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ŚWIĘTEJ
BOŻEJ

VII N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5,38-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że
powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam
powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto
uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto
chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto,
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie
odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano:
«Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz
nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za
tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w
niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i
On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie
tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie
czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i
poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec
wasz niebieski”.
Stać się synem Bożym

Talmud mówi, że dar deszczu jest
większy niż dar Tory, gdyż ona została
dana jedynie Izraelowi, natomiast deszcz
swoim zasięgiem ogarnia wszystkich
ludzi. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego,
jak ważna dla Żydów jest Tora,
pierwszych pięć ksiąg Pisma Świętego, to
zrozumiemy znaczenie tych słów.
W doskonały sposób oddają one
wezwanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii

do tego, aby miłować wszystkich ludzi.
Bóg jest dobry i swoją miłością ogarnia
całe stworzenie. My wezwani jesteśmy
do tego, aby naśladować Go w tej Jego
miłości. Jezus nie mówi, że będzie to
proste, ale zapewnia nas, że w ten
sposób będziemy synami Ojca, który jest
w niebie. Pamiętajmy o tym wezwaniu
do miłości za każdym razem, gdy
wypowiadamy słowa Modlitwy Pańskiej.

Porządek Mszy Świętych 20.02. - 26.02.2017
PONIEDZIAŁEK – 20.02.2017
7.00 - Za + męża Henryka Korzyńskiego w 1. rocz. śm., oraz za ++ rodziców męża Marię i Aleksandra.
18.00 - Za + ojca Pawła w kol. rocz. śm., brata Jana, teściów Stanisławę i Mieczysława, ++ z rodz.
Bartosiak, Piskorz. Kwaśny, Fiedosiej i d. w c.
- Za ++ rodziców Elżbietę i Stefana Walczak, ++ teściów Władysława i Ksawerę Buratowskich,
++ Henryka Buratowskiego, ++ z rodziny oraz o Boże błog. w rodzinie.
WTOREK – 21.02.2017
7.00 - Za + ojca Jerzego w kol. rocz. śm., mamę Annę, siostrę Reginę, szwagierkę Anielę, teścia
Tadeusza, ++ dziadków i pokr. z obu stron.
18.00 - Za ++ rodziców Zofię i Jana, teściów Teklę i Józefa, ++ z rodziny Janczura i Wróbel.
- Za ++ rodziców Bronisławę i Józefa Żądło, ++ dziadków i ++ z rodziny.
ŚRODA – 22.02.2017 – Święto Katedry św. Piotra Apostoła
7.00 - Za + ojca Kazimierza, + mamę Anastazję, siostrę Henrykę i ++ dziadków Czerwińskich i
Krajewskich.
18.00 - Za + ojca Franciszka Antoniak w rocz. śm., mamę Helenę, szwagra Janusza i ++ z rodziny.
- Za + męża Romana Przeździak w 6. rocz. śm.
CZWARTEK – 23.02.2017 – Wspom. św. Polikarpa
7.00 - Za + ojca Jana w kol. rocz. śm., mamę Anielę, brata Zbigniewa, ++ z rodz. i d. w c.
18.00 - Za + męża Jerzego w 14. rocz. śm., ++ ojca i teściów, ++ z rodz. Woźnica i Wacławczyk oraz o
Boże błog. w rodzinie.
- Za ++ ojca Jana, mamę Anielę i ++ z rodziny.
PIĄTEK – 24.02.2017
7.00 - Za + Krystynę Bińczyk (od rodziny Syrków).
- Za + brata Stefana w 10 rocz. śmierci, + jego żonę Zofię, brata Władysława, ++ rodziców
i ++ z rodziny.
18.00 - Za + Izabelę w 1. rocz. śm., oraz ++ Michała, Andrzeja i Bronisława.
- Za + męża Franciszka, syna Sławomira, wnuka Dariusza, synową Genowefę, zięcia Eugeniusza,
rodziców Pawła i Zofię, teściów Piotra i Marię, ++ z pokr. i d. w c.
SOBOTA – 25.02.2017
7.00 - Za ++ Franciszka Salamanowicz, rodziców Ewę i Józefa, teściów Irenę i Walentego, siostrę Ewę
i szwagra Ludwika, brata Antoniego i d. w c.
18.00 - Za ++ Jerzego i Jadwigę Strzelczyk oraz za ++ z rodziny Strzelczyk i Ploch.
- Za ++ siostrę Magdalenę i jej męża Henryka, ++ z rodziny i d. w c.
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.02.2017
7.00 - Za + Mariana Żuk, ++ z rodz. i pokr., oraz d. w c.
8.30 - Za ++ rodziców Józefa i Marię Polański, teściów Leona i Monikę, ++ z rodz. Polański, Piękni,
Ciechanowski, Lechowicz, Kos.
- Za ++ z rodz. Kozak, Kozołup i Zasada.
10.00 - Za ++ rodziców Jana i Annę Tomczyk, ++ braci Michała i Mariana oraz ++ z rodziny Tomczyk
i Kliza.
- Za + męża Stanisława Janocha, ++ z rodziny z obu stron oraz o Boże błog. w rodzinie.
11.15 - Za ++ rodziców Stanisławę i Franciszka Marciniszyn, brata Władysława, kuzyna Stanisława,
++ z rodz. Marciniszyn, Horodyskich i d. w c.
- Za + bratową Izabelę Marnik, Henryka Łac i ++ z rodziny.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Józefy z ok. 78. rocz. ur., oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
- Za ++ rodziców Jana i Annę Wróbel, ++ Bertę i Wiktora Popanda, + brata Alfreda,
++ z rodziny i d. w c.
16.00 - Nieszpory

