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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ewangelia św. Mateusza(Mt 4,1-11)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby
był kuszony przez diabła. A gdy pościł już
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł
w końcu głód.Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł
do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz,
żeby te kamienie stały się chlebem».
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek,
ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika
świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest
bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą,
byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę
Pana, Boga swego”».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie
królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli
upadniesz i oddasz mi pokłon».
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu,
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

_______________________________
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Jezus wychodzi na pustynię, gdzie zostaje
kuszony przez diabła. Potrójne kuszenie Jezusa na pustyni ostrzega nas przed pokusami,
a jednocześnie pokazuje, jak bardzo niebezpieczne jest uleganie złu.
Nigdyjednak nie zniechęcajmy się upadkami, albowiem wszystko jest możliwe dla tego,
który zaufał Bogu i powierzył Mu swoje życie. Świadomi własnych słabości i pychy, która
wciąż czyha u wrót naszego serca i uniemożliwia duchowy rozwój, zwródmy się do Boga
z pokornym wołaniem: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Niech te słowa przenikną naszą
wielkopostną drogę zmierzającą w kierunku wielkanocnym.

____________

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

____________

PONIEDZIAŁEK – 02.03.2020
8.00 -Za Parafian
18.00- Za † Helenę z ok. ur., †† z rodz. i d. w c.
- Za † m. Romana Maślankiewicz w r. ś.
WTOREK – 03.03.2020
8.00 - Za † Horsta Szczendzinę w 30 d. p. ś.
18.00- Za † Halinę Lachowicz (int. od sąsiadów)
- Za † Zdzisława Ciesielskiego w 30 d. p. ś.
ŚRODA – 04.03.2020 – św. Kazimierza
8.00 - Za dusze w czyśdcu cierpiące
18.00- Za †† rodz. Janinę i Franciszka, m. Leszka, zię. Henryka, dziadk. z o. s., c. Lillę, wuj. Sylwestra i d. c.
- Za † o. Kazimierza z ok. im., m. Marię, męż. Bogumiła, bratan. Elwirę, †† z rodz. Wojs, Białkowskich i
Wnękowicz
CZWARTEK – 05.03.2020 – Pierwszy Czwartek Miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie
18.00- Za † męż. w 2 r. ś., rodz., braci, siostry, szwagrów z o. s.
- Za † Halinę Lachowicz w 30 d. p. ś.
PIĄTEK – 06.03.2020 – Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobroczyoców naszej parafii, fundatorów i budowniczych kościoła
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Waltraudy Klyszcz z ok. 79 r. ur., † m. Józefa, szw. Pawła Popanda i d.c.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
17.00- Droga Krzyżowa
18.00- Za † m. Klarę Lipok w 11 r. ś., o. Pawła, dziadk. Gabrielę i Pawła Lipok
- Za † Jana w 4 r. ś., rodz. Jana i Jadwigę, teś., †† z rodz. Giemza i Klampko
SOBOTA – 07.03.2020 – Pierwsza Sobota Miesiąca – św. Perpetuy i Felicyty
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i wspólnotę Żywego Różaoca
- Za † o. Józefa Tkotz w k. r. ś.
18.00- Za † m. Romana Koteluk w k. r. ś., teś. Józefę i Jana, o. Władysława Róg, Mariannę i Ignacego
Teklak i d. w c.
- Za †† rodz. Dorotę i Adolfa Dambiec, teś. Rudolfa Kania, †† z pokr. i o B. bł. w rodz.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 08.03.2020
7.00 - Za † o. Franciszka w k. r. ś., m. Klarę, dziadk. i kuz. Salomeę
- Do B. Op. przez wst. MB Fat. w int. Józefa z ok. 86 r. ur. i o bł. B. dla c. rodz.
8.30 - Za †† rodz. Martę i Bernarda Prus, m. Rudolfa Kania, s. Różę, siostrz. Helenę, szw. Jana, teś.
Pawła, żony Katarzynę i Gertrudę, †† dziadk. i †† z pokr.
- Za †† rodz. Franciszka i Franciszkę, †† s. i br.
10.00-ROCZKI:Jan Hałek,
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Lesława z ok. 65 r. u. i o bł. B. w rodz.
11.15- Za † Piotra Biemer w 1 r. ś., †† z rodz. Biemer i Drużga
15.00- Za † m. Janinę Turowską w 3 r. ś., o. Jana w k. r. ś., br. Tadeusza w k. r. ś., †† z rodz. i pokr.
- Za †† rodz. Jana i Annę Wróbel, Bertę i Wiktora Popanda, br. Alfreda, †† z pokr. z o. s.

