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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Słowa Ewangelii według świętego Jana. (J 2,13-25)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni
napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za
stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał
wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów,
a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to
stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli
sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na
to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie
rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w
trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści
sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On
zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie
uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu
uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał
się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o
człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

BOSKIE POZNANIE
Bóg dobrze nas zna. Ewangelista zauważa,
że Jezus nie potrzebował ludzkiego
świadectwa, bo wiedział, co kryje się
w człowieku. Zdarzają się osoby, których
ta Boska wiedza paraliżuje. Skoro On wie
o mnie wszystko, to już po mnie. Żadna
słabość, potknięcie ani grzech nie ujdą
Jego uwadze. Ale tak naprawdę to
pogański sposób myślenia. Zakłada
bowiem obraz Boga jako surowego arbitra
ludzkiego życia. Wielu pogańskim
bóstwom przypisywano wrogość wobec

ludzi, aby więc zjednać ich przychylność,
starano się czymś je przekupić. Nasz Bóg
jest miłością. Nie ma nic wspólnego z
pogańskimi bożkami. Zna nas, co oznacza,
że w swoim Boskim Sercu cieszy się każdą
odrobiną dobra, którą w nas dostrzega.
Widzi więcej, lepiej, dalej, spoglądając na
nas z największą czułością i wrażliwością.
Boże, nie dozwól, bym kiedykolwiek
zwątpił w Twoją wielką i nieskończoną
miłość do mnie. Bym uległ pokusie
osądzania Ciebie i traktowania jako
kogoś, kim nie jesteś.

INTENCJE5-11.03.2018
PONIEDZIAŁEK – 05.03.2018
7.00 - Za † mamę Hildegardę w r. śm., jej męża Henryka, †† rodz. z obu str., d. w c.
18.00 - Za † Ryszarda Szlaga, †† z rodz. Szlaga, Gancarczyk
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Brygidy z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodzinie
WTOREK – 06.03.2018
7.00 - Za †† teściów Franciszkę i Władysława Krupa, szwagra Henryka i Józefa, szwagierkę Barbarę
18.00 - Za †† rodz. Klarę i Pawła Lipok, †† dziadków Gabrielę i Pawła, †† zrodz.
- Za † mamę Janinę Turowską w 1 r. śm., † ojca Jana w k. r. śm.
ŚRODA – 07.03.2018
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Waltraudy Klyszcz z ok. 77 r. ur. oraz za † męża Józefa
18.00 - Za † Józefa Tkotz
- Za † męża Henryka, †† teściów, †† z rodz., d. w c.
CZWARTEK – 08.03.2018 – Dzień kobiet
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Józefa z ok. ur. oraz o bł. B. dla całej rodziny
16.30 - Msza św. szkolna
18.00 - W intencji Kobiet
- Za † brata Andrzeja w k. r. śm., † ojca Józefa z ok. im.
18.45 - Krąg biblijny
PIĄTEK – 09.03.2018 – POKUTNY PIĄTEK
7.00 - Za † siostrę Stefanię w 10 r. śm., siostrę Bronisławę, Jana Gawrońskiego, babcię Annę
9.00 - wolna intencja
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
17.00 - Droga Krzyżowa
18.00 - Za †† rodz. Franciszkę i Franciszka, †† braci, 2 siostry
- Za † Ingę Grzesik, siostrę Hankę, męża Herberta, szwagra Jana, †† rodz. Helenę i Teofila Pawełek
SOBOTA – 10.03.2018
7.00 - Za † ojca Mariana w 49 r. śm., †† z rodz. Świaciewiczów, Ataryków, Bożyczków, Janików,
d. w c.
18.00 - Za † Nadzieję Piwońską w 2 r. śm.
- Za †† rodz. Dorotę i Adolfa Dambiec, teścia Rudolfa Kania, †† z pokr.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11.03.2018 – LAETARE
7.00 - Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Huberta z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † Sylwię Szatkowską (od sąsiadów z klatki)
8.30 - Za †† rodz. Martę i Bernarda Prus, męża Rudolfa Kania, teścia Pawła, żony Gertrudę
i Katarzynę, siostrę Różę, †† dziadków, †† z pokr.
- Za † Annę Halinkę w dniu ur., d. w c.
10.00 - Roczki: Wiktor Strzelczyk, Maja Kapica
- Za †† rodz. Marię i Ryszarda Bugaj, Mieczysława Zarek, babcie Zofię Kołodziejczyk, †† babcie i
dziadków z obu str. oraz o bł. B. i zdr. w rodz.
11.15 - Za † syna Ireneusza Sobko w 11 r. śm., d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Bożeny z ok. 60 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. dla dzieci, wnuków i
całej rodziny
15.00 - Za † syna Przemysława Górka w k. r. śm., †† rodz. z obu str., † z rodz., d. w c.
- Do B. Op. przez wst. MB Fat… w int. Piotra z ok. 55 r. ur. oraz o bł. B. i zdr. w rodz.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4.03. – 11.03.2018
1. Dzisiaj III Niedziela Wielkiego Postu,przypada także wspomnienie św. Kazimierza Królewicza.
Przeżywamy czas łaski i Bożego Miłosierdzia. Kościół zachęca nas abyśmy ten czas godnie przeżyli
przez udział w nabożeństwach pokutnych, dobrą spowiedź i osobiste nawrócenie.
 O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
 O godz. 16.45. spotkanie uczestników jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu i San Giovani
Rotondo z przedstawicielem biura podróży.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna do św. Ojca Pio.
3. We wtorek i środęrekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej.
Spotkania rekolekcyjne:
 we wtorek i środę o 9.00 i 10.00 szkoła podstawowa nr 7,
 we wtorek i środę o godz. 11.45 i 12.45 szkoła podstawowa nr 4
 we wtorek i środę o godz. 13.30 gimnazjum nr 1.
 Kandydaci do bierzmowania z klasy 6 i 7 we wtorek o 19.00, z klasy 2 i 3 gimnazjum w środę
o 19.00.
4. W czwartek 8 marca o godz.16.30 Msza Święta szkolna.
5. W czwartek 8 marca przypada Dzień Kobiet. O godz. 18.00 Msza św. w intencji Kobiet w dniu ich
święta, zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy. Po Mszy św. wieczornej spotkanie kręgu
biblijnego w salce katechetycznej.
6. W Wielkim Poście zapraszamy parafian na „Pokutne Piątki”, które przeżywamy w duchu
wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy własne i całego świata. W każdy piątek na Mszy św.
rozważana jest jedna z tajemnic Różańca św. związana z męka Jezusa Chrystusa. Zapraszamy na
Mszę św. o godz.: 7.00; 9.00 i 18.00.
 O godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego.
 O godz. 17.00 - Droga Krzyżowa.
7. W piątek 9 marca o godz. 19.00w parafii Kadłub będzie Droga Krzyżowa dla młodzieży ze
wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie. Wyjazd naszej młodzieży z parkingu przy parafii
o godz. 18.45.
8. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie dla ministrantów , kandydatów i Marianek.
 O godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej.
9. W przyszłą niedzielę, o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci. Kolekta na pokrycie kosztów
związanych z aktualnie prowadzonymi pracami remontowymi oraz na ogrzewanie obiektów
sakralnych.
10. Krajowe Centrum Światowych Dni Młodzieży ogłosiło zapisy na wyjazd na najbliższe spotkanie,
które odbędzie się w Panamie w styczniu 2019 roku. Zainteresowanych prosimy o kontakt
z księżmi.
11. Parafialny Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, do nabycia: Pismo
św., książki religijne, kartki świąteczne i świece wielkanocne.
12. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary, które przeznaczone są na potrzeby
Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych. Życzymy błogosławieństwa Bożego,
obfitych łask Bożych w nowym tygodniu i owocnego przeżycia rekolekcji wielkopostnych.

