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IV 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. Jana (J 9,1.6–9.13–17.34–38)
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od
urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je
na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się
w sadzawce Siloe”, co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł,
obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka,
mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”,
a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”.
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów.
A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów
faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi
błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli:
„Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale
w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstało wśród nich
rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz
w związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”. Na to dali mu
taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?”. I precz go
wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty
wierzysz w Syna Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż to jest. Panie, abym
w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi
do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon.

Odkryć Jezusa
Łatwo skoncentrować się jedynie na
fakcie
uzdrowienia
niewidomego
od
urodzenia i przeoczyć to, co jest dużo
ważniejsze. Otóż uzdrowienie to jest jedynie
wstępem do tego, co jest sednem działania
Jezusa. On pragnie każdemu z nas otworzyć

oczy tak, abyśmy byli w stanie dostrzec, kim
On jest, i odkryć Jego prawdziwą naturę
i posłannictwo. Niewidomemu się to udaje.
Na koniec oddaje Mu pokłon, uznając w Nim
Syna Człowieczego. Każdy z nas musi przejść
podobny proces duchowego oświecenia.
Prośmy więc Boga, aby otworzył nasze oczy.

Porządek Mszy Świętych 27.03. - 2.04.2017
PONIEDZIAŁEK – 27.03.2017
7.00 - Za †† rodziców, teściów, braci, bratowe, szwagrów, †† z rodziny i d. w c.
- Do B.Op i MBFat. i Św. O. Pio z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia
w int. Ewy.
12.00 - Pogrzeb: † Józef Stoch.
18.00 - Za †† rodziców Jadwigę i Roberta, brata Stefana, dziadków z obu stron i d.w c.
- Za † ojca Kazimierza Noga w 5 rocz., †† z rodziny Kowal i Noga i †† z pokrew. z obu stron.
WTOREK – 28.03. 2017
7.00 - Do B.Op. z prośbą o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Za † Marię z okazji urodzin, † męża Stanisława, † syna Dariusza, †† z rodziny Małopolskich.
- Za † Rozalię Stanuch. ( od siostrzenicy Marii )
ŚRODA – 29.03.2017
7.00 - Za † Krystynę Bińczyk ( od kuzynki Anny )
18.00 - Za †† rodziców Stefana i Annę Chojak, brata Stefana, dziadka Kazimierza, wujka Wacława.
- Za † Ryszarda Koprek, †† rodziców, rodzeństwo oraz z prośbą o błog. Boże i zdrowie
w rodzinie.
CZWARTEK – 30.03.2017
7.00 - Za †† braci Jerzego i Antoniego oraz † siostrę Krystynę.
16.30 - Msza szkolna
18.00 - Za † mamę Teresę z okazji urodzin i kolejnej rocznicy śmierci, † ojca Gerharda, teściów
Annę i Kazimierza Równiak, siostrę Teresę, †† dziadków i dusze w czyśćcu.
PIĄTEK – 31.03.2017
7.00 - Za †† Antoniego i Marię , Franciszka i Karolinę, † Mieczysława, Marię i Jadwigę i d. w c.
15.00 - Godzina Miłosierdzia
18.00 - Za †† dziadków Annę i Jana Firlit, ich †† rodziców, szwagra Kazimierza Łabęckiego,
†† z rodziny i d. w c.
- Za † Rozalię Stanuch. ( od siostrzeńca Kazimierza )
SOBOTA – 01.04.2017 – I SOBOTA miesiąca
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i członków Żywego Różańca.
- Za † Gertrudę w kol. rocz. śmierci, † Mariana, †† z rodziny i pokrew. oraz d. w c.
- Za † ojca Jana w kol. rocz. śm., mamę Janinę, brata Kazimierza i †† z rodziny Tarsa i Gurba.
18.00 - Za † syna Adama, †† rodziców, † Damiana, siostrę Marię †† z rodziny Wilczek i Zdobylak i d.w c.
- Za † mamę Marię w rocz. śm., † ojca Edmunda i †† z rodziny.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 02.04.2017 – Rocznica śmierci Jana Pawła II
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm…o Boże błog. i zdrowie w rodzinie oraz za †† z rodziny.
8.30 - Za † matkę Zofię Olek w kol. rocz. śm.
10.00 - Za † matkę Janinę Ciuchak, †† z rodziny Sienkiewicz, Angielski, Stawinoga, Kucia, Dudek i Tic.
- Za †† rodziców Marię i Alojzego Najuch.
11.15 - Za † Stanisława Janiszewskiego w 30. dzień po śm.
12.15 - Chrzest: Wiktor Jan Strzelczyk, Maja Marta Korzeniec.
15.00 - Za †† rodziców i teściów Helenę i Władysława Hajda, †† z rodziny Lochyński i Hajda oraz d. w c.
- Do B. Op. i MB Fatm…w int. Anny i Krzysztofa z ok. 15. rocz. ślubu oraz o Boże błog. dla
całej rodziny.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

