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Ś WIĘTO ŚWIĘTEJ
RODZINY

VI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK B
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1,40-45)
„Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i
upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz,
możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął
rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź
oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został
oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go
odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie
mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe
oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na
świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu zaczął
wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że
Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz
przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.”.
Bóg działa w życiu człowieka na
różne sposoby. Czasem to działanie jest
bardzo widoczne, zarówno dla nas
samych, jak i naszego otoczenia. Innym
razem Bóg jest dyskretny i chce, aby
pewne rzeczy pozostawały ukryte.
Dlaczego tak jest? Tego do końca nie
zrozumiemy. Jedyne, co możemy zrobić,
to po prostu zdać się na Jego
prowadzenie. Bóg sam najlepiej wie,
czego w danej chwili nam potrzeba. Nie
bójmy się nigdy Boga prosić. Ale też nie
zniechęcajmy się zbyt szybko, gdy

prośby te, nie zostaną natychmiast
wysłuchane. Bóg nigdy nie jest głuchy
na nasze wołanie. Natomiast my,
zapatrzeni na samych siebie, Jego
odpowiedzi nie jesteśmy w stanie
usłyszeć.
PANIE, PROSZĘ CIĘ, ABYŚ UZDOLNIŁ
MNIE NIE TYLKO DO TEGO, ABYM
UMIAŁ CIĘ PROSIĆ, ALE UCZYŃ MNIE
ZDOLNYM DO WSŁUCHANIA SIĘ W TO,
W JAKI SPOSÓB TY CHCESZ DZIAŁAĆ W
MOIM ŻYCIU.

