskiej
Roku Rodziny.
♦ W dniach 14-16 marca.2013 r. w Ośrodku Rybak w Głębinowie organizowane są
przez wspólnotę SYCHAR rekolekcje dla małżeństw w kryzysie, którym zależy
na odbudowaniu wzajemnych relacji i umocnieniu Sakramentu Małżeństwa.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej.
♦ Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na spłacenie długu związanego z
ogrzewaniem kościoła i domu katechetycznego, który łącznie wynosi 11.000 tys.
złotych. Za złożone ofiary wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg
zapłać.
♦ W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla polskich
misjonarzy w ramach ogólnopolskiej akcji - Misyjne Dzieło Pomocy (Ad Gentes).
♦ Życzymy błogosławieństwa Bożego, obfitych łask Bożych w nowym tygodniu i
owocnego przeżycia rekolekcji wielkopostnych.
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WIELKI POST TO COŚ WIĘCEJ NIŻ POPIÓŁ
W ŚRODĘ POPIELCOWĄ
Dlaczego co roku Kościół każe nam pościć?
Dlaczego przez ponad 40 dni mamy sobie odmawiać
tego, co przyjemne, rezygnować z zabaw, umartwiać
się? Jeśli wydaje ci się to nie do końca zrozumiałe, czy
wręcz dziwne, jesteś na właściwym tropie! Polskie
określenie „Wielki Post” nie całkiem bowiem
odpowiada temu, czym w istocie jest okres czterdziestodniowego przygotowania do
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W języku łacińskim okres ten określany jest po
prostu mianem „quadragesima”, czyli „czterdzieści dni”, a chodzi przede wszystkim
o przygotowanie, przemianę w życiu, tak aby móc całym sobą uczestniczyć w
Świętach Paschalnych. Post jest ważnym środkiem, umożliwiającym przemianę
(obok modlitwy i jałmużny), ale nie jest sam w sobie istotą tego okresu.
Przeważnie to, co zewnętrzne, łatwiejsze jest do dostrzeżenia i łatwiej też to
wypełnić. Świątynie w Polsce wypełniają się w Środę Popielcową wiernymi, którzy
pragną posypać głowę popiołem. Łatwo też zauważyć zmianę nastroju liturgicznego:
pokutny kolor fioletowy, brak „Alleluja”, śpiewy pobudzające do żalu i refleksji.
Nabożeństwa – takie, jak Gorzkie Żale czy Droga Krzyżowa, rekolekcje wielkopostne
– to wszystko w sposób oczywisty kojarzy się z tym okresem. I wszystko to może być
pomocą w dobrym jego przeżyciu, jednak może być i tak, że wszystkie te pomoce
zostaną niejako „na zewnątrz nas”. Może się tak stać, jeśli nie zrozumiemy, jaka jest
istota Wielkiego Postu i nie nastawimy się na trwałą przemianę w życiu. To, czego
powinna dotyczyć ta przemiana, każdy musi odkryć osobiście. Być może powinna ona
dotyczyć zerwania z uzależnieniami czy nałogami. Być może – odkrycia głębi Słowa
Bożego. Może relacji z innymi ludźmi – często zbyt szorstkich, naznaczonych urazą,
zawiścią czy gniewem.
Zrozumienie tego, na co zwraca uwagę Kościół w okresie Wielkiego Postu
wymaga trochę wysiłku. Trzeba nieraz zerwać z „tradycyjnymi” wyobrażeniami,
które przykrywają tę istotę. Nie chodzi o to, by w ogóle porzucić wielkopostne
tradycje, ale, aby popatrzeć na nie z refleksją i odnieść do swojego życia. Co
naprawdę oznacza dla mnie znak posypania głowy popiołem? Czy jest to wyraz
tego, że świadomie wchodzę w okres pokuty, że chcę przez cały ten czas podejmować
wysiłek przemiany? Czy jest to tylko jeszcze jeden obrzęd, któremu poddaję się,
licząc, że w jakiś cudowny sposób sam w sobie przemieni moje życie?
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