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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Słowa Ewangelii według świętego Marka. (Mk 1,12-15)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na
pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie
zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię
Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
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PONIEDZIAŁEK – 19.02.2018
7.00 - wolna intencja
18.00 - Za † mamę Irenę Posturzyńską w kol. r. śm.
- Za † mamę Barbarę Załęcką w 1 r. śm., jej † męża Zdzisława
WTOREK – 20.02.2018
7.00 - Za † ojca Jerzego w kol. r. śm., mamę Annę, siostrę Reginę, szwagierkę Anielę, teścia Tadeusza,
†† dziadków, †† z pokr.
18.00 - Za † ojca Pawła w kol. r. śm., brata Jana, teściów Stanisławę i Mieczysława, dziadków z obu str.,
†† z rodz. Bartosiak, Piskorz, Kwaśny, Fiedosiej
- Za † Jerzego Pietrzak w 30 dz. po śm.
ŚRODA – 21.02.2018
7.00 - Za † ojca Kazimierza w kol. r. śm., matkę Anastazję, siostrę Henię, dziadków Czerwińskich
i Krajewskich, †† z rodz., d. w c.
- wolna intencja
18.00 - Za †† rodz. Bronisławę i Józefa Żądło, †† dziadków z obu str., †† z rodz.
CZWARTEK – 22.02.2018 – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA
7.00 -W int. Jolanty z ok. ur. z podz. za otrz. ł. z prośbą o bł. B.
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - Za †† rodz. i teściów Annę i Antoniego Sobczyk w kol. r. śm., †† z rodz. Sobczyk, Stępiński oraz za
żyjących z tych rodzin
- Za † Rozalię Stanuch w 1 r. śm., jej męża Juliana, †† z rodz.
18.45 - Krąg biblijny
PIĄTEK – 23.02.2018
7.00 - Za † tatę Jana w kol. r. śm., mamę Anielę, brata Zbigniewa, †† z rodz., d. w c.
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego.
18.00 - Za † męża Jerzego w 15 r. śm., † ojca, teściów, †† z rodz. Woźnica i Wacławczyk
- Za † ojca Franciszka Antoniak w r. śm., mamę Helenę, szwagra Janusza, †† z rodz.
SOBOTA – 24.02.2018
7.00 - Za † męża i ojca Romana Przeździak, †† z rodz. z obu str.
- Za † Helenę, d. w c.
18.00 - Za † męża Józefa Stoch z ok. ur.
- Za †† rodz. Jadwigę i Jerzego Strzelczyk, †† z rodz. Strzelczyk i Ploch
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25.02.2018
7.00 - Za † Stanisława Sobolewskiego w 30 dz. po śm.
8.30 - Za †† Izabelę, Michała, Andrzeja, Bronisławę, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Elizy z ok. 11 r. ur. (od rodziców)
10.00 - Za † teściową Łucję w 1 r. śm., męża Mariusza, †† dziadków oraz †† z rodz.
- Za † Pawła Gawlik, †† rodz, teściów, brata Huberta, bratową Martę oraz o bł. B. i zdr. w rodz.
11.15 - Za † Mariana Żuk oraz †† z rodz. i pokr., d. w c.
- Za † Władysława Czerniec w 2 r. śm., † Zofię Czerniec, †† z rodz.
15.00 - Za †† rodziców i teściów Stanisławę i Franciszka Marciniszyn, brata Władysława, kuzyna
Stanisława, †† z rodz. Marciniszyn, Horodyskich, d. w c.
- Za † Franciszka Salamonowicz w kol. r. śm., †† rodziców z obu str., Ewę i Józefa, Irenę i
Walentego, brata Antoniego, siostrę Ewę, szwagrów Jana i Lucjana, †† Mariannę i Zdzisława
Miśta, d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Julii z ok. 18 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

O G Ł O S Z E N I A 18-25.02.2018
1. Dziś I Niedziela Wielkiego Postu. Przeżywamy czas łaski i Bożego Miłosierdzia. Kościół zachęca
nas abyśmy odważnie podjęli drogę wielkopostnej pokuty i nawrócenia.
 o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek 20 lutego przypada wspomnienie św. Franciszka i św. Hiacynty – pastuszków
fatimskich. O godz. 17.30 różaniec fatimski i modlitwa o beatyfikację Siostry Łucji.
