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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ewangelia wg św. Jana (J 4,5-42)
„Jezus powiedział: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak
bieleją na żniwo. żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na
życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu
bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi
zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili.
Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta
zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko,
co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich
pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo,
a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne
bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem
świata”.
Wraz z Jezusem i Jego uczniami te upały. Ale ciekawe: właśnie u źródła
znajdujemy się w pobliżu miasteczka nienasycenia czeka Jezus i pierwszy szuka,
samarytańskiego zwanego Sychar, gdzie pierwszy zaczyna dialog właśnie o wodzie,
znajdowała się studnia Jakuba. Tam o nienasyceniu. Pierwszy też pokazuje
dokonuje się niezwykłe spotkanie Mistrza drogę wyjścia i daje pić człowiekowi
z samarytańską kobietą. Przychodzi ona po wodę, po której się już nie pragnie, która
wodę w najgorętszej porze dnia, w staje się źródłem wytryskującym ku życiu
południe. Dlaczego? Prawdopodobnie nie wiecznemu.
chciała spotkać się z ludźmi, gdyż
Jednak, aby skosztować tej wody trzeba
wstydziła się życia które toczyła. Miała nam najpierw spotkać się z Jezusem, wejść
bowiem pięciu mężów, a obecny z Nim w osobistą rozmowę. Samarytanka
mężczyzna z nią żyjący nie był jej mężem. nie bała się dialogu z Panem. Dzięki tej
Każdy z nas ma swoje upały i pragnienia i rozmowie
rozpoznała
w
Nim
wodę nienasycenia. Ma nienasycenie oczekiwanego Mesjasza. Poznała prawdę o
sławą, popularnością, pochwałami. Ma Jezusie, ale jednocześnie poznała również
nienasycenie konsumpcją przyjemności i prawdę o sobie. Potrafiła przyjąć tę
namiastką miłości. Ma nienasycenie prawdę, którą objawił, ukazał jej Jezus.
pieniądzem i wysoką stopą życiową. To są
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PONIEDZIAŁEK – 24.03.2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 80 rocz. ur. Ewy.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm w int. rocznego dziecka Kacpra Szymonowicz oraz o błog. Boże dla
rodziny z obu stron.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Katarzyny Kucharskiej z ok. 18 rocz. ur oraz o błog. Boże dla
całej rodziny.
WTOREK – 25.03.2014 – Zwiastowanie Pańskie
7.00 - Do B. Op. i MB Fat… o dary Ducha Świętego dla syna Krzysztofa.
18.00 - Za + ciocię Marię Olejniczak z ok. imienin i ++ jej rodzeństwo.
- Za + mamę, babcię i prababcię Mariannę Różyło oraz ++ z rodziny Różyło, Krupa, Gzik i
Kosobudzki.
ŚRODA – 26.03.2014
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 - Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Józefa z ok. 80 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla dzieci i całej
rodziny.
- Za ++ Janinę i Ryszarda, Anastazję i Juliana, + matkę chrzestną Łucję i ++ z pokrew.
CZWARTEK – 27.03.2014
7.00 - Za + syna, ++ rodziców i dziadków i ++ z pokrew.
18.00 - Za + ojca Alfreda Niepala i ++ z pokrew. Niepala i Kapica.
- Za + Renatę Szumską i ++ z rodziny oraz o błog. Boże i zdrowie dla wnuczka Jarka.
PIĄTEK – 28.03.2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Renaty z ok. 60 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
17.00 - Droga krzyżowa
18.00 - Za ++ rodziców i braci z rodziny Sosnowicz i ++ Annę i Bogdana Wachowicz oraz o błog. Boże
w rodzinie.
- Za + Agnieszkę Kolibaba.
SOBOTA – 29.03.2014
7.00 - Za + siostrę Zofię i bratową Marię i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int Jerzego i jego rodziny oraz o błog. Boże dla dzieci z rodzinami.
18.00 - Za + mamę Annę Hajduk w 10 rocz. śm., + ojca Rajmunda i ++ teściów Irenę i Kazimierza
Myszkowskich oraz ++ z rodziny.
