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VIII N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 6,24-34)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może dwom
panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził,
a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał,
a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie
jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy
więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w
powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je
żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce
może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się
zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani
przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak
ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca
będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej
wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co
będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie
zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień
sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.
Wewnętrzne rozdwojenie
Bardzo często żyjemy w sposób, który
doskonale
odzwierciedla
staropolskie
przysłowie: Panu Bogu świeczkę i diabłu
ogarek. Tak ustawiamy sobie życie, aby
zabezpieczyć się na wszystkich frontach.
Nie ma w nim miejsca na zaufanie do Boga.

W ten sposób utrwalamy w sobie
wewnętrzne rozdwojenie, które paraliżuje
nasz rozwój duchowy. Tylko wtedy, kiedy
zaufamy Bogu i zrobimy pierwszy krok
wiary, będziemy mogli wyruszyć w
duchową podróż naszego życia.

Porządek Mszy Świętych 27.02. - 5.03.2017
PONIEDZIAŁEK – 27.02.2017 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
7.00 - O Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę MB Nieustającej Pomocy w int. potomnych oraz za
d. w c.
18.00 - Za + Wiesława Kozickiego w 1. rocz. śm., ++ rodziców Irenę i Ryszarda, brata Andrzeja i ++
teściów.
- Za + męża Władysława Czerniec w 1. rocz. śm., i ++ z rodziny Czerniec.
WTOREK – 28.02.2017 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
7.00 - Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo MB Fat. o wiarę i zdrowie w rodzinie oraz Bogu
wiadomej intencji.
18.00 - Za + Jerzego Borowskiego w 1. rocz. śm.
- Za ++ Ilonę Kubik w 3. rocz. śm., męża Franciszka, ks. Antoniego Kubik, ks. prał. Antoniego
Jokiel, ++ z rodz. Kubik, Moczygęba i Chudalla.
ŚRODA POPIELCOWA – 1.03.2017
7.00 - Za + Edwarda w 1. rocz. śm., jego brata Zdzisława ++ z rodz. Gilów i Winiarskich.
9.00 - Za Parafian.
16.30 - Za + mamę Leokadię Kotalę.
18.00 - Za + Różę Szczędzina w 1. rocz. śm., oraz o zdrowie dla męża Henryka.
- Za ++ mamę Janinę Sowińską, ojca Stefana, ++ teściów i ++ z rodziny.
I CZWARTEK miesiąca – 2.03.2017 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Za ++ rodziców Marię i Franciszka, ++ teściów Stanisławę i Kazimierza, szwagra, szwagierkę
oraz za ++ z rodz. z obu stron.
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za + męża Juliana Kotarzewskiego w 5. rocz. śm., ++ rodziców z obu stron, brata, 2. szwagrów,
siostrzeńca, ++ z rodziny i d. w c.
- Za + męża Romana Maślankiewicza w kol. rocz. śm.
I PIĄTEK miesiąca – 3.03.2017
7.00 - Za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów Parafii i budowniczych kościoła.
- Za + mamę Hildegardę, jej męża Henryka, rodziców z obu stron i d. w c.
18.00 - Za ++ ojca Kazimierza z ok. im., matkę Marię, męża Bogumiła, bratanicę Elwirę i ++ z rodz.
Wojs, Białkowski, Wnękowicz.
- Za + Jana Giemza w 1. rocz. śm., oraz za ++ z rodz. Giemza i Klampko.
I SOBOTA miesiąca – 4.03.2017
7.00 - Za czcicieli NMP i członków Żywego Różańca
18.00 - Za + Kazimierę i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Adolfa i Dorotę Dambiec, teścia Rudolfa Kania i ++ z rodz.
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 5.03.2017
7.00 - Za ++ ojca Franciszka w kol. rocz. śm., mamę Klarę, ++ dziadków, kuzynkę Salomeę i kuzyna
ks. Ryszarda Kijowskiego.
8.30 - Za ++ rodziców Janinę i Franciszka, męża Leszka, zięcia Henryka, ++ dziadków z obu stron,
++ z rodziny oraz za + koleżankę Irenę i dusze w czyśćcu.
- Za + mamę Alfredę Marchelewicz w 15. rocz. śm., + siostrę i ++ z rodziny.
10.00 - Za ++ rodziców Helenę i Kazimierza Kuriańskich, + ojca Mariana Majkowskiego i ++ dziadków.
- Za + Zofię Sawicką w kol. rocz. śm., i ++ z rodziny i pokrewieństwa.
11.15 - Za + ojca Stanisława Nurczyk, + teściową Jadwigę Podolak i ++ z pokr.
- Za + syna Przemysława Górka w kol. rocz. śm. i ++ rodziców z obu stron
12.00 - Chrzest: Wiktoria Paczuła
15.00 - Za ++ rodziców Klarę i Pawła Lipok oraz ++ dziadków Gabrielę i Pawła Lipok
- Za + Piotra Kalińskiego w 2. rocz. śm.
16.00 - Gorzkie Żale.

