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II NIEDZ IEL A W IELK IEG O POSTU
Ewangelia św. Mateusza(Mt 17,1-9)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego,
Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.
Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że
tujesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden
dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich,
a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz
i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!»
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym
widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

__________________________________________
Mojżesz i Eliasz, dwie kluczowe postacie Starego Testamentu, które w symboliczny
sposób reprezentują Prawo i Proroków, filary wiary i tożsamości Izraela, spotykają Jezusa
na Górze Przemienienia. Uczniowie, widząc to, chcą oddad im należną w ich odczuciu
cześd, gdyż jeszcze nie zrozumieli, że oto tu jest ktoś większy od Mojżesza, tu jest ktoś
większy od Eliasza, tu jest ktoś większy od Jonasza *...+, tu jest ktoś większy od Salomona.
Jezus zajmuje specjalne i wyjątkowe miejsce w tej Litanii Wielkich Postaci Starego
Testamentu.
On nie tylko przekracza je w sposób, w jaki przekracza je Jan Chrzciciel, największy
zrodzony z niewiast, który niejako swoją osobą zamyka listę owych postaci. Jezus jest
radykalnie inny, On jest umiłowanym Synem Bożym, w którym Bóg znalazł upodobanie,
a nas wszystkich wzywa do tego, abyśmy Go słuchali i naśladowali.

____________

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

____________

PONIEDZIAŁEK – 09.03.2020
7.00 - Za † Ryszarda Karczewskiego w 30 d. p. ś.
18.00 - Za † br. Andrzeja w k. r. ś., t. Józefa z ok. im. i †† z rodz.
- Za † Halinę Lachowicz (int. od sąsiadów)
WTOREK – 10.03.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Zofii i Jana i o bł. B. w rodz.
18.00 - Za † Nadzieję Piwooska w 4 r. ś., za †† rodz., teś. i d. w c.
- Za † m. Helenę Pawełek, Ingę Grzesik, s. Hannę, m. Herberta, szw. Jana, rodz. Helenę
i Teofila Pawełek
ŚRODA – 11.03.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. wn. Barbary z ok. ur. i o bł. B. w rodz.
18.00 - Za † syna Ireneusza Sobko w 13 rocz. śm. i d. w c.
- Za †† rodz. Jadwigę i Roberta, br. Stefana, dziadk. z o. s., †† z rodz., pokr. i d. w c.
CZWARTEK – 12.03.2020
7.00 - Za † o. Bolesława w r. ś., m. Stanisławę, †† z rodz. i pokr.
18.00 - Za †† rodz. Józefę i Stanisława w r. ś., †† z rodz.
- Za †† teś. Franciszka i Władysławę Krupa, szw. Henryka, ż. Barbarę i szw. Józefa
PIĄTEK – 13.03.2020 – DZIEO FATIMSKI
7.00 - Za † Aleksandra w k. r. ś., †† z rodz. Winiarskich i Górów
9.00 - W int. chorych i starszych (z błog. lurdzkim)
15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego
17.30 - Droga Krzyżowa
18.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. o. i m. Leszka Szutowicz z ok. 66 r. ur.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny z ok. ur. i im. i o zdr. i bł. B w rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. wn. Łukasza o zdr. B. bł. i św. D. Św.
- Za † Mariana, †† rodz. i †† z rodz. Badura
- Za † m. Krystynę z ok. im, tatę, męża Marka i †† z rodz. z o. s.
- Za †† rodz., br. Jana i Józefa, bratowe, m. Bronisława, teś., †† z rodz., pokr. i d. w c.
- Za †† męża, rodzic., teś., braci, szwagierkę, szwagra i bratową
- Za † Wiktorię Łukasik (int. od sąsiadek)
SOBOTA – 14.03.2020
7.00 - Za † Czesławę Tokarek (int. od sąsiadów z bloku ul. Sosnowa 1)
18.00 - Za †† rodz. Elżbietę i Leonarda w k. r. ś. i †† z rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. wn. Bartłomieja z ok. 18 r. ur. i o bł. B. w rodz.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15.03.2020
7.00 - Za † t. Wilhelma, dziadków i †† z pokr.
8.30 - Za † o., teś. i dz. Franciszka w k. r. ś. i m. Klarę
- Za † Jana Marnik, †† z rodz. Marnik i Ład
10.00 - Za †† rodz. Marię i Ryszarda Bugaj, Mieczysława Zarek, bab. i dziadk. z o s. i o zdr. i bł. B. w rodz.
- Do Mił. Boż. za †† z rodz. Bombelka, ich dzieci, rodzeo., br. Marię, m. Jana Muc, jego rodzeo.,
o zdr. i B. bł. w rodz. Muc i Bombelka
11.15 - Za † męża Stanisława Łata z ok. ur. i k. r. ś., teś., szwagra, rodz. Mariannę i Czesława Falenta

12.15 - CHRZEST: Adam Aleksandrowicz, Anna Izabela Martyniuk, Lila Bernatowicz,
15.00 - Za † Michała Jankowskiego i †† z rodz. (int. od kuzynki Anny)
- Za † Piotra Kamioskiego w 5 r. ś., †† z rodz. i pokr.

