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_____III N IEDZIELA W IELKIEGO P OSTU ______
Ewangelia według św. Łukasza ( 13, 1-9 )
„W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których
krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci
Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to
ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się
wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy
Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak
samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał
drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale
nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam
owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię
wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja
okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je
wyciąć«”.
Łatwo jest szukać winy wśród innych. Wtedy często przypisuje się ciężkie
przewinienia ofiarom, a niewinność ocalonym. Rzeź powstańców galilejskich
dokonana przez Piłata lub tragedię pod gruzami wieży Siloe łatwo się definiuje,
że ci ludzie musieli ciężko zawinić, skoro Bóg wymierzył im taką karę.
Jezus zwalcza to błędne myślenie: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie. Nawrócenie jest uznaniem swojej grzeszności; tego, że jest się na błędnej
drodze. Jest także zerwaniem ze złem, a nade wszystko jest zwróceniem się ku Bogu,
który jest miłością. On wciąż oczekuje, abyśmy wydawali dobre owoce. Nawrócenie
jest kwestią naszego życia lub śmierci, zbawienia lub potępienia.
JEZU, PRZYJMUJĘ KAŻDE TWOJE SŁOWO I ODNOSZĘ JE DO SIEBIE, TAK SAMO
JAK I ZNAKI, PRZEZ KTÓRE PRZEMAWIASZ. ONE PROWADZĄ MNIENA

DROGĘ NAWRÓCENIA I DO WYDANIA DOBREGO OWOCU

PORZĄDEK MSZY

ŚW.

25 – 31.03.2019

PONIEDZIAŁEK – 25.03.2019 – UROCZ. ZWIASTOWANIA PAOSKIEGO
7.00 - Do B. Op. p. w. św. Jana Pawła II w int. Heleny i Sylwestra
18.00 - Za † ciocię Marię Olejniczak z ok. imienin, jej †† rodzic. i rodzeostwo oraz d. w c.
- Za † męża Józefa w 2 r. śm. oraz †† z rodziny Stoch i Mania
WTOREK – 26.03.2019
7.00 - Za † męża Henryka Korzyoskiego w rocz. śm.
18.00 - Za †Andrzeja Jokiel w 1 r. śm.
- Za †† z rodziny Fedyczkowski
ŚRODA – 27.03.2019
7.00 - brak intencji
18.00- Za †† rodzic. Jadwigę i Roberta, brata Stefana, dziadków z obu str. i za †† z rodziny
- Za † Magdalenę Szczeponek w 30 dniu po śm.
CZWARTEK – 28.03.2019
7.00 - Za † teściową Stanisławę w 10 r. śm., siostrę Janinę, szwagra Edwarda, siostrzeoca Leszka
i †† z rodziny i d. w c.
18.00- Za † Bernarda Misz (od sąsiadów z klatki)
- Za † ciocię Gabrielę Buchta, kuzynki Krystynę Buchta i Barbarę Gajer
-Droga krzyżowa dla dzieci
PIĄTEK – 29.03.2019
7.00 - brak intencji
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
17.00- Droga Krzyżowa
18.00- Za † Marię Zielioską – Buchta w 3 r. śm.
- Za † Piotra Biemer (od sąsiadów z ul. Jarzębowej)
SOBOTA – 30.03.2019
7.00 - brak intencji
18.00 - Za †† rodzic. Wojciecha i jego żony Wiktorię i Karolinę, brata Władysława, bratową
Izydorę, siostrę Stefanię i Emilię, szwagrów Stanisława, Jana, Józefa, siostrzeoca
Mirosława i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ireneusza Kotzwander z ok. 40 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 31.03.2019
7.00 - Za Parafian
8.30 -Za †† rodzic. Józefa i Marię Polaoski, teściów Leona i Monikę Piękni, †† z rodziny Polaoski,
Piękni, Cichanowski, Lechowicz i †† z rodziny
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Wioletty i Czesława z ok. 30 r. śl. oraz o bł. B. dla syna,
synowej i wnuczka
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Mieczysława z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. dla dzieci i wnuków
11.15 - Do B. Op. p. w. MB. Fat. w int. Magdaleny Anderwald z ok. 60 r. ur. i o bł. B. w rodzinie
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Eweliny z ok. 40 r. ur. i o bł. B. w rodzinie oraz o zdrowie
dla teściowej Reginy
15.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Teresy z ok. 70 r. ur. oraz o bł. B. w rodzinie
- Za † Marię Szustka (od koleżanek Teresy, Anny i Marii)
16.00 - Gorzkie Żale

__OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24 - 31.03.2019__
III Niedziela Wielkiego Postu.
1.Przeżywamy czas łaski i Bożego Miłosierdzia. Kościół zachęca nas abyśmy wsparci Bożą łaską
powstawali z niewoli grzechu do świętości życia, do życia w łasce Bożej.
W sobotę rozpoczęła się wizytacja kanoniczna naszej parafii, którą przeprowadza ks. Biskup Rudolf
Pierskała, w modlitwie zawierzamy Panu Bogu osobę ks. Biskupa i całą naszą parafię.
O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. W poniedziałek 25 marca obchodzimy Uroczystośd Zwiastowania Paoskiego.
W tym dniu Kościół modli się za wszystkie dzieci jeszcze nienarodzone a szczególnie za dzieci
zagrożone aborcją. Święty Jan Paweł II uczył:
„Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia i od samego początku jest święte… Modlę
się oto, aby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”.
3. W poniedziałek o godz. 17.30 różaniec za dzieci nie narodzone oraz o świętośd życia.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 18.00. Po Mszy św. będzie udzielane błogosławieostwo dla matek
oczekujących potomstwa oraz osoby zdeklarowane złożą przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego, serdecznie zapraszamy.
4. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna-szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci.
5. W piątek przeżywamy Dzieo Pokuty i wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy.
O godz. 7.00 – Msza św. i nabożeostwo do Miłosierdzia Bożego
O godz. 15.00 – Nabożeostwo 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.
6. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
Od godz. 17.00 – 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
7. W tym tygodniu, w nocy z soboty na niedzielę następuje zmiana czasu, przechodzimy na czas
letni, wskazówki zegara przesuwamy o jedną godzinę do przodu.
8. Zapraszamy serdecznie do udziału w nabożeostwach pokutnych:
- Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00.
- Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 17.00
Za pobożny w nich udział można zyskad odpust zupełny.
9. W dniach 29-31 marca 2019 r. w opolskim seminarium odbędą się rekolekcje powołaniowe pod
hasłem «Tajemnica». Mają one na celu pomoc młodym mężczyznom w rozeznaniu powołania i w
wyborze dalszej drogi życiowej. Rekolekcje te są skierowane do tegorocznych
i przyszłorocznych maturzystów oraz osób, które już zdały maturę.
10. Zespół Parafialny Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym.
Sklepik otwarty w każdą niedzielę po Mszy św. oraz w środy od 17.00 do 18.00.
11. Wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe
i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła. Życzymy obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu i owocnego przeżycia wielkopostnego czasu pokuty.

____________JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA___________
Czym dla nas jest dziś jałmużna? Czy pamiętamy, że jałmużna, oprócz postu
i modlitwy, jest niezbędnym filarem właściwego przeżycia Wielkiego Postu? Warto sobie
zadać te pytania i szczerze na nie odpowiedzieć. Jałmużna to forma miłości bliźniego.
Niestety słowo to stało się obecnie bardzo „niemodne”, nie na czasie, kojarzy się
z zależnością od innych ludzi, niedobrą litością, a nawet pogardą. A pochodzi przecież
z języka greckiego i oznacza czyn miłosierdzia. Pismo Święte wiele razy wspomina
o obowiązku dawania jałmużny, która jest czym innym niż zwykła filantropia - powodem
dawania jałmużny musi być miłość do Boga i bliźniego. Wyryjmy sobie głęboko w sercach
słowa Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
mnieście samemu uczynili” (Mt 25, 41). To właśnie ów związek jałmużny z miłością
sprawia, że jest ona cenniejsza od złota, że oczyszcza z grzechów, że ubogaca nie tylko
tego, który coś otrzymuje, ale również tego, który daje.
Obowiązek dawania jałmużny dotyczy wszystkich: nie tylko bogatych, ale i tych,
którzy sami niewiele posiadają. Jałmużna to przecież nie tylko dzielenie się dobrami
materialnymi - w szerokim sensie chodzi o postawę czynnej miłości chrześcijanina wobec
innych ludzi. Przy dawaniu jałmużny ważne jest nie to ile daję, ale tylko to, czy jest to
bezinteresowny, prawdziwy dar serca.
Aby jałmużna była rzeczywiście owocna, musi być prawdziwym darem serca,
bezinteresownym, szczerym. Jałmużna więc nie może być zwykłym oddaniem komuś
tego, co mi zbywa, co jest mi już niepotrzebne. Ona musi być dzieleniem się z drugim
człowiekiem bogactwem swego serca.
W Wielkim Poście doskonałą okazją do prawdziwego miłosierdzia jest od lat
organizowana przez Caritas akcja „Jałmużny Wielkopostnej”. Hasło tegorocznej akcji
wielkopostnej brzmi „Bądźmy świadkami miłości”. W szczególny sposób ma ona
zwrócić uwagę na los osób starszych, które u schyłku życia często żyją w osamotnieniu,
biedzie, pozbawione są opieki i troski najbliższych. - Chcemy mówić o godności,
o pięknie, o wartości życia dojrzałego, życia osób starszych. Chcemy również zwrócić
uwagę na to, że my młodsi mamy obowiązek zrobienia pewnej przestrzeni w naszej
społeczności, w naszych środowiskach, ale także w naszym sercu dla tych osób. Osoby
starsze bardzo potrzebują naszego wsparcia i zainteresowania. Pamiętajmy,
by wspomóc darem serca najuboższych. Oni o pomoc prosić nie będą, oni na nią
czekają.
„Dawanie jałmużny może się wydawać rzeczą prostą, ale musimy uważać, aby nie
ogołocić tego gestu z wielkiej zawartej w nim treści. Termin „jałmużna” oznacza
bowiem „miłosierdzie”. Zatem jałmużna powinna nieść z sobą całe bogactwo
miłości i miłosierdzia”. (Papież Franciszek)
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