_________

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

_________

1. I Niedziela Wielkiego Postu.Przeżywamy wiekopostny czas łaski i Bożego Miłosierdzia.
Kościół zachęca nas byśmy ten czas przeżyli w duchu pokuty i wynagrodzenia Panu Bogu za
grzechy swoje i całego świata.
2. Dzisiaj rozpoczęły się w naszej parafii doroczne rekolekcje wielkopostne, które trwad
będą do środy włącznie, zapraszamy serdecznie wszystkich parafian do udziału. Rekolekcjom
przewodniczy ks. Prof. Robert Żwirek, którego bardzo serdecznie witamy i życzymy światła
i mocy Ducha Świętego oraz Bożego błogosławieostwa. Plan rekolekcji jest wywieszony na
drzwiach kościoła, na tablicy ogłoszeo i zamieszczony w gazetce parafialnej.
Dzisiaj o godz. 16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
O godz. 16.45 nauka rekolekcyjna dla mężczyzn i młodzieoców.
3. W poniedziałek 2 marca od godz.9.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu, dzieo
wyznaczony dla naszej parafii przez Kurię Diecezjalną w Opolu. Program adoracji jest taki
samjak w Dniach Eucharystycznych przed Środą Popielcową.
4. I Czwartek miesiąca – czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
O godz. 7.00- Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne.
Od godz. 17.00 miesięczna spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna – szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci.
5. I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzieo Miłosierdzia Bożego i wynagrodzenie Panu Bogu za
grzechy. O godz. 7.00 - Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów parafii i
budowniczych kościoła. O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego – Godzinki ku czci Męki Paoskiej i
adoracja Najśw. Sakramentu. O godz. 17.00 – nabożeostwo Drogi krzyżowej.
6. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP.
O godz. 6.30 Różaniec wynagradzający i Msza św. za czcicieli Matki Bożej i wspólnotę
Żywego Różaoca, po Mszy św. nabożeostwo i zmiana tajemnic różaocowych.
Od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
O godz. 10.30 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Dzieci Maryi.
7. W niedzielę 8 marca przypada Dzieo Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, tzw.
Niedziela Ad gentes. Przeżywad ją będziemy w tym roku pod hasłem: Eucharystia i misje.
Przed kościołem wielkopostna zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom.
8. Zapraszamy serdecznie do udziału w nabożeostwach pokutnych: Droga Krzyżowa w
piątek o godz. 17.00 i Gorzkie Żale w niedzielę o 16.00. Młodzież przygotowująca się
doBierzmowania uczestniczy w Wielkim Poście w nabożeostwach pokutnych.
9. W niedzielę o godz. 10.00 Msza św. za roczne dzieci z błog. dzieci i rodziców.
10. Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym, tam do nabycia będą:
świece wielkanocne, kartki świąteczne, dewocjonalia, książki religijne i Pismo Św.
11. Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i kościoła. Życzymy obfitych łask Bożych
w nowym tygodniu i owocnego przeżycia rekolekcji wielkopostnych.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
SOBOTA – 29 lutego 2020
17.00 – 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
NIEDZIELA – 1 marca 2020
6.30 – różaniec
Msza św. z nauką – 7.00; 8.30; 10.00; 11.15; 15.00
16.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
16.45 – nauka rekolekcyjna dla mężczyzn
PONIEDZIAŁEK – 2 marca 2020 – dzień adoracyjny
7.30 – różaniec i okazja do spowiedzi
8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
- po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu
i adoracja przez cały dzień
17.00 – 18.00 spowiedź wielkopostna
17.45 – zakończenie adoracji
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00 – nauka rekolekcyjna dla kobiet
WTOREK – 3 marca 2020
7.30 – różaniec i okazja do spowiedzi
8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
10.00 – rekolekcje dla dzieci – grupa I
11.00 – rekolekcje dla dzieci – grupa II
17.00 – 18.00 adoracja i spowiedź wielkopostna
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00 – nauka dla kandydatów do Bierzmowania
ŚRODA – 4 marca 2020 – zakończenie rekolekcji
7.30 – różaniec i okazja do spowiedzi
8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
10.00 – rekolekcje dla dzieci – grupa I
11.00 – rekolekcje dla dzieci – grupa II
17.00 – 18.00 adoracja i spowiedź wielkopostna
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
Spowiedź: rano od 7.30 – 8.30, wieczorem od 17.00 – 19.00

