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NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Z Ewangelii wg św. Jana (J 4,5-42)
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego
Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu,
Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą
siedział sobie przy studni. Było to około szóstej
godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej:
„Daj Mi pić”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia
żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz
mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują
stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar
Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: «Daj Mi się napić», prosiłabyś Go
wówczas, a dałby ci wody żywej”. Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz
czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś
większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i
jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto
pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie
będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem
wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”(…)
Bóg przy studni
Jakkolwiek wygląda nasze życie, na
jakiekolwiek bezdroża w nim schodzimy,
Bóg nieustannie na nas czeka w miejscu, do
którego prowadzą nas nasze pragnienia.
Każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu
zaczerpnąć świeżej wody.
On będzie wtedy czekał przy studni,
aby się z nami spotkać. Być może

znajdziemy czas, aby z Nim porozmawiać,
nawet jeśli Go nie rozpoznamy.
Tyle przecież ważnych rzeczy mamy na
głowie - rodzina, praca, tętniący życiem
świat... Tylko dlaczego co jakiś czas tak
konsekwentnie wracamy, aby zaczerpnąć
tej wody? On zawsze tam jest, czeka
cierpliwie. Nie ocenia nas, choć mówi
prawdę o nas samych i o naszym życiu.

Porządek Mszy Świętych 20.03. - 26.03.2017
PONIEDZIAŁEK – 20.03.2017 – Uroczystość św. Józefa
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Do B. Op… o błog Boże i zdrowie dla wszystkich czcicieli św. Józefa.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Stanisława z ok. 65. rocz. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
- Za + Józefa Pietralczyk z ok. imienin.
WTOREK – 21.03.2017
7.00 - Za † Krystynę Bińczyk (od Tomasza Krawczyk z rodziną)
18.00 - Za †† z rodziny Fedyczkowskich oraz za † siostrę Irenę i d. w c.
- Za † męża i ojca Rudolfa Szopa z ok. ur.
ŚRODA – 22.03.2017
7.00 - Za † Józefa , †† z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00 - Za †† ojca Andrzeja z ok. 10. rocz. śm., kuzynkę Halinę oraz †† z rodziny.
- Za † Barbarę Załęcką w 30. dzień po śm.
CZWARTEK – 23.03.2017
7.00 - Za † ojca Franciszka Wacholz, matkę Marię, †† braci Joachima i Engelberta, bratową
Gertrudę.
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za † teściową Stanisławę w 8. rocz. śm., †† z rodziny Wołoszyn, Wolski i d. w c.
- Za † Rozalię Stanuch w 30. dzień po śm., † męża Juliana i †† z pokr.
PIĄTEK – 24.03.2017
7.00 - Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 - Za † Antoninę Głodowicz. (od sąsiadów z klatki)
- Do B.Op i MB Fat… w int. Józefa Sierzęga z okazji imienin oraz o błog. Boże
SOBOTA – 25.03.2017 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7.00 - Za † ciocię Marię Olejniczak z ok. im., †† jej rodziców i d. w c.
- Za †† rodziców Włodzimierza i Annę Kalużnych, † męża Antoniego Tomczyk.
18.00 - Za †† rodziców Elżbietę i Leonarda w kol. rocz. śm., oraz †† z rodziny.
- Za † matkę Otylię w kol. rocz. śm., † ojca Mariana i †† dziadków z obu stron.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26.03.2017
7.00 - Za † brata Horsta Latiszew w 1. rocz.,†† rodziców Konrada i Irmgardę, †† z rodziny
Latiszew i Wolf
8.30 - Za † męża Erwina Koprek w kol. rocz. śm., †† rodziców Koprek i Sowa, †† braci Sowa,
† siostrę i †† z rodz.
- Za † Andrzeja Chabluk w 26. rocz. śm., oraz †† z pokr. z obu stron.
10.00 - Za † mamę, żonę, babcię, siostrę Jadwigę Kaflowską-Stasiak w 2. rocz. śm.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Małgorzaty z ok. 50. rocz. urodzin oraz o Boże błog.
w rodzinie.
11.15 - Za †† rodziców Józefę i Antoniego, braci Władysława, Michała, Józefa i Mieczysława, siostrę
Teresę oraz †† Barbarę i Piotra.
- Za †† rodziców Wolfganga i Marię Szczędzina, † Mariana, †† teściów oraz †† z rodz.
Maciołek i d. w c.
15.00 - Za †† rodziców Genowefę i Ludwika Matok, † siostrę Marię, teściów Marię i Władysława, ††
dziadków z obu stron, †† z rodziny Skrzyniarz, Matok, Jankowski i Durlej.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Marceliny z ok. 18. rocz. ur. oraz o Boże błog. w rodzinie.
16.00 - Gorzkie żale