_________

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

_________

1. II Niedziela Wielkiego Postu.Dzisiaj przypada Dzieo Modlitwy, Postu i Solidarności
z Misjonarzami, tzw. Niedziela Ad gentes. Przeżywamy ją pod hasłem: Eucharystia i misje.
Przed kościołem wielkopostna zbiórka do puszek na pomoc polskim misjonarzom.
O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. Dzisiaj 8 marca przypada tradycyjny Dzieo Kobiet. Wszystkie Kobiety, od najmłodszych do
najstarszych, zawierzamy Bożej Opatrzności i życzymy światła i mocy Ducha św. oraz Bożego
błogosławieostwa.
3. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej, w ramach cotygodniowej nowenny, będzie Droga
Krzyżowa ze Św. Ojcem Pio, serdecznie zapraszamy do udziału.
4. W czwartek o godz. 18.00 Msza św. wieczorna - szkolnai Droga Krzyżowa dla dzieci.
Po Mszy św. spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci komunijnych.
5. W piątek (13 marca) przeżywamy w naszej parafii Dzieo Matki Bożej Fatimskiej. Czas
Wielkiego Postu jest sposobną okazją, by orędzie fatimskie podjąd z chrześcijaoską miłością
i wypełniad w codziennym życiu przez modlitwę, pokutę i osobiste nawrócenie.
Msze św. o godz.: 7.00; 9.00; 18.00. Modlitwa różaocowa o godz. 6.30; 8.30; 12.00: 19.00.
O godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia Bożego.
W piątek, w Dzieo Fatimski Droga Krzyżowa będzie wyjątkowo o godz. 17.30.
6. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla ministrantów i Marianek.
O godz.16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych
O godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
7. Parafialny Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym. Sklepik otwarty
jest w niedzielę po każdej Mszy św. W ofercie są do nabycia: świece wielkanocne, kartki
świąteczne, książki, Pismo św. oraz bogaty wybór pamiątek religijnych.
8. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu, zaprasza na rekolekcje
dlamaturzystów, które odbędą się w dniach 13-15 marca. Mają one na celu pomoc młodym
mężczyznom w rozeznaniu powołania i wyborze drogi życiowej. Formularz zgłoszeniowy
znajduje się na stroni internetowej www.seminarium.opole.pl
9. Diecezjalne Duszpasterstwo Dzieci Maryi zaprasza na Wielkopostny Dzieo Skupienia dla
Marianek, który odbędzie się w sobotę 28 marca br. w Nysie. Rozpoczęcie Mszą św. o godz.
10.00 w kościele Matki Bożej Bolesnej przy ul. Rodziewiczówny, dalsza częśd spotkania
w Domu Misyjnym Ojców Werbistów, zakooczenie ok. godz. 14:00.
10. W sobotę 21 marca o godz. 9.30 w kościele seminaryjno-akademickim św. Jadwigi
w Opolu przy ul. Drzymały rozpocznie się wielkopostny dzieo skupienia dla nadzwyczajnych
szafarzy Komunii świętej.
11. Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za złożone
ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii i diecezji. Życzymy błogosławionej
niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu orazowocnego przeżycia czasu pokuty
i nawrócenia.

Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post
Radośd chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia
Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.
Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która jest tak realna,
tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam relację
pełną szczerego i owocnego dialogu. Kto wierzy w tę
wieśd, odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie
miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas gdy
w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca. Jeśli
natomiast słuchamy bałamutnego głosu ojca kłamstwa, to narażamy się na pogrążenie
|w otchłani nonsensu, doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele
dramatycznych wydarzeo. Dlatego w tym Wielkim Poście spójrz na rozpostarte ramiona
ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiad zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznad swoje
grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy.
Dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile
wyraża potrzebę odpowiadania na miłośd Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera.
Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomośd, że jest miłowany pomimo swej
niegodności. Modlitwa może przybierad różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się
to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby
je coraz bardziej nawracad ku Niemu. Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy
się wyprowadzid na pustynię, jak Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy mogli w koocu posłuchad głosu
naszego Oblubieoca, pozwalając mu rozbrzmiewad w nas z większą głębią i otwartością.
Im bardziej damy się zaangażowad Jego Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyd Jego
bezinteresownego miłosierdzia wzglądem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski
przeminął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy panami czasów i sposobów
naszego nawrócenia ku Niemu.
Postawienie w centrum życia Tajemnicy Paschalnej oznacza odczuwanie współczucia dla ran
Chrystusa ukrzyżowanego, obecnych w wielu niewinnych ofiarach wojen, przemocy wobec
życia, począwszy od tego, które ma się nie narodzid po osoby starsze, różnorodnych form
przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego podziału dóbr ziemi, handlu ludźmi,
niepohamowanego pragnienia zysku, będącego formąbałwochwalstwa.Także dzisiaj ważne jest
wezwanie ludzi dobrej woli do dzielenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi
poprzez jałmużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej
sprawiedliwego. Dzielenie się w miłości czyni człowieka bardziej ludzkim; gromadzenie grozi
upodleniem go, zamknięciem w egoizmie.

