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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ewangelia wg św. Jana (J 11,3-7.17.20-27.33b-45)
„Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: „Panie, oto
choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus usłyszawszy to rzekł:
„Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby
dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”.(…)„Chodźmy
znów do Judei”. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od
czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta
dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie.
Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: „Panie,
gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o
cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”.
Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w
dniu ostatecznym”. Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż
wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. Jezus wzruszył
się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzieście go położyli?”. Odpowiedzieli Mu:
„Panie, chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go miłował”.(…)
Jezus rzekł: „Usuńcie kamień”. Jezus zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź
na zewnątrz!”. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz
jego była zawinięta chustą”.
Jezus jest głęboko poruszony śmiercią nich potrafi On wydobywać dobro, życie i
swego przyjaciela Łazarza, cierpieniem nadzieję!
jego sióstr i znajomych. Przyjaźń ludzka
JEZU, DZIĘKUJĘ CI ZA MOICH
jest tak wielkim darem, że potrafi PRZYJACIÓŁ! POWIERZAM CI ICH DZIŚ W
wyratować z niejednych trudności, SPOSÓB SZCZEGÓLNY. PROSZĘ DLA NICH
kłopotów. A przyjaźń Boga wybawia ze O DAR ŻYCIA W PEŁNI, O DAR PRZYJAŹNI
śmierci, w której się pogrążamy przez
Z TOBĄ. WIERZĘ, ŻE TY MOŻESZ
grzech! Jezus ukazuje nam, że trudności i PRZEPROWADZIĆ ICH PRZEZ KAŻDY BÓL I
cierpienia nie są chciane przez Boga, ale i z
CIERPIENIE DO PEŁNI WIARY.
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PONIEDZIAŁEK – 7.04.2014
7.00 - Za + żonę Teresę w rocz. śm, + syna Marka, ++ rodziców Józefa i Walerię Pławskich,
++ z rodziny i pokrew. i d. w c.
18.00 - Za + ojca Władysława, + brata Krzysztofa, ++ dziadków z obu stron i d. w c.
- Za + ojca Feliksa, + mamę Aleksandrę, ++ z rodziny i d. w c.
WTOREK – 8.04.2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 9 rocz. ur. Marysi oraz o błog. Boże dla rodziny.
18.00 - Za + Patryka Bartosik oraz za + Dawida Szymczak.
- Za + męża Antoniego z ok. ur., ++ rodziców Piotra i Paulinę, teściów Roberta i
Jadwigę, ++ z pokrew. Malcherek, Piechaczek i Goczoł.
ŚRODA – 9.04.2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Stanisławy z ok. 65 rocz. ur. oraz o zdrowie i błog.
Boże w rodzinie.
8.00 - Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00 - Za + żonę Lidię Bryndzak w 5 rocz. śm. oraz za ++ z rodziny.
- Za + matkę Marię w rocz. śm., + ojca Kazimierza, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę,
++ z rodziny Wojs, Białkowski i Wnękowicz.
CZWARTEK – 10.04.2014
7.00 - Za + Emila Jezusek w 12 rocz. śm. oraz ++ z rodziny.
18.00 - Za ++ rodziców Agnieszkę i Piotra Wieszala, ++ z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
- Za ++ rodziców Anielę i Antoniego w rocz. śm., ++ dziadków z obu stron i d. w c.
PIĄTEK – 11.04.2014
7.00 - Za + Jadwigę Ogaza, ++ rodziców i ++ z rodziny.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 18 rocz. ur Jesici oraz o błog. Boże i zdrowie dla
rodzeństwa i rodziców.
- Za + męża Antoniego Smoszna, ++ jego rodziców i chrzestnych.
SOBOTA – 12.04.2014
7.00 - Za + Jerzego Angielskiego, ++ z rodziny oraz d. w c.
18.00 - Za ++ teściów Franciszkę i Józefa Krzal, ++ z rodziny i d. w c.
- Za + ojca Alfreda Waloszek, + mamę Klarę, + siostrę i brata, ++ teściów, ++ z rodziny
i d. w c.
NIEDZIELA PALMOWA – 13.04.2014
7.00 - Za ++ rodziców Marię i Alberta Sydlo, ++ z rodziny i d. w c.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. ur. Anny oraz za + syna Dariusza.
- Za + Gertrudę Pilawa w 30 dzień po śm.
10.00 - Roczki: Weronika Puzik, Paweł Wirski.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. ślubu Czesława i Stanisławy oraz o błog. Boże i
zdrowie dla dzieci i wnuków.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm i św. o. Pio… z ok. 88 rocz. ur. Marii oraz o błog. Boże dla
dzieci i wnuków.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 10 rocz. ur. Alicji Rak oraz o błog. Boże dla rodziny.
15.00 - Za ++ rodziców Marię i Ryszarda Bugaj, + Mieczysława Zarek, ++ dziadków i babcie
z obu stron oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. ur. Teresy oraz o błog. Boże i zdrowie dla
całej rodziny.
18.00 - RÓŻANIEC I DROGA KRZYŻOWA ULICAMI NASZEJ PARAFII.
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♦ 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, serdecznie zapraszamy.
Po nabożeństwie będzie spotkanie organizacyjne dla uczestników pielgrzymki
do Rzymu na kanonizację Ojca św. Jana Pawła II.
♦ W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
♦ W środę o godz. 8.00 Droga Krzyżowa dla dzieci.
♦ W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
♦ W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
♦ W sobotę po Mszy św. wieczornej nauka przedchrzcielna dla rodziców i

