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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Z Ewangelii wg św. Jana (J 12,20-33)
„Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w
czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili
do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go,
mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i
powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i
powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź:
„Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale
jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje
życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć,
niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy,
uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze,
wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze,
uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu
uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł
przemówił do Niego”.
Prawdziwa miłość jest zawsze płodna.
Dotyczy to zarówno jej wymiaru
fizycznego, jak i duchowego. Owocem
miłości pomiędzy dwojgiem ludzi,
mężczyzną i kobietą, jest dziecko.
Owocem
miłości
nadprzyrodzonej,
ukierunkowanej na Boga, jest płodność
duchowa. Ktoś, kto kocha Boga, nie
zatrzymuje się jedynie na Jego
kontemplacji, ale przenosi doświadczenie
tej miłości w relacje ludzkie. Jeśli
twierdzimy, że kochamy Boga, a
nienawidzimy ludzi, to nasza miłość nie

jest prawdziwa. Jako chrześcijanie
jesteśmy na świecie niczym ziarno
pszenicy wrzucone w glebę. Mamy
wydać plon. Tym plonem jest miłość.
WYCHODZĘ, PANIE, KU TOBIE, ABY
UJRZEĆ TWOJE OBLICZE. A GDY JUŻ JE
ZOBACZĘ, PRAGNĘ ZANIEŚĆ JEGO
ODBICIE DO LUDZI, KTÓRYCH SPOTKAM
W MOIM ŻYCIU. DODAJ MI TYLKO SIŁY,
ABYM NIE ZAWRÓCIŁ W POŁOWIE
DROGI.
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PONIEDZIAŁEK – 23.03.2014
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za + Józefa, + jego córkę oraz ++ z rodziny Fedyczkowski.
- Za + ojca Andrzeja w 8 rocz. śm., + kuzynkę Halinę i ++ z rodziny i d. w c.
WTOREK – 24.03.2015
7.00 - Za + Antoniego, ++ z rodziny i pokrewieństwa i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za + +Franciszka i Antoniego, + Annę , ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
- Za + + Gerarda i Jana, + z rodziny i dusze w czyśćcu.
ŚRODA – 25.03.2015 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7.00 - Za + Antoniego Tomczyk, + Włodzimierza Kałużnego, + Annę Kałużną, + Milę i ++ z
rodziny.
9.00 - Za Parafian oraz za czcicieli Najśw. Maryi Panny
18.00 - Za + ciocię Marię z ok. im. oraz za ++ jej rodzeństwo.
- Za + mamę Mariannę Różyło.
CZWARTEK – 26.03.2015
7.00 - Za braci ++ Jerzego i Antoniego, + siostrę Krystynę i ++ z rodziny.
17.00 - Msza szkolna:
- Za + męża Franciszka Bochniak, ++ rodziców z obu stron Otylię i Mariana, Tadeusza i
Leokadię.
- Do B. Op. i MB Fatm. z prośba o błog Boże i zdrowie dla brata Zygfryda i dla rodziny.
PIĄTEK – 27.03.2015
7.00 - Za ++ rodz. Franciszka, Bronisławę i Agnieszkę, ++ braci Stefana i Władysława, ++
szwagrów, ++ z rodziny i pokrewieństwa oraz za d. w c.
- Za ++ Antoniego i Marię, ++ rodziców, dziadków i ++ z pokrewieństwa.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm. o błog. Boże i zdrowie dla Adama i Józefy oraz o błog. Boże dla całej
rodziny.
SOBOTA – 28.03.2015
7.00 - Za + Teresę Skoczeń, ++ jej rodziców Pawła i Stefanię, ++ rodzeństwo, + męża Stanisława i
d. w c.
18.00 - Za ++ rodziców Annę i Rajmunda Hajduk, Irenę i Kazimierza Myszkowskich i ++ z rodz.
- Za + mamę Józefę Maślak w kol. rocz. śm., + ojca Antoniego, ++ braci Władysława,
Michała, Józefa, Mieczysława, + siostrę Teresę i d. w c.
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 29.03.2015
7.00 - Za + Ryszarda Koprek, ++ rodziców i braci oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 70 rocz. ur. Krystyny oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie
Kraik i Pyka.
10.00 - Do Miłosierdzia Bożego i MB Nieustającej Pomocy… z ok. 10 rocz. ślubu Danuty i
Michała oraz o zdrowie i Dary Ducha Świętego dla syna Macieja.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 18 rocz. ur. Moniki oraz o błog. Boże dla rodziny.
11.15 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocz. ślubu Sylwii i Marcina oraz o błog. Boże w
rodzinie.
- Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 40 rocz. ur. córki Czesi Grzechnik oraz o zdrowie i błog.
Boże w rodzinie.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kol. rocz. ur. Jerzego.
18.0 - DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII.
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♦ Dzisiaj V Niedziela Wielkiego Postu. W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu
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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.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i Droga Krzyżowa z Ojcem Pio, na
wieczorne nabożeństwo prosimy przynieść świece.
We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla rodziców i kandydatów przygotowujących
się w naszej parafii do przyjęcia Sakramentu Bierzmowani (klasy III gim).
