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V NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1,29-39)
„Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z
Jakubem i Janem do domu Szymona i
Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w
gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On
zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę
podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała
im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło,
przynosili do Niego wszystkich chorych i
opętanych; i całe miasto było zebrane u
drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi
chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić,
ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał,
wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z
towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On
rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł
nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich
synagogach i wyrzucając złe duchy”.
Gdy teściowa Szymona została
uzdrowiona, zaczęła usługiwać Jezusowi
i apostołom. Nie pozostała bierna, ale
natychmiast powróciła do codziennych
życiowych obowiązków. Każdy, kto
spotkał Jezusa na swojej drodze, kto
doświadczył Jego zbawiającej łaski,
zaczyna rozumieć, że odpowiedzą ma
Jego miłość będzie zawsze większa
gorliwość w wypełnianiu przykazania
miłości Boga i bliźniego. Po owocach
poznaje się, czy dane dzieło jest Boże.
Owocem prawdziwego spotkania z

Jezusem jest zawsze wdzięczność,
wyrażona w postawie służby. Mąż
gorliwiej stara się kochać żonę, a żona
męża. Dzieci z większym szacunkiem
patrzą na rodziców, a rodzice stają się
lepsi dla swoich dzieci. Nasze życie
nabiera nowej jakości.
Panie, Ty uzdrowiłeś teściową
Szymona, aby z większą gorliwością
mogła służyć swoim najbliższym.
Umocnij mnie, abym z większym
oddaniem potrafił służyć ludziom, do
których mnie posyłasz.
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PONIEDZIAŁEK – 9.02.2015
7.00 - Za ++ rodziców Piotra i Wiktorię Piechaczek, ++ braci i siostry z rodzinami i d. w c.
18.00 - Za ++ z rodziny Czechowicz, ojca Stanisława, matkę Stefanię i Matkę Teofilię, ++ z rodziny
Morawskich i Agopsowicz, ++ babcie, ciocie i dziadka oraz o zdrowie i błog. Boże dla Stanisława.
- Za + ojca Piotra, ++ z rodziny oraz za d. w c.
WTOREK – 10.02.2015 – wsp. św. Scholastyki
7.00 - Za + mamę Agnieszkę Staroszczyk w 20 r. śm., + ojca Stefana, ++ dziadków z obu stron i d. w c.
18.00 - Za + męża Antoniego w rocz. śm., ++ rodziców, teściów, 3 szwagrów, brata Huberta i d. w c.
- Za + mamę Grażynę Górecką w 4 rocz. śm., + ojca Jana, ++ z rodziny i d. w c.
ŚRODA – 11.02.2015 – Najśw. Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorego
7.00 - Za + Edwarda Kućma (od sąsiadów z ul. Osiedle).
9.00 - Msza św. w intencji chorych (z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych)
18.00 - Za + mamę Mariannę w 20 rocz. śm., + ojca Stanisława, ++ Antoniego i Stefanię Polny oraz ++ z
rodziny obu stron.
- Za ++ Grażynę i Jana Góreckich w kol. rocz. śm. i ++ z rodziny.
CZWARTEK – 12.02.2015
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 - Msza szkolna: Za + męża Henryka, ++ rodziców Józefa i Helenę, teściów Alojzego i Julię, ++ z
rodziny i pokrew.
- Za + ojca Jana Krupnik i ++ z rodziny Maciejczyk, Krupnik i d. w c.
PIĄTEK – 13.02.2015 – Dzień Fatimski
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego i MB Fatm i św. O. Pio z prośbą o błog. Boże w rodzinie, o umocnienie
wiary i miłości oraz pewnej intencji.
9.00 - Za wszystkich chorych i osoby starsze (z błogosławieństwem lurdzkim).
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Krystyny oraz o błog Boże dla synów z rodzinami.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 11 r. ur. Jakuba i kol. r. ur. Agnieszki oraz o błog. Boże w rodz.
- Za + Zofię Hajduk w rocz. śm. i ++ z rodziny Hajduk i Muszkiet.
- Za + Charlottę Biderman, ++ rodziców, 2 siostry oraz za + Jadwigę Janietz.
- Za ++ rodziców Annę i Józefa Jabłońskich, ++ dziadków Marię i Pawła Zakrzewskich, ++ teściów, +
szwagra oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Za + Krystynę Nyczaj w 5 rocz. śm.
SOBOTA – 14.02.2015 – Święto Świętych Cyryla Mnicha i Metodego Biskupa
7.00 - Do B. Op. i MB Fat…z okazji 60 rocz. urodzin Jana Piontek oraz o błog Boże dla całej rodziny.
13.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Marii i Andrzeja z ok. 25 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
18.00 - Za + mamę Janinę w kol. rocz.. śm., + ojca Józefa oraz za ++ z rodziny Staroszczyk i Nowak.
- Za ++ rodziców Józefa i Weronikę Skóreckich, za + brata Jakuba i Stanisława, siostrę Annę i bratową
Marię oraz d. w c.
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.02.2015
7.00 - Za Parafian.
8.30 - Za + Danutę Nowak z ok. imienin.
- Do B. Op. i MB Fat… z prośbą o błog. Boże dla rodziny oraz dla dziecka Hani Urbaniak z ok. urodzin.
10.00 - Do B. Op. i MB Fat… z ok. 70 rocz. ur. Stanisławy Jureczko oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za + + rodziców Bronisławę i Antoniego Gwiazdowskich, + brata Stanisława i ++ z rodziny.
11.15 - Za ++ rodziców Szymona i Helenę Zielińskich, + siostrę Natalię, ++ rodziców Rozalię i Franciszka
Szczypka i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat… z ok. 60 rocz. ur. Edwarda oraz o błog. Boże i zdrowie dla rodziny.
12.15 - chrzest: Straszewski Antoni, Ostrowska Malwina.
15.00 - Za + Franciszka w 12 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrew, i dusze w czyśćcu.
- Za + męża Dariusza w 5 rocz. śm. oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
16.00 - Nabożeństwo.
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♦ V Niedziela Zwykła. Ojciec św. Franciszek przypomina nam, że Bóg nigdy nie

♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

zostawia nas samych. Choć jest po trzykroć święty nie odrzuca biednych, grzesznych i
słabych, pochyla się nad każdym człowiekiem zranionym przez grzech, bo Jego miłość
ma moc uzdrawiania.
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory. Po nieszporach spotkanie informacyjne dla
zainteresowanych pielgrzymką do Włoch z okazji ogłoszonego Roku Św. Jana
Pawła II. Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 27 czerwca do 7 lipca .i trwać będzie
10 dni. W programie pielgrzymki: Rzym, Castel Gandolfo, Werona, Netuno, Siena,
Florencja, Bolsena, Grottaferata, Orvieto i Wenecja. Serdecznie zapraszamy do udziału.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
W środę 11 lutego przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes. W tym dniu
po raz kolejny obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego. O godz. 9.00 Msza św.
w intencji chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Po Mszy św.
wspólne spotkanie przy kawie w auli parafialnej.
W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i spotkanie formacyjne dla rodziców
dzieci Komunijnych.
W piątek 13 lutego obchodzimy w naszej parafii Dzień Matki Bożej Fatimskiej. W
tym dniu przypada 10 rocznica śmierci Siostry Łucji, wizjonerki z Fatimy. Zapraszamy
do owocnego przeżycia Dnia Fatimskiego przez udział w Eucharystii i nabożeństwie
różańcowym.
Msze św. o godz. 7.00; 9.00; 18.00. Różaniec o godz. 6.30; 12.00; 19.00.
W piątek o godz. 19.00 w parafii Dolna modlitewne spotkanie młodzieży z dekanatu
Strzelce Opolskie.
W sobotę święto świętych Cyryla, Mnicha i Metodego, Biskupa - Patronów Europy. O
godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i kandydatów oraz Dzieci
Maryi.

