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II N I E D Z I E L A W I E L K I E G O P O S T U
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 17,1–9)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana
i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam
przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali
z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz,
postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
Gdy
on
jeszcze
mówił,
oto
obłok
świetlany
osłonił
ich,
a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus
zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy,
nikogo
nie
widzieli,
tylko
samego
Jezusa.
A
gdy
schodzili
z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn
Człowieczy zmartwychwstanie”.
Umiłowany Syn Boży
Mojżesz i Eliasz, dwie kluczowe
postacie Starego Testamentu, które w
symboliczny sposób reprezentują Prawo i
Proroków, filary wiary i tożsamości Izraela,
spotykają Jezusa na Górze Przemienienia.
Uczniowie, widząc to, chcą oddać im należną
w ich odczuciu cześć, gdyż jeszcze nie
zrozumieli, że oto tu jest ktoś większy od
Mojżesza, tu jest ktoś większy od Eliasza, tu
jest ktoś większy od Jonasza [...], tu jest ktoś
większy od Salomona (Mt 12, 41-42; Łk 11,
31-32). Jezus zajmuje specjalne miejsce w tej
Litanii Wielkich Postaci Starego Testamentu.

On nie tylko przekracza je w sposób, w jaki
przekracza je Jan Chrzciciel, największy
zrodzony z niewiast (por. Mt 11, 11; Łk 7, 28),
który niejako swoją osobą zamyka listę owych
postaci. Jezus jest radykalnie inny, On jest
umiłowanym Synem Bożym, w którym Bóg
znalazł upodobanie, a nas wszystkich wzywa
do tego, abyśmy Go słuchali. On jest bowiem
- jeżeli można w tym miejscu uciec się do
obrazowego języka ukazującego jedność i
tożsamość pomiędzy Adamem a wziętą z jego
boku Ewą - kością z kości Boga, i ciałem z Jego
ciała (por. Rdz 2, 23), On sam jest w pełni
Bogiem.

Porządek Mszy Świętych 13.03. - 19.03.2017
PONIEDZIAŁEK – 13.03.2017 – Dzień Fatimski
7.00 - Za † Aleksandra w kol. rocz. śm., †† jego rodziców i †† z rodziny z obu stron.
9.00 - Za chorych i osoby starsze ( z błog. lurdzkim ).
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Teresy Włodarczyk z ok. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
- Za † mamę Krystynę z ok. im., †† ojca Ignacego, męża Marka i †† z rodziny z obu stron.
- Za † ojca, teścia i dziadka Franciszka oraz za † mamę Klarę.
- Za † Mariana, †† z rodziny i pokrewieństwa i za d. w c.
- Za † Krystynę Bińczyk. (od rodziny Bińczyk)
- Za † Antoninę Głodowicz. (od sąsiadów z bloku)
- Za + Bronisławę Wojtaszek w rocz. śmierci, + męża Stanisława i ++ z rodziny.
- Za + brata Zbigniewa, mamę Mariannę i ++ z rodziny.
WTOREK – 14.03.2017
7.00 - Za †† rodziców Józefa i Gertrudę, Karola i Marię, † męża Brunona, †† z rodz. i d. w c.
18.00 - Za † brata Andrzeja w kol. rocz. śm., †† ojca Józefa z ok. im., i †† z rodziny.
- Za † Krystynę Sadowską-Graca. (od mamy)
ŚRODA – 15.03.2017
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za † męża Władysława Owoc w 2. rocz. śm. i †† z rodziny.
- Za † Marię Skalską i d. w c.
CZWARTEK – 16.03.2017 – Dzień Papieski
7.00 - Za † Antoninę Głodowicz. (od Róż Różańcowych)
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za †† męża Piotra, brata Edwarda, †† z rodz. Maślanka, Oleszczuk, Tarka.
- Za † ojca Józefa Kowolik w kol. rocz. śm., †† matkę Zofię, brata Jana, męża Grzegorza, †† z
rodz. Kowolik, Kowalczyk, Burdzy, Szczygieł i d. w c.
PIĄTEK – 17.03.2017
7.00 - Za + Emila Paździor w 2. rocz. śm. i d. w c.
18.00 - Za † babcię Olgę Bujnik z ok. 100. rocz. ur.
- Za † Antoninę Głodowicz w 30. dzień po śmierci.
SOBOTA – 18.03.2017
7.00 - Za + syna Ireneusza Sobko w 10. rocz. śmierci.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm…w int. Wiktorii i Józefa oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
- Za †† mamę Annę w 1. rocz. śm., oraz za †† z rodz. Wróbel, Noffc i Grabowski.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 19.03.2017
7.00 - Za †† ojca Mieczysława, †† jego 2. żony, †† braci Józefa, Jerzego, Andrzeja i Mieczysława
oraz za †† Stanisława i Marię Świda i d. w c.
8.30 - Za †† rodziców Franciszka i Franciszkę, †† siostry i braci Skoniecznych oraz d. w c.
- Za †† rodziców Kazimierza i Annę Małaczyńskich z ok. imienin i urodzin.
10.00 - Za †† rodziców Marię i Ryszarda Bugaj, Mieczysława Zarek, dziadków z obu stron oraz o
zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny.
- Za †† Joannę i Józefa Kozak oraz d. w c.
11.15 - Za †† rodziców Józefa i Mariannę, † ciocię Alicję, †† brata Zbigniewa, bratową Alicję i †† z
rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Mariana z ok. 75. rocz. ur., oraz o Boże błog. dla rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. męskiej Róży Różańcowej pw. św. Józefa.
15.00 - O zdrowie i Boże błog. dla córki Edyty z ok. 40. rocz. ur., oraz za wszystkich wnuków.
- Za †† rodziców Józefę i Józefa Kornat z ok. imienin.
16.00 - Gorzkie żale

