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VII NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelia wg św. Mateusza(Mt 5,38-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów:«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za
oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię
ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z
tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc
kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto
chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”,
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych,
którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie;
ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć
będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż
szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».
______________________________

Ewangeliczne słowa Jezusa Chrystusa to w zasadzie pełna instrukcja
postępowania, co robić, by dostąpić świętości. Chrystus przekazuje nam podstawowe
zasady: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak
będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie…
Czy możliwe jest by miłować każdego? Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, tak
nieugięty w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, pokazał, że nie tylko można kochać Boga
i człowieka, ale dla tej prawdy warto oddać życie. Dziś coraz mniej nas dziwią
zachowania wulgarne, egoistyczne, prymitywne. W opinii publicznej łatwiej jest
pokazywać niemoralność, głupotę i dziwactwa niż prawdę o życiu, o wartościach, o
pięknie i godności. Jest przecież wiele ukrytego dobra, cichych i pokornych świadków
Chrystusa, ludzi, którzy codziennie starają się miłować bliźnich i dążyć do
chrześcijańskiej doskonałości. W oczach świata są przegrani, ale dla Boga to właśnie oni
idą ku zbawieniu.

_____________

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

_______________

PONIEDZIAŁEK – 24.02.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze B. bł. i zdr. w rodz.
18.00 - Za † Magdalenę Szczeponek w 1 r. śm.
- Za † br. i wuj. Zdzisława w 1 r. śm.
WTOREK – 25.02.2020
7.00 - Za † Józefa Langer w 30 d. p. ś. oraz za †† z rodz. i d. w c.
18.00 - Za †† rodz. Janinę i Józefa Gradus w k. r. ś., †† z rodz. z o. s. i d. w c.
- Za †† rodz. Annę i Jana Tomczyk, br. Michała i Mariana Tomczyk, †† z rodz. Tomczyk i Kliza
ŚRODA POPIELCOWA – 26.02.2020
7.00 - Za Parafian
9.00 - Za † Czesławę Tokarek (od mieszkaoców z ul. Sosnowej 1)
16.30- Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Józefy z ok. 81 r. ur. oraz o bł. B. w rodz.
- Za † m. Józefa z ok. ur., jego † oj, br, s., †† z rodz. Mania i Stoch
CZWARTEK PO POPIELCU – 27.02.2020
7.00 - Za † o. Jana Krupnik i †† z rodz.
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ewy z ok. 60 rocz. ur. oraz o zdr. i potrzebne łaski w rodz.
- Za † m. Bernarda Misz w 1 r. ś., rodz. Mariannę i Michała Popanda, dziadków, †† z rodz. i
d.c.
PIĄTEK PO POPIELCU – 28.02.2020
7.00 - Za † Wiesława Kozickiego w k. r. ś., rodz., br., teś. i d. w c.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
17.00- Droga Krzyżowa
18.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Magdaleny o powrót do zdrowia (od współprac. PSP nr 7)
- Za † Stefana Olejnik w 7 r. ś., †† z pokr. Olejnik, Goryczka, Pietruszka i Anielę Starzec i bł. B. w r.
SOBOTA PO POPIELCU – 29.02.2020
7.00 - W pewnej intencji
18.00 - Za † Ilonę Kubik, jej † ojca Franciszka i †† z pokrew.
- Za † o. Franciszka Antoniak w k. r. ś., m. Helenę, szw. Janusza, kuz. Narcyzę i †† z pokr.
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 01.03.2020
7.00 - Za †† Agnieszkę i Teofila, Mariana, †† z rodz. i d. w c.
8.30 - Za † m. Alfredę Marchelewicz w 18 r. ś., oj., sios., br., dziadk. z o. s., †† z rodz., pokr. i d. w c.
- Za † Edwarda w 4 r. ś. i †† z rodz.
10.00 - Za † m. i o. Juliana Kotarzewskiego w 8 r. ś., †† z rodz. i o bł. B. w rodz.
- Za † Mariana Żuk, †† z rodz., pokr. i d. w c.
11.15 - Za † Tomasza Jodłę, †† z rodz. z o. s.
- Za † Przemysława Górka w k. r. ś., †† rodz. z o. s., †† z rodz. i d. w c.
15.00 - Za † m. i o Jerzego Borowskiego w r. ś., jego †† rodz., s. Teresę i Jana Jamrożek
- Do B. Op. p. w. MB Nieust. Pom. w int. wnuków Michała, Patryka i Łukasza z ok. ur., za
żyj. i †† z rodz. Angielskich, Sienkiewiczów, Plazów, Kruków i d. w c.
16.00 - Gorzkie Żale