OGŁOSZENIA 19.03. – 26.03.201
1. III Niedziela Wielkiego Postu. Przeżywamy wielkopostny czas łaski i Bożego
Miłosierdzia. Kościół zachęca nas byśmy ten czas dobrze przeżyli przez udział
w nabożeństwach pokutnych, dobrą spowiedź i osobiste nawrócenie. Niech dar Bożego
Miłosierdzia przyniesie błogosławione owoce w naszym życiu.
O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. W poniedziałek obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP (uroczystość
przeniesiona z niedzieli Wielkiego Postu). Św. Józef jest opiekunem Kościoła świętego
i naszych rodzin, patronuje cieślom i stolarzom, jest także patronem dobrej śmierci.
O godz. 18.00 uroczysta Msza św. ku czci św. Józefa za wszystkich Jego czcicieli.
W poniedziałek, ze względu na uroczystość, nie będzie nowenny do św. Ojca Pio.
3. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce domu parafialnego.
4. W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna i nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci.
5. W czwartek o godz. 18.30 spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci komunijnych.
6. 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 formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania –
klasy III Gimnazjum.
7. W sobotę 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Dzień ten obchodzony jest także jako 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”.
O godz. 7.00 Msza św. i nabożeństwo maryjne z błogosławieństwem matek oczekujących
potomstwa i wychowujących małe dzieci.
8. W sobotę 25 marca br. o godz. 18.30 w katedrze opolskiej w gronie biskupów
metropolii górnośląskiej zostanie odprawiona Eucharystia dziękczynna za 25 lat
kościelnej Metropolii Górnośląskiej. Do udziału w tej Eucharystii Biskup Opolski
serdecznie zaprasza.
9. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
10. W niedzielę 26.03.2017r. o godz. 16.45 spotkanie organizacyjne uczestników
jubileuszowej pielgrzymki do Fatimy (miejsc wolnych na pielgrzymkę już nie ma).
11. Zespół Parafialny Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym.
Sklepik otwarty jest w niedzielę po każdej Mszy św. i w środę od 17.00 do 19.00
12. Naszym dobroczyńcom i ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie za
ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła. Dziękujemy także za
złożone ofiary na pomoc polskim misjonarzom.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na remont obiektów kurialnych i konserwacje
zabytków. Wszystkim Parafianom i obecnym Gościom życzymy obfitych łask Bożych w
nowym tygodniu i owocnego przeżycia wielkopostnego czasu pokuty i nawrócenia.

Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
Św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, w kalendarzu
liturgicznym Kościoła zajmuje miejsce specjalne, skoro jego
wspomnienie Kościół obchodzi w sposób uroczysty. Miesiąc
marzec jest w sposób szczególny poświęcony św. Józefowi. Jego
święto obchodzimy 19 marca jako uroczystość. Bardzo pięknie
wyrażają prawdę o św. Józefie niektóre pieśni: "Szczęśliwy, kto
sobie patrona Józefa ma za Opiekuna. Niechaj się niczego nie boi,
gdy św. Józef przy nim stoi Patronem...". Hebrajskie imię Józef oznacza tyle, co "Bóg
przydał". Św. Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. Pomimo tego, że pochodził z
takiego rodu, zarabiał na życie trudniąc się obróbką drewna. Mieszkał zapewne w
Nazarecie. Nie był on według ciała ojcem Jezusa Chrystusa. Był nim jednak według
żydowskiego prawa jako małżonek Maryi. Zaręczony z Maryją stanął przed tajemnicą
cudownego poczęcia. Postanowił wówczas dyskretnie się usunąć, ale po
nadprzyrodzonej interwencji wziął do siebie Maryję, a potem jako prawdziwy Cień
Najwyższego pokornie asystował w wielkich tajemnicach. Chociaż Maryja porodziła Pana
Jezusa dziewiczo, to jednak według otoczenia św. Józef był uważany za Jego ojca.
Na obrazach widzimy zwykle św. Józefa jako starca, by w ten sposób
podkreślić prawdę o dziewiczym poczęciu Pana Jezusa. W rzeczywistości jednak św.
Józef był młodzieńcem w pełni urody i sił. Pisarze podkreślają, że do tak wielkiej
godności, opiekuna Pana Jezusa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i żywiciela głowy Najświętszej Rodziny, powołał Pan Bóg męża o niezwykłej cnocie. Dlatego
słusznie stawiają oni św. Józefa na czele wszystkich świętych Pańskich, a Kościół
obchodzi jego doroczną pamiątkę, pomimo Wielkiego Postu, jako uroczystość.
W Polsce kult św. Józefa jest bardzo żywy. Już na przełomie XI i XII w.
w Krakowie obchodzono 19 marca jego święto. W XVII i XVIII w. nastąpił największy
rozwój nabożeństwa do św. Józefa. W 1645 r. ukazały się godzinki ku czci św. Józefa.
W XVII w. wybudowano największe sanktuarium św. Józefa w Polsce, w Kaliszu. Znajduje
się tam obraz pochodzący z tegoż wieku, który w 1786 r. Prymas Polski Władysław
Aleksander Łubieński, ogłosił urzędowo za cudowny. Papież Pius VI w 1783 r. wydał
dekret zezwalający na koronacje obrazu, ale dokonała się ona dopiero w 1796 r.
W Polsce jest około 270 kościołów ku czci św. Józefa. W 1818 r. diecezja kujawskokaliska obrała go sobie za patrona, a później diecezja wrocławska i diecezja łódzka.
Powstały 4 rodziny zakonne pod wezwaniem św. Józefa. W Polsce swego czasu imię
Józef było bardzo popularne.
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