♦ W niedzielę 15 lutego od godz. 16.00 do 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu jako
♦
♦

♦

♦

duchowe przygotowanie do zbliżającego się Wielkiego Postu.
Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w naszej parafii w dnach od 1 do 4 marca br.
Przewodniczyć będzie Ojciec Ludwik Łabuda z Warszawy, wieloletni duszpasterz i
misjonarz.
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Państwowa Medyczna Wyższa
Szkoła Zawodowa w Opolu zapraszają na Wielkopostne Wykłady Otwarte, które
odbywać się będą w soboty Wielkiego Postu o godz. 17.00 w Auli Błękitnej
Uniwersytetu Opolskiego przy Placu Kopernika 11. Tegoroczny temat cyklu brzmi:
„Wiara a zdrowie”. Rozpoczęcie w sobotę 21 lutego 2015 r.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy także wszystkim panom za
ofiarną pomoc przy demontażu betlejemskiej szopki oraz paniom za troskę o czystość
kościoła i kaplicy.
Życzymy parafianom i gościom dobrej i błogosławionej niedzieli i obfitych łask
Bożych w nowym tygodniu.
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NAMASZCZENIE CHORYCH - SAKRAMENT LUDZI ŻYJĄCYCH
Ludzie nieraz pytają: Kiedy wezwać księdza do chorego z
„ostatnim namaszczeniem”? Niekiedy decydują się na to,
kiedy nie ma już kontaktu z chorym i kapłan faktycznie
przychodzi za późno. A przecież wcale nie musi tak być.
Dlaczego nie wezwaliście mnie wcześniej? Niejeden kapłan
zadaje takie właśnie pytanie rodzinie już zmarłego chorego. No, bo to przecież ma być ostatnie namaszczenie. Takie na
śmierć, więc czekaliśmy do ostatniej chwili - odpowiadają najczęściej. Nic bardziej
mylnego. Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem żywych. Kościół
naucza, że jest to sakrament umocnienia i uzdrowienia.
Rytuał sakramentu namaszczenia chorych jednoznacznie znosi dawne uściślenia
dotyczące udzielania tego sakramentu wyłącznie w przypadku tzw. niebezpieczeństwa
śmierci. Można go także udzielać chorym dzieciom. Można go też powtarzać.
Bardzo ważne jest, by chory znalazł wsparcie w swoich bliskich, którzy jak najliczniej
mają uczestniczyć w czasie udzielanie tego sakramentu. Ważne, by wspierali oni
chorego nie tylko przez samą obecność, ale również przez modlitwę i Komunię św.
Można powiedzieć, że to właśnie rodzina i najbliżsi są odpowiedzialni przed
Panem Bogiem za pomoc chorym w przyjęciu namaszczenia. Wspólnotowy
charakter sakramentu namaszczenia chorych najlepiej widać w połączeniu go
z Mszą św. z licznym udziałem wiernych, co bardzo często się dzieje np. podczas
parafialnych rekolekcji. Sytuacja człowieka chorego jest szczególna. Choroba jest
niejako wpisana w życie i stanowi jego nieodłączną część. Stanowi też wyzwanie dla
wiary człowieka nią dotkniętego. Dlatego też sakrament namaszczenia jest jej
wyjątkowym wyrazem.
Najczęściej jako biblijny fundament namaszczenia chorych wskazuje się
nowotestamentowy tekst: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów
Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna
wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy,
będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Kapłani modlą się zatem nad chorymi
i namaszczają ich olejem w imię Jezusa Chrystusa. Starożytni łączyli zazwyczaj
uleczenie z namaszczeniem (por. np. Mk 6, 13). Obecnie sakrament namaszczenia
chorych łączy człowieka z Chrystusem Panem, umacnia go, sprawiając, że chory ma
dość odwagi w wierze, by pogodzić się z zaistniałą sytuacją, która przecież może
nawet skończyć się śmiercią. Dlatego też choremu w niebezpieczeństwie śmierci
udziela się tzw. wiatyku. Warto w tym miejscu jeszcze raz przypomnieć, że sakrament
chorych jest przeznaczony dla ludzi przytomnych. Stąd też kapłana wzywamy, kiedy
chory jest przytomny, pragnie się wyspowiadać, przyjąć Komunię św. i namaszczenie
świętymi olejami.
Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą sakramentu namaszczenia
chorych trzeba przygotować: stolik z krzyżem, zapaloną świecą, wodą święconą.
Najważniejsze jest jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące przygotowały się
Ks. Antoni Tatara
duchowo i modliły się wraz z księdzem w intencji chorego.