_________

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

___________

1. VII Niedziela Zwykła.Przeżywamy ostatnie dni tegorocznego karnawału. Kościół zachęca nas
do spojrzenia oczami wiary na swoje dotychczasowe życie i mobilizuje nas do duchowego
wysiłku abyśmy z odwagą i nadzieją wkroczyli w czas wielkopostnej pokuty i nawrócenia.
2. Dzisiaj rozpoczyna się 53. Tydzieo Modlitw o Trzeźwośd Narodu. Jest to szczególny czas
modlitwy o trzeźwośd w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaostwa.
W tym roku tematem przewodnim są słowa: «Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach».
3. Zgodnie ze zwyczajem, dzisiaj a także w poniedziałek i wtorek w kościołach odbywa się
adoracja Najśw. Sakramentu,tzw. dni Eucharystyczne przed rozpoczęciem Wielkiego
Postu.Adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj od godz. 16.00 do 17.00.
W poniedziałek i wtorek od godz. 7.30 do 18.00. O godz. 17.30 nabożeostwo wynagradzające
i zakooczenie adoracji. Szczegółowy plan adoracji jest na drzwiach kościoła.
4. W Środę Popielcową rozpoczyna się w Kościele Katolickim Wielki Post. Msze św. będą
o godz. 7.00; 9.00; 16.30; 18.00. Na każdej Mszy św. będzie obrzęd poświęcenia i posypania
popiołem. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły, tzn. ilościowy i jakościowy.
Wielki Post to czas pokuty, nawrócenie i wewnętrznej przemiany, to czas prostowania
krętych ścieżek swojego życia.Zachęcamy do podejmowania postanowieo wielkopostnych, by
wraz z modlitwą ofiarowad Panu Bogu jako zadośduczynienie za swoje grzechy.
Ponadto przypominamy, że przykazanie kościelne zobowiązuje nas także do powstrzymania
się w okresie Wielkiego Postu od udziału w zabawach i dyskotekach.
5. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna – szkolna, zapraszamy wszystkie dzieci
a także dorosłych. Po Mszy św. Droga Krzyżowa dla dzieci.
6. W piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego
O godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
7. W sobotę o godz. 10.30 spotkanie formacyjne dla ministrantów i dla Dzieci Maryi.
Od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najsw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
8. W niedzielę 1 marca rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne i trwad
będą do środy 4 marca. Rekolekcjom przewodniczyd będzie ks. Prof. Robert Żwirek,
wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej.
10. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeostwach pokutnych:Droga Krzyżowa
w każdy piątek o godz. 17.00 i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00.
Za pobożny udział w nabożeostwie pokutnym można zyskad odpust zupełny.
11. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na Wielkopostne Wykłady
Otwarte pod patronatem bp. Andrzeja Czai. Temat tegorocznych wykładów to: Kryzys
w świecie. Kryzys w Kościele. Wykłady będą się odbywad w soboty Wielkiego Postu o godz.
15:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu (ul. Minorytów 4).
12. Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne. Życzymy parafianom i gościom obfitych łask Bożych w nowym
tygodniu oraz błogosławionych owoców wielkopostnej pokuty.

_______ NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

_______
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Zmartwychwstania Jezusa. Środowy obrzęd
poświęcenia i posypania głów popiołem z
ubiegłorocznych palm jest skromny, prosty,
surowy, ale pouczający; towarzyszą mu słowa: Nawracajcie się i wierzcie w
EwangelięlubPamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz.
Czym jest i powinien byd Wielki Post w życiu chrześcijanina? Jest pamiątką postu Pana
Jezusa. Zbawiciel swą publiczną działalnośd rozpoczął postem i modlitwą na pustyni. Wielki Post
to czas rozważania Męki Paoskiej. Jezus odkupił nas swą Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem.
Dlatego w szczególny sposób zwracamy uwagę na cierpienia Zbawiciela i je rozważamy. Służy
temu odprawianie Drogi Krzyżowej, nabożeostwa znanego od wieków w Kościele,
obejmującego wszystkie wydarzenia Jego Męki i Śmierci. W naszych kościołach śpiewamy także
Gorzkie Żale. Jest to polskie, nieznane w innych krajach, piękne nabożeostwo poświęcone
rozpamiętywaniu Męki naszego Pana i Jego Matki.
Czterdziestodniowy post to także czas umartwienia i pokuty. Mówi o tym czwarte
przykazanie kościelne: „Zachowywad nakazane posty i wstrzemięźliwośd od pokarmów
mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywad się od udziału w zabawach”. Czasem pokuty w
Kościele jest okres Wielkiego Postu, a także piątki całego roku.Cnota pokuty, czyli zwrócenie się
do Boga, odmiana życia jest Bożym nakazem koniecznym do zbawienia. Biskupi polscy w
Wykładni dla IV Przykazania mówią: „Wszyscy wierni obowiązani są czynid pokutę. Dla wyrażenia
tej pokutnej formy pobożności chrześcijaoskiej, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym
czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykowad czyny pokutne, służące nawróceniu serca,
co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu
instynktów i sprzyja wolności serca. Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki
pobożności i miłości, umartwienie przez wiernie pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwośd od
pokarmów mięsnych i post”.
W okresie Wielkiego Postu powinniśmy także praktykowad dobrowolne umartwienia
ofiarowane Bogu. Może to byd nieużywanie alkoholu, tytoniu, ograniczenie oglądania telewizji
czy gier komputerowych, korzystanie z internetu, powstrzymanie się od spożywania słodyczy.
Doskonalszymi jednak będą umartwienia wewnętrzne: dobrod, cierpliwośd okazywana innym,
przebaczenie, panowanie nad swym językiem, lenistwem itp. Wielki Post to nie czas smutku czy
surowego stylu życia. Przeciwnie - to czas odnowy, radosnej przemiany, zbliżania się do Boga.
To czas powrotu w ramiona kochającego nas Ojca, to wreszcie czas odtwarzania w sobie
podobieostwa do Chrystusa, bo chrześcijanin to człowiek należący do Chrystusa.