PRAKTYKI WIELKOPOSTNE
JAŁMUŻNA
Czujemy się niezręcznie, a czasem bezsilni,
wobec ludzi żebrzących pod kościołami czy na
ruchliwych ulicach przed wielkimi supermarketami.
Frustracja nasza jest tym większa, że wiemy, iż jako
chrześcijanie winniśmy praktykować miłosierdzie względem bliźniego w
potrzebie. Jednak, z drugiej strony słyszymy, jak wielu ludzi podszywa się pod
żebraków, chcąc wyłudzić od nas pieniądze na alkohol czy narkotyki. Jak wobec
tego należy postąpić? Jedno jest pewne, powinniśmy pomagać innym w imię
chrześcijańskiej praktyki jałmużny.
Jeśli chodzi o jałmużnę, to łatwo tutaj o fałszywą pychę i
samozadowolenie. Dałem parę złotych, to znaczy jestem wspaniały – takie
przeświadczenie rodzi się w nas niemal automatycznie. W samozadowolenie
chyba najłatwiej popaść w przypadku „dawania na ulicy” np. podczas tak
popularnych u nas aktualnie akcji społecznych (inną kwestią jest już, na co tak
naprawdę przeznaczane są nasze pieniądze). Czas Wielkiego Postu to dobra
okazja, by uczyć się umiejętnego dawania jałmużny. Doskonały przykład, jak to
zrobić,
daje
nam
Caritas,
niosąca
w
całej
Polsce
prym
w niesieniu pomocy materialnej. Jedną z form praktykowanych w tym czasie
jest akcja charytatywna pod nazwą Skarbonka Jałmużny Wielkopostnej, mająca
ekumeniczny charakter (obok Caritas są w nią zaangażowane także Eleos
Kościoła prawosławnego oraz diakonie Kościołów ewangelicko-augsburskiego i
ewangelicko-reformowanego). W tym roku przebiega ona pod hasłem: „Wiara
działająca w miłości”, a celem jest pomoc w leczeniu dzieci i osób starszych. Co
istotne, akcja ta ma również charakter edukacyjno-formacyjny: uczy
wyrzeczenia, dostrzegania potrzeb innych ludzi, dzielenia się z bliźnimi,
bezinteresowności. Nadto nie ma charakteru jednorazowego, wzbudzającego
poczucie fałszywego spełnienia obowiązku. Skarbonki wzięte do naszych
domów na 40 dni Wielkiego Postu przypominają prawdziwe znaczenie jałmużny
jako elementu życia chrześcijańskiego. Nie do przecenienia jest też dla naszego
rozwoju duchowego.
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