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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ewangelia Świętego Jana (J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42)
Jezus przybył do miasta samarytaoskiego zwanego
Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu,
Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą
siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąd wody.
Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pid!» Jego uczniowie bowiem
udali się przedtem do miasta, by zakupid żywności. Na to
rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem,
prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napid?» Żydzi
bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus
odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała,
kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napid”, to prosiłabyś
Go, a dałby ci wody żywej».
Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka.
Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba,
który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?»
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął.
Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą
Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu». Rzekła do
Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu
czerpad. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześd Bogu na tej górze, a
wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcid Boga». Odpowiedział jej
Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w
Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co
znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina,
nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawad cześd Ojcu w Duchu i
prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele
Jego oddawali Mu cześd w Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że
przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko»
Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię» (…)
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PONIEDZIAŁEK – 16.03.2020 – Dzieo Papieski
7.00 - Intencja wolna
18.00 - Za † m. Piotra w k. r. ś., s. Edwarda, †† z rodz. Maślanka, Oleszczuk, Tarka i d. w c.
- Za o. Józefa i teś. Józefa w k. r. ś., †† rodz. z o. s. i d. w c.
WTOREK – 17.03.2020
7.00 - Intencja wolna
18.00 - Za † mamę w 4 r. ś., jej †† rodz., †† z rodz. Noffc i Grabowski
- Za † o. Franciszka Wachholz z ok. ur., m. Martę, br. Joachima i Engelberta, s. Marię,
brat. Gertrudę
ŚRODA – 18.03.2020
7.00 - Intencja wolna
18.00- Za † o. Mieczysława, jego †† żony, br.: Józefa, Andrzeja, Jerzego, Wiesława,
Mieczysława, Stanisława, Marię Świda i †† z pokr.
- Za †† rodz. Józefa i Różę Joniec, br. Jerzego, szw. Teodora i Jana, szwag. Helenę i d. w c.
CZWARTEK – 19.03.2020 – UROCZYSTOŚD ŚW. JÓZEFA
7.00 - Za †† rodz. Józefę i Józefa Kornat, ich †† rodz. i rodzeo.
18.00- Za †† rodz. Józefa i Mariannę, s. Alicję, br. Zbigniewa i †† z rodz.
- Za †† Anielę i Józefa Fedyczkowskich, †† rodz. z o. s., † Irenę Kania, †† z rodz.
Fedyczkowskich i Dorotę Lux
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. Józefa w int. Męskiej Róży Różaocowej
PIĄTEK – 20.03.2020
7.00 - Za † m. Henryka Korzyoskiego w 4 r. ś.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
17.00- Droga Krzyżowa
18.00- Za † Alfreda Kraka w 1 r. ś.
- Za †† rodz. Jadwigę i Bronisława Łyczewskich i †† z rodz.
SOBOTA – 21.03.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Wiktorii i Józefa oraz o bł. B. w rodz.
18.00 - Za † m. i o. Rudolfa Szopa z ok. ur. i o bł. B. i zdr. w rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Krystyny z ok. 70 r. ur. i o bł. B. w rodz.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.03.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Gertrudy Niepala z ok. 70 r. ur. i o bł. B. w rodz.
8.30 - Za †† rodz. i teś. Marię i Wolfganga Szczędzina, Mariana, teś. Agnieszkę i Stefana
Maciołek, †† z rodz. i d. w c.
- Za † m. Józefę Maślak, o. Antoniego, br. Władysława, Michała, Józefa, Mieczysława,
s. Teresę, bratan. Barbarę i jej m. Piotra, d. w c.
10.00 - Za †† Joannę i Józefa Kozak, Zofię i Franciszka Białas, Bogumiłę Krzewicką, †† z rodz.,
pokr. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. syna z ok. k. r. ur.
11.15 - Za † o. Józefa Chudy w 3 r. ś., ż. Marię, †† z rodz. Chudy, Skorecki i d. w c.
- Za † m. Władysława w 2 r. ś., †† z rodz. i d. w c.
15.00 - Za † Walentego Thiel w 2 r. ś., †† rodz., br., s. i d. w c.
- Za † ojca Andrzeja Sapelę w k. r. ś., kuz. Halinę i †† z rodz.
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1. III Niedziela Wielkiego Postu. Przeżywamy czas łaski i Bożego Miłosierdzia.
Kościół zachęca nas, abyśmy wsparci Bożą łaską wiernie trwali przy Chrystusie.