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy z
pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem
dla Ciebie.
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PONIEDZIAŁEK – 16.02.2014
7.00 - Za + syna Rudolfa w 3 rocz. śm., + męża Stefana, ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za + ojca Władysława Rewerskiego, + matkę Romanę oraz za ++ z rodziny Rewerski i Cieślak.
- Za + siostrę Albinę Konopka z ok. ur., + bratową Krystynę i d. w c.
WTOREK – 17.022015
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. ur. Haliny oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie i dla
dzieci.
18.00 - Za + brata Krystiana Makselon w 6 rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm z prośbą o dary Ducha Świętego , zdrowie i błog. Boże na dalsze lata w int.
Józefa z ok. 70 rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
ŚRODA – 18.02.2015 – ŚRODA POPIELCOWA
7.00 - Za + Aleksandrę Wyżgoł (od sąsiadów z ul. Krzywoustego).
9.00 - Za Parafian
16.30 - Za + Stefanię Kraka w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za + męża Jerzego z ok. ur., + szwagierkę Jadwigę i ++ rodziców.
- Za ++ rodziców Elżbietę i Stefana Walczak oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie Krystyny i
Henryka oraz syna Andrzeja z rodziną.
CZWARTEK – 19.02.2015
7.00 - Za ++ rodziców Annę i Jana oraz Agnieszkę i Alfonsa, ++ z rodziny i pokrew. z obu stron.
17.00 - Msza szkolna: Za + żonę Irenę Posturzyńską, ++ z rodziny i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 35 rocz. ślubu Krzysztofa i Irmgardy oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
PIĄTEK – 20.02.2015
7.00 - Za + ojca Jerzego w kol. rocz. śm., + mamę
17.00 - Droga Krzyżowa.
18.00 - Za + ojca Pawła, + brata Jana, teściów Stanisławę i Mieczysława i za ++ z rodziny Bartosiak i
Kwaśny.
- Za ++ rodziców Gertrudę i Augustyna Burczek, ++ z rodziny.
- Za + Gabrielę Hartung w 30 dzień po śmierci.
SOBOTA – 21.02.2015
7.00 - Za + ojca Kazimierza w kol. rocz. śm., + mamę Anastazję, siostrę Henrykę, ++ dziadków
Krajewskich i Czerwińskich, ++ z rodziny i d. w c.
18.00 - Za ++ rodziców Gertrudę i Alojzego Skóra, ++ braci Pawła i Gerarda ++ 3 szwagrów, 2 bratowe,
++ z rodziny i d. w c.
- Za ++ rodziców Jadwigę i Jerzego Strzelczyk, ++ z rodziny Ploch i Strzelczyk.
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.02.2015
7.00 - Za ++ Różę i Bernarda Bogdoł , ++ rodziców, teściów, ++ z rodziny obu stron i d. w c.
8.30 - Za + Józefa Pospiszyl, jego rodziców Antoniego i Franciszkę, ++ rodzeństwo i żonę Karolinę.
- Za + Jana Bujak w 30 dzień po śmierci.
10.00 - Za ++ rodziców i teściów Annę i Antoniego Sobczyk, Genowefę i Zdzisława Stępińskich, ++ z
rodziny i d. w c.
- Za + Romana Przeździak w 4 rocz. oraz za ++ z rodziny.
11.15 - Za + Mariana w kol. rocz. śmierci, ++ z rodziny i pokrew. oraz za dusze w czyśćcu.
- Za + męża Herberta, córkę Brygidę, ++ rodziców. teściów, braci, szwagra, ++ z rodziny i pokrew.
15.00 - Za ++ rodziców i teściów Stanisławę i Franciszka Marciniszyn, + brata Władysława, kuzyna
Stanisława, ++ z rodziny Marciniszyn, Horodyskich i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 60 rocz. ur. Krystyny oraz o błog. Boże dla rodziny.
16.00 - Gorzkie Żale
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♦ Dzisiaj obchodzimy VI Niedzielę Zwykłą. Kościół zachęca nas słowami modlitwy,
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abyśmy stawali się „godnym mieszkaniem dla Boga”. Każdy chrześcijanin powołany
jest do głoszenia Chrystusa całym swoim życiem.
Zgodnie ze zwyczajem, dzisiaj a także w poniedziałek i wtorek w kościołach
odbywa się adoracja Najśw. Sakramentu, tzw. dni Eucharystyczne przed
rozpoczęciem Wielkiego Postu.
Adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj od godz. 16.00 do 17.00, poniedziałek i
wtorek od godz. 7.30 do 18.00. O godz. 17.30 nabożeństwo wynagradzające i
zakończenie adoracji. Szczegółowy plan adoracji jest wywieszony na drzwiach kościoła.
W Środę Popielcową rozpoczyna się w Kościele Katolickim Wielki Post. Msze św.
będą o godz. 7.00; 9.00; 16.30; 18.00. Na każdej Mszy św. będzie obrzęd poświęcenia i
posypania popiołem. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły, tzn. ilościowy i
jakościowy. Zachęcamy wiernych do podejmowania postanowień wielkopostnych, by
wraz z darem modlitwy ofiarować Panu Bogu jako zadośćuczynienie za swoje grzechy.
Przypominamy jednocześnie, że przykazanie kościelne zobowiązuje do
powstrzymania się od udziału w zabawach i dyskotekach w okresie Wielkiego
Postu.
W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna, która jest jednocześnie Mszą św.
wieczorną, zapraszamy wszystkie dzieci a także dorosłych. Po Mszy św. Droga
Krzyżowa dla dzieci.
W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w naszej parafii w dnach od 1 marca do 4
marca, przewodniczyć im będzie Ojciec Ludwik z Warszawy, długoletni duszpasterz i
misjonarz, który zwraca się z prośbą o serdeczną pamięć w modlitwie przed Panem.
Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pokutnych:
Droga Krzyżowa w każdy piątek o 17.00
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00.
Za pobożny udział w nabożeństwie pokutnym można zyskać odpust zupełny.
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 w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego
przy Placu Kopernika 11. Rozpoczęcie w sobotę 21 lutego o godz. 17.00.
Z okazji ogłoszonego Roku Św. Jana Pawła II zapraszamy do udziału w
pielgrzymce parafialnej do Włoch, która odbędzie się w dniach od 27 czerwca do 7
lipca i trwać będzie 10 dni. Całkowity koszt pielgrzymki 1900 złotych. Zapisy w
kancelarii parafialnej do 22 marca wraz z przedpłatą w kwocie 300 złotych na poczet
wcześniejszej rezerwacji miejsc w hotelach.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne.
Życzymy parafianom i gościom obfitych łask Bożych w nowym tygodniu oraz
błogosławionych owoców wielkopostnej pokuty i nawrócenia.
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„POSYPMY GŁOWY
POPIOŁEM”
„Rozdzierajmy jednak nie nasze szaty, a serca”.
Jakie znaczenie ma ten rozpoczynający
Wielki Post obrzęd? Prochem jestem i w proch się
obrócę...Symbol popiołu ma swoją przyciągającą siłę. Chrześcijanie przejęli ten
znak z tradycji żydowskiej. Biblia wielokrotnie odwołuje się do popiołu. Izajasz
nazywa bałwochwalcę „zjadaczem popiołu” (Iz 44,20). „Serce jego jak popiół! Życie
jego nędzniejsze niż glina!” (Mdr 15,10). Pyszni zobaczą siebie jako „obróconych z
powrotem w popiół na ziemi” (Ez 18,18).
Ci jednak, którzy widzą swoje grzechy i pragną nawrócenia, wyznają jak
Abraham, że są „pyłem i prochem” (Rdz 18,27). Siadanie na popiele lub posypanie
się nim jest gestem uniżenia się przed Stwórcą. Hiob kończy swój spór z Bogiem
wyznaniem: „odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele”. (Hi 42,6).
Król Niniwy przejęty słowem proroka Jonasza „Wstał z tronu, zdjął z siebie płaszcz,
oblókł się w wór i siadł na popiele” (Jon 3,6).
Popiół jest również znakiem żałoby. Wyraża smutek człowieka
doświadczonego nieszczęściem. Stary Testament dostrzegał związek między
nieszczęściem a grzechem. Żydzi zagrożeni śmiercią posypywali swoje głowy
popiołem (Est 4,1-4). Psalmista modli się: „Albowiem jak chleb jadam popiół i z
płaczem mieszam mój napój” (Ps 102,10). Popiół to symbol kruchości naszego
istnienia zagrożonego chorobą, bólem, wojną, śmiercią.
W Środę Popielcową językiem symbolu wyrażamy prawdę o ludzkiej
grzeszności i przemijalności. Kto widzi i grzech, i śmierć, ten rozumie nadzieję, którą
ofiaruje Ewangelia. Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały pokonuje zło grzechu i zło
śmierci. W Nim spełnia się zapowiedź Mesjasza, który „pociesza wszystkich
zasmuconych, aby im wieniec dać zamiast popiołu” (Iz 62, 2-3). Ten, kto dziś
przyjmuje popiół na głowę, ma szansę kiedyś na wieniec. I odwrotnie. Kto dziś sam
stroi się w wieniec, wybiera na przyszłość popiół.
Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom, aby Wielki Post tego roku
przyniósł nam wszystkim odnowę nadziei, która rodzi się z miłości i wiary.
Szczególną okazją do poszukiwania owej nadziei mogą być nabożeństwa Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali, które pozwalają nam duchowo łączyć się z Chrystusem –
bolejącym Dawcą Nadziei! Już dzisiaj zachęcamy również do zaplanowania sobie
czasu na tegoroczne Parafialne Rekolekcje Wielkopostne, którę rozpoczną się
1 marca br. Niech dobry Bóg wszystkim błogosławi w czasie wielkopostnych
ćwiczeń duchowych.
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