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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 4,1-11)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był
kuszony przez diabła. A gdy przepościł
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł
w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do
Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”.
Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych«”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta
Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym,
rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na
rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”. Odrzekł
mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga
swego«”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie
królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko, jeśli
upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest
bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali
Mu.
Moc Słowa
Scena kuszenia Jezusa na pustyni
w bardzo piękny sposób ukazuje nam
moc słowa Bożego. W obliczu pokusy
Ten, który nigdy nie uległ żadnej pokusie,
odwołuje się do skarbca Pisma Świętego i
wydobywając z niego odpowiednie cytaty,
rozbraja przeciwnika. Autor Listu do
Hebrajczyków uczy nas: Słowo Boże jest
bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze od
każdego obosiecznego miecza. Przenika

ono aż do rozdzielenia duszy i ducha,
stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary
serca. Żadne stworzenie nie ukryje się
przed nim (Hbr 4, 12-13a). Nie ma więc
lepszej obrony w godzinie pokusy niż
odwołanie się do słowa Bożego. Ono
bowiem ma w sobie moc Tego, który sam
jest Słowem.

Panie Jezu, Ty jesteś Słowem Ojca.
Rozpal w nas miłość do Pisma Świętego.

Porządek Mszy Świętych 6.03. - 12.03.2017
PONIEDZIAŁEK – 6.03.2017- REKOLEKCJE
8.00 - Za + Krystynę Bińczyk (od Iwony Krawczyk)
- Za + + rodziców Annę i Zygmunta , ++ teściów, dziadków i ++ z rodziny z obu stron.
18.00 - Za + brata Zbigniewa w kol. rocz. śm., i d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Piotra i Pawła z ok. 40. rocz. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
WTOREK – 7.03.2017 - REKOLEKCJE
8.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Waltraudy Klyszcz z ok. 76. rocz. ur., za + męża Józefa, ++
z rodziny.
- Za + Witolda Chlebowicz, ++ rodziców Teresę i Romana Rojek, + siostrę Annę i ++ dziadków.
18.00 - Za + córkę Marię i Bernarda Tic oraz za + Szczepana Grysio.
- Za + Henryka Skóra w 1. rocz. śm.
ŚRODA – 8.03.2017 – REKOLEKCJE – Dzień Kobiet
8.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Józefa z ok. ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
- Za ++ Krzysztofa, ++ jego rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Do B.Op i MBFat… z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla kobiet i dziewcząt w dniu ich święta.
- Za ++ rodziców Walerię i Jana, brata Bogumiła, ciocię Wandę, ++ dziadków z obu stron i ++
z rodz. Białkowskich i Skórów.
CZWARTEK – 9.03.2017
7.00 - Za + siostrę Stefanię w 9. rocz. śm, siostrę Bronisławę, + Jana Gawrońskiego, + babcię Annę
i d.w c.
- Za + ojca Mariana w kolejną rocz. śm. , oraz ++ z rodz. Świackiewicz, Ataryk, Bożyczko, Janik i d. w c.
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za + Franciszkę Rajn z ok. urodzin.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Beaty z ok. 50. rocz. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
PIĄTEK – 10.03.2017
7.00 - Za ++ rodziców Franciszkę i Władysława Krupa, brata Józefa i Henryka i bratową Barbarę.
18.00 - Za + Nadzieję Piwońską w 1. rocz. śm.
- Za + mamę Ingę Grzesik, siostrę Hannę, męża Herberta, szwagra Jana, ++ rodziców Helenę
i Teofila Pawełek.
SOBOTA – 11.03.2017
7.00 - O Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Nieustającej Pomocy w int. potomnych oraz za
d. w c.
18.00 - Za ++ rodziców Wojciecha i Karolinę, siostry Marię, Stefanię, Emilię, brata Władysława,
bratową Izydorę, szwagrów Jana, 3. Stanisławów, 2. Józefów, siostrzeńca Mirosława.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Teresy z ok. 65. rocz. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
II NIEDZIELA Wielkiego Postu – 12.03.2017
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Huberta i Filipa z ok. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
8.30 - Za ++ rodziców Martę i Bernarda Prus, męża Rudolfa Kania, teścia Pawła, żony Gertrudę
i Katarzynę, ++ dziadków i pokrewieństwa
- Za ++ Klarę i Alfonsa Ryczel, Bronisławę i Pawła Moczygęba, Annę Nocoń i ++ z rodziny.
10.00 - W int. dzieci rocznych: Mikołaj Korwin Małaczyński.
- Do B. Op. i MB Fatm i św. o. Pio…w int. synów, synowej, córki, zięcia i wnuka Adama.
11.15 - Za + syna Ireneusza Sobko w 10. rocz. śm. oraz o błog. Boże w rodzinie.
- Za + syna Ireneusza Sobko w 10. rocz. śm. i d. w c.
15.00 - Za + Romana Koteluk w 1. rocz. śm., + Kamila Zwiór w 1. rocz. śm. i ++ z rodz. z obu stron.
- Za + męża Stanisława Łata z ok. ur. i 4. rocz. śm., ++ teściów i szwagra oraz za ++ rodziców
Mariannę i Czesława Falenta.
16.00 - Gorzkie żale