chrzestnych, których dzieci przyjmą Sakrament Chrztu św. w święta wielkanocne.
♦ W najbliższą niedzielę 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.
♦ W Niedzielę Palmową przypada Dzień Fatimski. W tych trudnych czasach

pragniemy na nowo zawierzyć Matce Bożej Fatimskiej los Kościoła i świata,
modląc się także o pokój i nawrócenie grzeszników.
Różaniec fatimski o godz. 6.30; 12.15; 18.00.
O godz. 18.30 Pokutna Droga Krzyżowa ze świecami ulicami naszej parafii.
♦ W przyszłą niedzielę nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali.
♦ W niedzielę Palmową w kościele seminaryjno- akademickim w Opolu o godz. 15.00

odbędą się diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży, zapraszamy naszą
młodzież do udziału.
♦ 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. Spowiedź jest codziennie: rano
od godz. 6.30 do 7.30 i wieczorem od godz. 17.00 do 18.30.
♦ Zespół Parafialny Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do

nabycia są: świece wielkanocne, kartki świąteczne i dewocjonalia.
♦ W piątek o godz. 19.00 spotkanie lektorów i kandydatów na lektorów.
♦ W sobotę o godz. 11.00 zbiórka generalna wszystkich ministrantów,

kandydatów i Dzieci Maryi w ramach przygotowania do Świętego Triduum
Paschalnego.
♦ Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
złożone ofiary a także za okazywaną pomoc, serdeczną życzliwość i dar modlitwy.
♦ Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł…
„Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój
brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci
wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej
Jezus: Brat twój zmartwychwstanie”.
Czy spotykające nas nieszczęście jest dowodem na to,
że Bóg nas opuścił? „Gdybyś tu był…” – słowa Marty nic
nie straciły na swojej aktualności. Czy można je
jednoznacznie potępiać? Nieludzką byłaby religia
odrzucająca smutek, rozterki, trudne pytania. Nie możemy
wymagać od siebie i innych wiary graniczącej z
zuchwałością, w której skaczemy z radości, mimo, że
mamy prawo wyrazić wątpliwość. Zdarza się, że w naszej, nasyconej dramatem,
niepewności, pojawia się podszept złego ducha, który chce wykorzystać każdą okazję,
aby zniszczyć w nas prawdziwy obraz Boga. W logice demona każde trudne
doświadczenie przeczy dobroci Boga i w konsekwencji jeśli chcemy na kimś polegać,
to możemy liczyć jedynie na samych siebie. Marta jest pełna smutku, może nawet
rozgoryczenia, ale przeczuwa, że taka właśnie – „bez pudru i makijażu” – może wołać
do Chrystusa, który przecież „stał się do nas podobnym we wszystkim oprócz
grzechu”. Czy Jezus nie miałby Marty zrozumieć? Zaufanie do Niego rodzi odwagę:
„Bóg da Ci wszystko”. W bólu i niepewności przyjdź do Jezusa. Szczerze. Bez
udawania. Ten, który wskrzesił Łazarza, nie będzie obojętny na Twoje wołanie.
Bł. Jan Paweł II o rodzinie
„Tak jak Chrystus jest najwyższym urzeczywistnieniem bezwarunkowej
wierności, z jaką Bóg miłuje swój lud, tak samo małżonkowie chrześcijańscy
powołani są do rzeczywistego uczestnictwa w nieodwołalnej nierozerwalności, która
łączy Chrystusa z Kościołem, Jego oblubienicą, umiłowaną przez Niego aż do końca”
(FC 20). W jednym ze złośliwych żartów możemy usłyszeć: Jaki jest dowód na
istnienie Ducha Świętego w Kościele? Mimo 2000 lat usilnych prób niszczenia
Kościoła przez Jego członków, On nadal istnieje! Bez względu na to, jak bardzo ten
kawał jest bliski lub daleki prawdzie, możemy być pewni: tam gdzie spotyka się łaska
z kondycją ludzką, wszelka wierność pochodzi od Boga. Warto więc na małżeństwo
patrzeć z nadzieją!
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