OGŁOSZENIA 26.02. - 5.03.2017
l. VIII NIEDZIELA ZWYKŁA - Dzisiaj rozpoczyna 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.
2. Zgodnie ze zwyczajem, dzisiaj a także w poniedziałek i wtorek odbywa się w kościele adoracja
Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem Wielkiego Postu.
W dniu dzisiejszym zapraszamy na adorację od godz. 16.00 do 17.00.
3. W poniedziałek i wtorek adoracja od 7.30 do 18.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
O godz. 17.30 różaniec w intencji wynagrodzenia i przebłagania za grzechy pijaństwa
oraz w intencji nawrócenia grzeszników. Program adoracji jest wywieszony w gablotce i na
drzwiach kościoła. Okazja do spowiedzi w poniedziałek i wtorek od 17.00 do 18.00.
4. W Środę Popielcową rozpoczyna się w Kościele katolickim Wielki Post. W tym dniu obowiązuje
nas post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy. Msze św. w Środę Popielcową będą o godz.: 7.00;
9.00; 16.30; 18.00. Na każdej Mszy św. będzie obrzęd poświęcenia i posypania popiołem.
Zachęcamy do podjęcia konkretnych postanowień wielkopostnych w duchu pokuty i
wynagrodzenia Panu Bogu za swoje grzechy oraz w intencji nawrócenia grzeszników.
Przypominamy i bardzo prosimy aby powstrzymać się w Wielkim Poście od udziału w zabawach
i dyskotekach. W każdy piątek, nie tylko w Wielkim Poście, należy wstrzymać się od spożywania
pokarmów mięsnych i czynimy to w duchu pokuty i wynagrodzenia Panu Bogu grzechy.
5. I Czwartek miesiąca - pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania do służby Bożej. O godz. 16.30 Msza św.
szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców. Okazja do spowiedzi od godz. 17.00 do 18.00.
6. W czwartek 2 marca od godz. 7.30 całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu. Jest to dzień
wyznaczony naszej parafii przez Kurię Diecezjalną w Opolu. O godz. 17.30 nabożeństwo.
7. I Piątek miesiąca - w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 Godzina
Miłosierdzia Bożego - wystawienie Najśw. Sakramentu, Godzinki ku czci Męki Pańskiej i adoracja w
ciszy do godz. 17.00. O godz. 17.00 Droga Krzyżowa. Spowiedź od godz. 17.00 do 18.00.
8. W sobotę przypada Święto św. Kazimierza Królewicza.
9. I Sobota miesiąca - zachęcamy do udziału w nabożeństwach I Soboty miesiąca. O godz. 6.30
różaniec wynagradzający, o godz. 7.00 Msza św. w intencji członków Żywego Różańca i czcicieli
Matki Bożej oraz nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej. Po Mszy św. zmiana
tajemnic różańcowych.
10. Odwiedziny chorych w domach w sobotę od godz. 8.30.
11. Nauka dla rodziców i chrzestnych w sobotę o godz. 16.30.
12. W I Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy doroczne rekolekcje Prosimy wszystkich
parafian, aby tak ułożyć swoje zajęcia i obowiązki domowe by na pierwszym miejscu był
zarezerwowany czas na udział w rekolekcjach, które odbywają się tylko raz w roku.
Program rekolekcji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń i na drzwiach kościoła.
13.Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary oraz za zaangażowanie w życie naszej
wspólnoty. Życzymy drogim Parafianom i Gościom błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu
oraz owocnego przeżycia czasu wielkopostnej pokuty i nawrócenia.

Środa Popielcowa
Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego
przygotowania
do
największej
chrześcijańskiej
uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak
nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy
Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.
W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 12511252 Kodeksu Prawa Kanonicznego - obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku
życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia
w tym dniu w Eucharystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie
powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny).
Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty,
celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach,
m.in. w starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji.
W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu
pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako
obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do
posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę
Palmową poprzedniego roku.
„Popiół, który przyjęliśmy na głowę, nie tylko tłumaczy nam skąd
jesteśmy: prochem jesteś, ale też dotyka bardzo bolesnej rzeczywistości
naszego życia tego, co produkujemy naszymi rękami: w proch się obrócisz. Nie
tylko nasza przeszłość, nasze korzenie, to proch, ale i nasza przyszłość
i teraźniejszość wyraża się w tym znaku.”
Ks. Cezary Korzec
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