W środę 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu
przypada także Dzień Świętości Życia. Św. Jan Paweł II uczył: „Życie człowieka od
samego początku jest święte… Modlę się oto, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby
była wierna świętemu prawu życia”. W środę po każdej Mszy św. będzie specjalne
błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa i wychowujących małe dzieci.
Msze św. z kazaniem o godz.: 7.00; 9.00; 18.00.
W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci. Po Mszy
św. spotkanie dla rodziców i uczniów z klas IV, którzy obchodzą w tym roku I
rocznicę Komunii św.
W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach. O godz. 10.30 spotkanie
formacyjne dla ministrantów i Marianek.
W sobotę 28 marca o godz. 20.00 w Opolu - Szczepanowicach rozpocznie się
spotkanie młodzieży, w ramach XXX Światowego Dnia Młodzieży, przewodniczyć
mu będzie bp Andrzej Czaja. Na to spotkanie zaproszona jest młodzież ze wszystkich
parafii całej diecezji opolskiej.
W sobotę po Mszy św. wieczornej nauka przed chrzcielna dla rodziców i
chrzestnych, których dzieci przyjmą Sakrament Chrztu św. w święta wielkanocne.
Za tydzień obchodzimy Niedzielę Palmową Męki Pańskiej. Poświęcenie palm na
każdej Mszy św. O godz. 10.00 Msza św. z procesją dookoła kościoła i konkurs dla
dzieci na najpiękniejszą palmę.
W niedzielę Palmowa o godz. 18.00 Pokutna Droga Krzyżowa ze świecami.
Rozpoczyna się czas spowiedzi wielkanocnej. Prosimy nie odkładać spowiedzi na
ostatnie dni Wielkiego Tygodnia. Do Wielkiego Czwartku wszyscy powinni być już
wyspowiadani. W tym tygodniu spowiedzi św.: rano od 6.30 do 7.30; wieczorem od
17.30 do 18.30.
W sobotę od godz. 8.00 przedświąteczne sprzątanie kościoła prosimy parafian o
życzliwą pomoc.
Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia są: kartki
świąteczne, świece wielkanocne i dewocjonalia.
Przypominamy wiernym, że w nocy z soboty na niedzielę przechodzimy na czas
letni i przesuwamy wskazówki zegara o jedną godzinę do przodu.
Wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za
ofiary duchowe i materialne.
Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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ZASŁANIANIE KRZYŻY
Przed soborową reformą kalendarza liturgicznego V
niedziela Wielkiego Postu rozpoczynała tzw. okres pasyjny.
Teksty liturgiczne i czytania biblijne akcentowały temat męki
Chrystusa. W tę niedzielę we wszystkich kościołach zasłaniano
krzyże, obrazy a nawet ołtarze. W odnowionej liturgii
Wielkiego Postu zwyczaj ten pozostawiono w zależności od
decyzji Konferencji Episkopatu danego kraju. W Polsce został
on zachowany.
Na początku Wielkiego Postu, począwszy od XI wieku, w kościołach
zasłaniano ołtarze tzw. „suknem postnym”. W wiekach wcześniejszych nie
pozwalano patrzeć na ołtarz i być blisko niego publicznym grzesznikom. Na początku
Wielkiego Postu wszyscy uznawali prawdę o swojej grzeszności i podejmowali
wysiłki pokutne prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze, symbolizujące
Chrystusa miały o tym ciągle przypominać i jednocześnie stanowiły post dla oczu.
Można tu dopatrywać się pewnego rodzaju wykluczenia wiernych z wizualnego
uczestnictwa we Mszy św. Zasłona zmuszała wiernych do przeżywania Mszy św. w
atmosferze tajemniczości i ukrycia. Od XVIII wieku ołtarze zasłaniano tylko podczas
dwóch ostatnich tygodni, czyli na okres pasyjny.
Zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów jest nieco późniejszy, gdyż pochodzi z
XIII wieku. Istnieją różne próby wyjaśnienia tego zwyczaju. Biskup Wilhelm Durand
z Mende we Francji tłumaczy go faktem ukrycia przez Chrystusa w czasie męki
swojego bóstwa. W jednym z Mszałów wydanych przed Soborem Watykańskim II
znajdujemy objaśnienie, iż zwyczaj ten chce podkreślić wyniszczenie Chrystusa i
zmierza do tego, aby obraz Jezusa ukrzyżowanego mocniej zapadł w ludzkich sercach.
Trzeba także pamiętać, że dawne krzyże nie często posiadały korpusu Chrystusa, lecz
były zdobione cennymi kamieniami. W okresie rozważanie Męki Pańskiej należało
więc zasłonić wszelkie bogactwo i znaki tryumfu, gdyż jest to czas postu i
umartwienia.
Wydaje się, że ideę zasłaniania krzyży i obrazów dobrze wyjaśnia
arcybiskup Nowowiejski: zasłona ta była symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik
oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majestat Boski,
którego oblicze nieprawościami swymi niejako sobie przysłonił; wyobraża także
poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa i czyniące Go Żydom
zgorszeniem a poganom głupstwem, aby w zmartwychwstaniu na kształt zasłony
przedartej, objawiły ukrytą za nimi jasność i moc Boga Wcielonego.