- Za + męża Józefa w 20 rocz. śm., + syna Józefa, + wnuka Marcina, ++ rodziców, siostry, braci
z obu stron i ++ z rodziny.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 30.03.2014
7.00 - Za + Jana w rocz. śm. oraz ++ z rodzin Tarsa, Górba i Chomicz.
8.30 - Za + mamę Teresę w 16 rocz. śm, + ojca Gerharda, babcię Emilię i Paulinę, teściów Annę i
Kazimierza i szwagierkę Teresę.
- Za + Ryszarda Koprek, ++ rodziców i braci oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
10.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. rocz. ślubu Marcina i Sylwi ora o błog. Boże dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w intencji Pawła i Heleny oraz o błog. Boże w rodzinach córek.
11.15 - Za + mamę i babcię Teresę Skoczeń, ++ rodziców Pawła i Stefanię, ++ rodzeństwo i + męża
Stanisława.
- Za + męża Herberta, + córkę Brygidę, ++ rodziców, teściów, 3 braci, szwagra ++ z rodziny i
pokrew. i d. w c.
15.00 - Do B. Op. i MB Fat… z okazji urodzin ks. Andrzeja oraz o błog. Boże dla rodziny i za + ojca
Eugeniusza.
- Za ++ rodziców Józefa i Elfrydę Pietruszka, + matkę Leokadię Konieczny oraz + męża
Henryka.
- Za + Jadwigę Pawłowską w 5 rocz. śm.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Gazetka parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

3

♦ III Niedziela Wielkiego Postu. O godz. 16.00 Gorzkie Żale.
♦ W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
♦ We wtorek (25 marca) obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W

tym dniu przypada także Dzień Świętości Życia. Po Mszy św. wieczornej będzie
specjalne błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa i wychowujących
małe dzieci.
♦ W środę o godz. 8.00 Droga Krzyżowa dla dzieci.
♦ W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
♦ W piątek 28 marca odbędzie się spotkanie dla młodzieży Dekanatu Strzelce
Opolskie w Kadłubie. Rozpoczęcie o godzinie 19.00. W programie Droga
krzyżowa ulicami Kadłuba i adoracja Najświętszego Sakramentu. Chętnych na
wyjazd prosimy o kontakt do środy włącznie.
♦ W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 Msza św. z okazji urodzin ks. Andrzeja.
♦ Uroczystość I Kom. św. odbędzie się w naszej parafii 25 maja 2014 o godz. 11.00.
♦ Uroczystość Bierzmowania odbędzie się 20 maja o godz. 18.00.
♦ Uroczystość Rocznicy I Komunii św. odbędzie się 1 czerwca o godz. 11.15.
♦ Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia są:
kartki świąteczne, świece wielkanocne, dewocjonalia, Pismo św. i bogaty wybór
pamiątek komunijnych.
♦ Wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu zaprasza na Spotkania
Małżeńskie, które mają charakter dwudniowych rekolekcji zamkniętych. Najbliższe
rekolekcje odbędą się od 11 do 13 kwietnia 2014 r. w Diecezjalnym Domu
Formacyjnym w Nysie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.spotkaniamalzenskie.opole.pl.
♦ Przypominamy wiernym, że w nocy z soboty na niedzielę przechodzimy na czas
letni i przesuwamy wskazówki zegara o jedną godzinę do przodu.
♦ Biuro podróży zwraca się z prośbą do uczestników pielgrzymki do Rzymu, aby
do końca bieżącego miesiąca finalizować wszystkie należności związane z
organizacją pielgrzymki oraz o podanie swojego numeru pesel, który jest niezbędny
do ubezpieczenia pielgrzymów.
♦ Biskup Opolski zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, które nie
mogą uzdrowić swojej sytuacji, na modlitewne spotkanie do katedry opolskiej w
Niedzielą Palmową 13 kwietnia o godz. 14.00.
♦ Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu (oo. Jezuici) organizuje w
dniach 6-9 kwietnia br. rekolekcje dla osób żyjących w związkach
niesakramentalnych. Szczegółowe informacje na plakacie w gablotce albo na naszej
stronie internetowej.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii oraz za wszelką życzliwą
pomoc.