OGŁOSZENIA 5.03. – 12.03.2017
1. I Niedziela Wielkiego Postu. Przeżywamy wiekopostny czas łaski i Bożego Miłosierdzia.
Kościół zachęca nas byśmy ten czas przeżyli w duchu pokuty i chrześcijańskiej nadziei
ufając, że dar Bożego Miłosierdzia przyniesie błogosławione owoce także i w naszym
życiu, zachęca również do wielkopostnej akcji trzeźwości jako jedną z form pokuty. O
godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. Rozpoczęły się w naszej parafii doroczne rekolekcje wielkopostne, które trwać będą
do środy włącznie. Serdecznie zapraszamy parafian do udziału. Rekolekcjom
przewodniczą Księża Salwatorianie z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z Trzebini,
których bardzo serdecznie witamy i życzymy Bożego błogosławieństwa. Dzisiaj o godz.
16.45 nauka stanowa dla mężczyzn i młodzieńców.
3. Każdy dzień rekolekcyjny rozpoczynamy modlitwą różańcowa o godz. 7.30.
O godz. 8.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną. Wieczorem o 17.30 nabożeństwo i Msza św.
z nauka rekolekcyjną. W środę uroczyste zakończenie rekolekcji wielkopostnych.
4. W środę 8 marca przypada Dzień Kobiet. O godz. 18.00 Msza św. w intencji kobiet i
dziewcząt z prośbą o błogosławieństwo Boże dla nich i dla ich rodzin.
5. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna. Zapraszamy serdecznie dzieci wraz z
rodzicami. Na Mszy św. szkolnej zamiast kazania będzie Droga Krzyżowa dla dzieci.
6. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Zapraszamy na nabożeństwo w godzinie
męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. O godz. 17.00 Droga Krzyżowa, zalecki do Drogi
Krzyżowej można składać w zakrystii.
7. W piątek o godz. 19.00 spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania - klasy III Gimn.
8. W sobotę wyjazd ministrantów na wycieczkę do Sanktuarium MB w Piekarach śląskich i
do Katowic.
9. W niedziele o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci, z błog dzieci i rodziców.
10.W niedzielę 12 marca przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z
Misjonarzami, tzw. Niedziela Ad gentes. Przeżywać ją będziemy pod hasłem: Gdzie
misjonarze – tam nadzieja. W tym dniu modlimy się za dzieło misyjne Kościoła oraz
wspieramy to dzieło dobrocią serca.
11.Zespół Caritas zaprasza w niedziele Wielkiego Postu do sklepiku w domu
katechetycznym, do nabycia są: świece wielkanocne, kartki świąteczne, dewocjonalia,
książki religijne i Pismo św.
12.Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na kolejny cykl
Wielkopostnych Wykładów Otwartych, które odbywać się będą w kolejne soboty
Wielkiego Postu o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Opolu (ul. Minorytów 4). Tegoroczny temat cyklu brzmi: „W herbie miasta - krzyż” i
wiąże się z jubileuszem 800-lecia Opola.
13.W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla polskich
misjonarzy w ramach ogólnopolskiej akcji - Misyjne Dzieło Pomocy ( Ad Gentes ).
Życzymy błogosławieństwa Bożego, obfitych łask Bożych w nowym tygodniu i
owocnego przeżycia rekolekcji wielkopostnych.

Wielki Post
Papież Franciszek w swoim zeszłorocznym
wielkopostnym orędziu napisał, że kluczem do
Wielkiego Postu powinny być uczynki
miłosierdzia. "Miłosierdzie Boże zmienia serce
człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on staje się zdolny
do miłosierdzia" - napisał papież.
Po lekturze orędzia mamy dla was 5 wskazówek Franciszka na post:
1. Odkryj Boże Miłosierdzie w Biblii: Twarz Jezusa pełna miłosierdzia ukazuje się, gdy
czytamy Ewangelię. Lektura Pisma wcale nie jest trudna. Spróbuj codziennie
poświęcić 10 minut na czytanie codziennej Ewangelii. Jeśli możesz poświęcić więcej
czasu - zrób to.
2. Przyjmij Boże Miłosierdzie w spowiedzi: Papież bardzo często daje do zrozumienia,
że spowiedź nie jest "salą tortur", ale miejscem uzdrowienia, lekarstwem na nasze
grzechy. Podczas tego Wielkiego Postu spróbuj przyłożyć się do tej spowiedzi,
pamiętając o głębokim miłosierdziu Boga, o tym, że twoje grzechy już się nie liczą. To
bardzo ważne!
3. Codziennie myśl o tym, co miłosiernego robiłeś: Spróbuj zrobić codziennie jeden taki
uczynek - względem ciała lub ducha (i tak nie trzeba ich od siebie oddzielać!). Ofiaruj
jedzenie lub jakąś książkę napotkanemu bezdomnemu, zaangażuj się w wolontariat,
porozmawiaj z kimś o Bogu... Jest wiele opcji, dobrze zacząć je praktykować w tym
Wielkim Poście.
4. Odkryj ciszę na nowo: Kiedy spróbujesz posłuchać Słowa Bożego, odkryjesz że
bardzo ważnym elementem modlitwy jest cisza - brak muzyki czy rozpraszających
dźwięków. Cisza, podobnie jak uczynki miłosierdzia, ma swój wymiar cielesny, jak i
duchowy.
5. Wyjdź do ubogich i odrzuconych: Aby otworzyć się na miłosierdzie, trzeba samemu
go doświadczyć. To nie może być tylko teoria. Najprostszym i zarazem
najtrudniejszym sposobem na doświadczenie go, jest... bycie miłosiernym. Spróbuj
podczas tego Wielkiego Postu porozmawiać z kimś, kogo kiedyś negatywnie oceniłeś,
skrytykowałeś. Spróbuj wyjść do osób, które zostały wykluczone - starszych, ubogich,
niepełnosprawnych czy bezdomnych. Zobacz, jak obecność przy nich, takie proste
bycie z drugim człowiekiem, rodzi miłosierdzie. To naprawdę działa.
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