OGŁOSZENIA 19.02. – 26.02.2017
1. VII NIEDZIELA ZWYKŁA Przeżywamy ostatni tydzień tegorocznego
karnawału. Kościół zachęca nas do spojrzenia oczami wiary na swoje dotychczasowe
życie i mobilizuje do duchowego wysiłku , abyśmy stawali się „ godnym mieszkaniem
dla Boga” i przypomina nam, że Bóg pochyla się nad każdym człowiekiem zranionym
przez grzech, bo Jego miłość ma moc uzdrawiania.
Dzisiaj o godz. 16.00 nieszpory – zapraszamy.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio. Wszystkich
czcicieli św. Ojca Pio serdecznie zapraszamy. Prośby i podziękowania polecane
wstawiennictwu naszego świętego patrona można składać także w zakrystii kościoła.
3. W środę Święto Katedry Św. Piotra Apostoła.
4. W czwartek nie będzie Mszy św. szkolnej. Dzieciom i młodzieży przebywającym na
feriach zimowych życzymy Bożego błogosławieństwa i dobrego wypoczynku.
5. W tym tygodniu przypada „ tłusty czwartek ” jest to ostatni czwartek przed
rozpoczęciem Wielkiego Postu.
6. W piątek o godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na
nabożeństwo w godzinie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i do wspólnego
odmówienia Koronki, polecając Miłosierdziu Bożemu intencje Kościoła, parafii i
swoje osobiste.
7. Najbliższa niedziela jest ostatnią niedzielę tegorocznego karnawału. W Kościele
rozpoczynamy tzw. Dni Eucharystyczne przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, które
mają nam pomóc owocnie przeżyć czas pokuty i nawrócenia i wewnętrznej przemiany.
W tym roku Środa Popielcowa rozpoczynająca Wielki Post przypada 1 marca.
8. W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość
Narodu. Jest to czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania
Panu Bogu za grzechy pijaństwa i jego zgubne skutki w życiu osobistym i rodzinnym.
9. Doroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach od 5 do
8 marca. Przewodniczyć im będzie
Ks.
Marek ze Zgromadzenia Księży
Salwatorianów z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z Trzebini.
10. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, która znajduje się na stoliku
prasowym. Kupując regularnie czasopisma o treści religijnej nie tylko pogłębiamy
swoją wiedzę religijną, ale także przyczyniamy się do rozwoju wydawnictwa
katolickiego w naszej ojczyźnie.
11. Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej informuje, iż tegoroczna Piesza
Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę wyruszy z Opola 14 sierpnia br. Na Jasną Górę
dotrze w sobotę 19 sierpnia.
12. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za
ofiary duchowe i materialne oraz za życzliwą pomoc i troskę o naszą parafię. Dzisiaj
kolekta specjalna przeznaczona na pokrycie kosztów za ogrzewanie obiektów
sakralnych. Wszystkim drogim Parafianom i Gościom życzymy dobrej niedzieli
i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu

Tłusty Czwartek
W kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed wielkim postem, zwany
jest tłustym czwartkiem, w tradycji polskiej znany także jako zapusty.
Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W Polsce oraz
w katolickiej części Niemiec ( Bawaria ) wedle tradycji, w tym dniu dozwolone
jest objadanie się pączkami i śledzikami.
Data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy,
która jest świętem ruchomym. Następny czwartek
jest czwartkiem po Środzie Popielcowej i należy do
okresu wielkiego postu, podczas którego chrześcijanie
ze względów religijnych, jako przygotowanie
do Świąt Wielkanocy powinni starać się o zachowanie
wstrzemięźliwości jako wyraz umartwienia, pokuty i
wynagrodzenia za grzechy.
Najpopularniejsze potrawy tego dnia to śledzie oraz pączki i faworki, zwane
również w niektórych regionach chrustem lub chruścikami.
Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem,
które obficie „zakrapiano”. Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że
dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła.
Około XVI wieku w Polsce pojawił się zwyczaj jedzenia pączków w wersji
słodkiej. Wyglądały one nieco inaczej niż obecnie – w środku miały bowiem
ukryty mały orzeszek lub migdał. Ten, kto trafił na taki szczęśliwy pączek, miał
cieszyć się dostatkiem i powodzeniem. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś
w tłusty czwartek pączki zajada, temu się w życiu jakoś układa.
NA WESOŁO
Jak tradycja stara każe
w domu, sklepie, biurze , w barze
wszędzie pączek dziś króluje
każdy chętnie go smakuje.
Dziś kalorii nikt nie liczy
chociaż w pączku moc słodyczy.
W Tłusty Czwartek przez dzień cały
słodkim królem - pączek mały

Był sobie mały, tłuściutki pączek
Był okrąglutki i nie miał rączek.
Z wierzchu miał piękną, chrupiącą skórkę,
a w środku dziurkę na konfiturkę.
Ja ci życzę dziś smacznego
zjedz pączka chociaż jednego.
A do tego smaczna kawa
to dopiero jest zabawa.
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