OGŁOSZENIA 26.03. – 2.04.201
1. IV Niedziela Wielkiego Postu zwana jest Niedzielą Radości, która zwiastuje nam połowę
okresu przygotowania paschalnego. W tradycji rzymskiej od XVI wieku tego dnia, zwanego
również „Niedzielą Róż”, w Rzymie w Bazylice św. Krzyża papież święcił złotą różę
i wręczał ją osobie zasłużonej dla Kościoła. Zgromadzeni w Bazylice wierni obdarowywali
się wzajemnie różami symbolizującymi miłość i piękno, ale także ból i cierpienie.
Dzisiaj o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, serdecznie zapraszamy.
O godz. 16.45 spotkanie organizacyjne uczestników jubileuszowej pielgrzymki do Fatimy.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej będzie Droga Krzyżowa z Ojcem Pio, zapraszamy
Parafian do udziału. Na wieczorne nabożeństwo pokutne prosimy przynieść świece.
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 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.
6. W piątek o godz. 19.00 spotkanie dla tegorocznych kandydatów do bierzmowania i ich
rodziców w ramach przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Uroczystość
Bierzmowania odbędzie się w naszej parafii 27 kwietnia o godz. 18.00.
7. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i dla Marianek.
8. W niedzielę przypada 12. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Ojciec święty zmarł w Wigilię
Święta Miłosierdzia Bożego tj. 2 kwietnia 2005 r.
9. Odwiedziny chorych w domach odbędą się w tym miesiącu wyjątkowo w sobotę 8 kwietnia
i będą to już odwiedziny przedświąteczne.
10.Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia są: świece
wielkanocne, kartki świąteczne, dewocjonalia, książki religijne i Pismo św.
11.Diecezjalna Szkoła Podstawowa i Liceum Humanistyczne w Nysie zaprasza na „Dzień
Otwartych Drzwi” , który odbędzie się w sobotę 1 kwietnia br. w godz. 10.00 – 13.00.
Szkoła jest placówką katolicką prowadzoną przez Diecezję Opolską.
12.Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zaprasza
wszystkich chętnych na wieczorną Modlitwę w duchu Taize, która odbędzie się we wtorek
28 marca o 19.00 w kościele seminaryjno-akademickim. Uczestnikiem tego spotkania będzie
brat Wojtek ze wspólnoty w Taize.
13.W sobotę 1 kwietnia o godz. 19.30 w katedrze opolskiej zostanie wystawiona opera Giacomo
Pucciniego «Siostra Angelica». Inicjatywa ta jest owocem współpracy Kapituły Odnowy
Katedry z Filharmonią Opolską im. Józefa Elsnera. Wstęp na spektakl jest bezpłatny.
14.Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła. Wszystkim Parafianom
i obecnym Gościom życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym
tygodniu oraz owocnego przeżycia czasu pokuty i nawrócenia.

"Raduj się, wesel się Jerozolimo". To wezwanie do
radości wydaje się czymś niezwykłym, jeśli
zważymy na fakt, że właśnie jesteśmy na
półmetku Wielkiego Postu. A jednak – w tym czasie
pokuty słyszymy nawoływanie do tego, by się
radować. Kościół odpowiada na to wołanie. Dziś
kapłani przyodziewają różowe szaty, porzucają
wielkopostny fiolet. Dziś też można ozdabiać ołtarz kwiatami.
IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Laetare. Jej nazwa pochodzi
od słów antyfony na wejście: Laetare, Ierusalem: et conventum facite (…) Tradycja
niedzieli Laetare sięga do początków chrześcijaństwa. Zanim bowiem ustalono 40dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku po IV niedzieli
dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc ostatnim dniem radości.
Od XVI wieku tego dnia, zwanego również „Niedzielą Róż”, w Rzymie w Bazylice
św. Krzyża papież święcił złotą różę i wręczał ją osobie zasłużonej dla Kościoła.
Zgromadzeni w Bazylice wierni obdarowywali się kwiatami symbolizującymi
piękno, ale i ból cierpienia.
Inna nazwa tej niedzieli to „Niedziela matczyna”. Dla chrześcijan ta niedziela
upamiętniała nie tylko macierzyństwo ludzkie, ale także macierzyństwo Kościoła
oraz matczyną godność Najświętszej Maryi Panny. Zwyczaj ten nawiązuje do
fragmentu z czytania z Listu do Galatów 4,26 (w nadzwyczajnej formie rytu): „ […]
górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką.” Tradycyjnie w tym
dniu służba otrzymywała dzień wolny, by udać się do swojego kościoła
parafialnego, często z rodzinami. Ze względu na obciążenie pracą, był to jeden
z niewielu dni w roku, kiedy cała rodzina mogła spotkać się razem.
Liturgia Laetare zwyczajowo obchodziło się w kościele parafialnym, gdzie
przynoszono kwiaty jako wyraz wdzięczności za „duchowe macierzyństwo”
(później był to też dzień wręczania kwiatów matkom). „Niedziela Matczyna” jest
nadal obchodzona w krajach anglosaskich (szczególnie w Irlandii) jako dzień matki.
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