OGŁOSZENIA 12.03. – 19.03.201
1. Druga Niedziela Wielkiego Postu jest Dniem Modlitwy i Solidarności z Misjonarzami, tzw.
Niedzielą „Ad Gentes” . Modlimy się za wielkie dzieło Misyjne Kościoła i wspieramy to dzieło
dobrocią swojego serca.
Dzisiaj o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, serdecznie zapraszamy.
2. W poniedziałek (13 marca) przeżywamy w naszej parafii Dzień Matki Bożej Fatimskiej.
Czas Wielkiego Postu jest sposobną okazją, by orędzie fatimskie podjąć z chrześcijańską
miłością i wypełniać w codziennym życiu przez modlitwę, pokutę i osobiste nawrócenie.
Zapraszamy do udziału we Mszy św. i nabożeństwie różańcowym.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00 ( z błog. lurdzkim ); i o godz. 18.00.
Modlitwa różańcowa o godz. 6.30; 12.00: 19.00.
3. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
4. W czwartek przypada Dzień Papieski, po Mszy św. rano i wieczorem nowenna do św.
Jana Pawła II. O godz. 16.30 Msza św. szkolna i nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla
dzieci, zapraszamy dzieci i rodziców.
5. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy na nabożeństwo
w godzinie męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
O godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
W piątek o godz. 19.00 spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania - klasy III
Gimnazjum.
6. W najbliższą sobotę tj. 18 marca parafia organizuje wyjazd do kina Helios w Opolu na
film pt. „ Zerwany Kłos”. Jest to polski film dramatyczny oparty na biografii błog. Karoliny
Kózkówny, patronki młodzieży i stanowi wotum wdzięczności dla Ojca św. Franciszka za
Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Cena biletu plus koszt przejazdu wynosi 28 złotych.
Wyjazd z parkingu przy parafii w sobotę o godz. 10.00. powrót około godz. 14.30.
Zapisy w kancelarii parafialnej do czwartku włącznie.
7. W niedzielę 19 marca przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP Obchód
liturgiczny uroczystości zostaje przeniesiony na poniedziałek 20 marca ze względu na
pierwszeństwo niedzieli Wielkiego Postu.
8. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pokutnych: Droga Krzyżowa w piątek o godz.
17.00 i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00, za pobożny w nich
udział można zyskać odpust zupełny.
9. 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. Sklepik otwarty jest w niedzielę po każdej Mszy św. i w środę
od 17.00 do 19.00.
10. Uczestników jubileuszowej pielgrzymki do Fatimy informujemy, że kolejne spotkanie
organizacyjne odbędzie się w niedzielę 26.03.2017r. o godz.16.45.
11. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne. Dzisiaj 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 wielkopostnego czasu pokuty i nawrócenia.

Z orędzia papieża Franciszka na Wieli Post 2017r.
Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca
do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania,
zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze
kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia:
chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga
„całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale
wzrastał w przyjaźni z Panem.
Wielki Post jest czasem sprzyjającym zintensyfikowaniu życia duchowego
poprzez święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, modlitwę i jałmużnę.
U podstaw wszystkiego jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej pilnego
rozważania jesteśmy w tym okresie zachęcani.
Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu
siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach
i w bliźnim. Pan – który podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwyciężył
podstępy kusiciela – wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść.
Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki
nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi
z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach
potrzebujących. Zachęcam wszystkich wiernych do wyrażenia tej duchowej odnowy
poprzez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele
organizacji kościelnych, w różnych częściach świata, aby rozwijać kulturę spotkania
w jednej rodzinie ludzkiej. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc
w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich.
Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej.

Panie Jezu, wyznajemy w Tobie Boga. Pomóż nam odkrywać coraz
głębiej Twoją Tajemnicę i przemieniaj nas na swoje podobieństwo.
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