♦ W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na świąteczną pomoc
dla najbiedniejszych.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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ZARZĄDŹCIE ŚWIĘTY POST...
Czy dziś post jest modny? Czy w czasach gdzie reklama skutecznie troszczy się o
to, abyśmy chcieli coś mieć, coś zjeść wypada jeszcze mówić o poście?
Zapewne tak, skoro o poście mówi Biblia, skoro Kościół zachęca nas poprzez
przykazanie kościelne do zachowania „postów nakazanych”. Prawdą jest, że praktyki
postne nie są dziś „modne”, ale na szczęście znaczenie postu nie jest uzależnione od
aktualnej mody i zwyczajów. Na wstępie podkreślmy, że gdy jest tutaj mowa o poście, to
mamy na myśli oczywiście post w aspekcie religijnym. Możemy się bowiem spotkać z
różną motywacją dla której podejmowane jest wyrzeczenie. Sporo mogliby powiedzieć o
tym sportowcy, modelki. W skrajnych, chorobliwych przypadkach można mówić o
chorobliwym wstręcie do spożywania pokarmów. Nas interesuje post religijny.
Kościół pierwotny przejął praktykę postu dwa razy w tygodniu: w środy i piątki.
Nie były to zbyt surowe formy postu. Poprzez post zaczęto przygotowywać się do
Wielkanocy: początkowo przez trzy dni, później przez Wielki Tydzień, aż wreszcie (od
końca III wieku) przez czterdzieści dni. Sam Jezus był dość krytycznie nastawiony do
starotestamentalnego postu. W Mt 9,14 czytamy o zarzucie postawionym Jezusowi:
„dlaczego twoi uczniowie nie poszczą?” Zapewne dlatego, że nie akceptował faryzejskiego
akcentu na czysto zewnętrzne aspekty. Stąd pouczenia: „Gdy pościcie nie bądźcie jak
obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby ludziom pokazać, że poszczą...”. W
odpowiedzi na zarzut braku postu Jezus odpowiada, że „przyjdzie czas, kiedy zabiorą Pana
Młodego (tzn. Oblubieńca, czyli Chrystusa) i wtedy będą pościć”. Od tego momentu post
nabiera nowego znaczenia. Uczniowie poszczą czekając na przyjście Pana. Stąd post
zaczął pojawiać się przed niektórymi sakramentami, które są już teraz spotkaniem z
żyjącym i działającym w Kościele Chrystusem. Należy tu mieć na myśli post
eucharystyczny, który dawniej trwał od rana do Mszy św., a obecnie został skrócony
do godziny przed Komunią Świętą.
Ojcowie Kościoła widzieli w poście nie tylko zewnętrzne ćwiczenie. Z postem
cielesnym powinien być złączony post duchowy. Poszcząc człowiek nie tylko walczy z
własnym ciałem, ale także ze swoimi namiętnościami i myślami. Poucza nas o tym
fragment Ewangelii o kuszeniu Chrystusa na pustyni oraz wypowiedź Jezusa, że jest taki
rodzaj złego ducha, który „wyrzuca się tylko modlitwą i postem”.
Post dzisiaj domaga się zapewne nowego zrozumienia. Niech pomocą w tym będzie
fragment wypowiedzi benedyktyna Anselma Grüna: „Post nie zamierza nas bynajmniej
pozbawić jedzenia czy picia, ale chce owo jedzenie i picie przepoić duchem. Nie zamierza
on nam nakładać ciężkich brzemion, ale chce nas uwolnić od żądzy, która nas dość często
bierze we władanie. Przez to chce nam dać do zrozumienia, że właściwym sensem jedzenia
i picia jest zjednoczenie z Bogiem”. Taka myśl rodzi się przynajmniej, gdy rozważamy nad
Eucharystią, w której wykorzystano przecież najzwyklejszy, codzienny pokarm.
O poście można mówić także w innym kontekście. Można zapewne „ogłosić post”
od telewizji, czy też nadmiaru słów.
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