4. W poniedziałek i wtorek o godz. 19.00 spotkanie dla 3 klasy gimnazjum przygotowującej się do
bierzmowania. Uczniowie wg wcześniejszych zapowiedzi przynoszą ze sobą Pismo Św. oraz
ręcznie napisany życiorys patrona, którego imię wybierają na bierzmowanie.
5. W czwartek Święto Katedry św. Piotra Apostoła.
 O godz. 16.30 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci.
 Po Mszy św. wieczornej spotkanie kręgu biblijnego w salce katechetycznej.
6. W Wielkim Poście zapraszamy parafian na „Pokutne Piątki” Zachęcamy do przeżycia tego dnia
w duchu pokuty i wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy własne i świata całego. W każdy piątek
Wielkiego Postu na Mszy św. będziemy rozważali jedną z Tajemnic Bolesnych Różańca św. Msze
św. z rozważaniem tajemnicy różańcowej będą o godz.: 7.00; 9.00; i 18.00. Zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych.
7. W piątek, zgodnie z nauką Kościoła, zachowujemy post i wstrzymujemy się od pokarmów
mięsnych.
 O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego.
 O godz. 17.00 – Droga Krzyżowa.
 O godz. 19.00 – Droga krzyżowa dla młodzieży, Młodzież zapraszamy już na Mszę św. o godz.
18.00.
8. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów, kandydatów i Marianek.
 Od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedź wielkopostnej.
9. W przyszłą niedzielę o godz. 16.45 spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania
z 3 klasy.
10. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na Wielkopostne Wykłady Otwarte,
które odbywać się będą w kolejne soboty Wielkiego Postu o godz. 15.00 w sali konferencyjnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (ul. Minorytów 4). Tegoroczny temat cyklu brzmi:
„Papieża Franciszka wizja i odnowa Kościoła”
11. Zachęcamy parafian 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. Uczestnicząc
w nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
12. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary duchowe
i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do
puszek na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes. Życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask
Bożych w nowym tygodniu, oraz owocnego przeżycia czasu pokuty i nawrócenia, a także
wytrwałości w realizacji postanowień wielkopostnych.

PRAKTYKI WIELKOPOSTNE
MODLITWA
Modlitwa, post, jałmużna to słowa
nieodmiennie kojarzące się z Wielkim Postem,
a zarazem filary, które powinny nam,
katolikom, wyznaczać sposób postępowania w
tym szczególnym okresie liturgicznym, znane niemal od dzieciństwa.
Pozwalające jak najlepiej przygotować się, by w pełni, prawdziwie, uczestniczyć w
ŚWIĘTYM TRIDUUM PASCHALNYM, stanowiącym szczyt liturgii całego roku. Regulujące i
porządkujące nasz stosunek do innych (jałmużna), Boga (modlitwa)
i rzeczy (post), ustawiając wszystko we właściwym świetle, a także dające
odpowiedź na pytanie, po co jesteśmy na tym świecie. A Kościół proponuje wiele
możliwości.
Po pierwsze – modlitwa
By wyruszyć wraz z Panem Jezusem na pustynię, walczyć jak On z pokusami
szatana, musimy najpierw się wyciszyć, podjąć kontemplację, a więc odciąć się,
oczywiście w miarę możliwości, od zgiełku świata i problemów codzienności.
Temu służą poruszające nabożeństwa wielkopostne, jak Droga Krzyżowa, z którą
coraz częściej wychodzimy na ulice naszych miast i wiosek, dając wyraz naszej wiary,
a także doświadczając poczucia jedności, znane już ponad 300 lat Gorzkie żale, w
czasie których w niedzielne popołudnia przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem śpiewamy pieśni o treści pasyjnej i wysłuchujemy kazania
o charakterze pasyjnym, czy zwyczajowe w tym okresie rekolekcje, połączone
z sakramentem spowiedzi świętej.
Oczywiście sposób wyciszenia zależy od naszych osobistych preferencji; może to
być np. ograniczenie korzystania z telewizora, a w zamian zobowiązanie się do
codziennego czytania fragmentu Pisma Świętego, co wbrew pozorom wcale nie jest
takie łatwe, bo wymaga (uwaga!) wysiłku i konsekwencji.
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