2. Dzisiaj o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
3. W poniedziałek obchodzimy w naszej parafii Dzieo Papieski (16 dzieo miesiąca).
To dzieo wdzięczności Panu Bogu za wybór stolicę św. Piotra w Rzymie Papieża Polaka.
4. W czwartek (19 marca) uroczystośd św. Józefa, Oblubieoca Najświętszej Maryi Panny.
Św. Józef jest opiekunem Kościoła świętego i naszych rodzin, patronuje także cieślom
i stolarzom a także wszystkim ojcom zatroskanym o dobro swojej rodziny.
O godz. 18.00 Msza św. ku czci św. Józefa za wszystkich czcicieli oraz w intencji męskiej
Róży Różaocowej, która nosi imię św. Józefa.
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 i Msza św. wieczorna.
6. W sobotę od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
7. Zespół Parafialny Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym
Sklepik otwarty jest w niedzielę po każdej Mszy św. i w środę od 17.00 do 18.00.
8. Starosta powiatu Strzelce Opolskie uprzejmie informuje wszystkich mieszkaoców,
aby w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów związanych z zarażeniem
koronawirusem bezzwłocznie powiadomid stację sanitarno - epidemiologiczną
tel. 501 723 252 lub zadzwonid pod numer 112.
9. Biuro podróży Travel w Opolu uprzejmie informuje, że ze względu na zaistniał
sytuację w Polsce i w Europie, nie jest w stanie zapewnid bezpieczeostwa uczestnikom
tegorocznej pielgrzymki na Sycylię, w związku z powyższym pielgrzymka nie może byd
zrealizowana. Wpłaconą kwotę wpisową prosimy odebrad w kancelarii parafialnej.
10. W tym tygodniu codziennie po Mszy św. rano i wieczorem modlitwa błagalna o
Bożą pomoc w walce z szerzącą się epidemią w Polsce i na świecie. Zachęcamy wszystkich
Parafian do ufnej modlitwy i codziennego zawierzania się Bożej Opatrzności przez
wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej.
11. Składamy serdeczne Bóg zapład wszystkim dobroczyocom i ofiarodawcom za
ofiary duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc. Życzymy błogosławieostwa
Bożego i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu. Niech Matka Boża Niepokalana chroni
nas od wszelkiego zła i niebezpieczeostwa.

UROCZYSTOSD ŚW. JÓZEFA OBLUBIEOCA NMP
Św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny,
w kalendarzu liturgicznym Kościoła zajmuje miejsce
specjalne, skoro jego wspomnienie Kościół obchodzi
w sposób uroczysty. Miesiąc marzec jest w sposób szczególny
poświęcony św. Józefowi. Jego święto obchodzimy 19 marca
jako uroczystośd. Bardzo pięknie wyrażają prawdę o św.
Józefie niektóre pieśni: "Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa
ma za Opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, gdy św. Józef
przy nim stoi Patronem...". Hebrajskie imię Józef oznacza tyle,
co "Bóg przydał". Św. Józef pochodził z królewskiego rodu
Dawida. Pomimo tego, że pochodził z takiego rodu, zarabiał
na życie trudniąc się obróbką drewna. Mieszkał zapewne w Nazarecie. Nie był on według
ciała ojcem Jezusa Chrystusa. Był nim jednak według żydowskiego prawa jako małżonek
Maryi. Zaręczony z Maryją stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił
wówczas dyskretnie się usunąd, ale po nadprzyrodzonej interwencji wziął do siebie
Maryję, a potem jako prawdziwy Cieo Najwyższego pokornie asystował w wielkich
tajemnicach. Chociaż Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak według
otoczenia św. Józef był uważany za Jego ojca.
Na obrazach widzimy zwykle św. Józefa jako starca, by w ten sposób podkreślid
prawdę o dziewiczym poczęciu Pana Jezusa. W rzeczywistości jednak św. Józef był
młodzieocem w pełni urody i sił. Pisarze podkreślają, że do tak wielkiej godności,
opiekuna Pana Jezusa, oblubieoca Najświętszej Maryi Panny i żywiciela - głowy
Najświętszej Rodziny, powołał Pan Bóg męża o niezwykłej cnocie. Dlatego słusznie
stawiają oni św. Józefa na czele wszystkich świętych Paoskich, a Kościół obchodzi jego
doroczną pamiątkę, pomimo Wielkiego Postu, jako uroczystośd.
W Polsce kult św. Józefa jest bardzo żywy. Już na przełomie XI i XII w.
w Krakowie obchodzono 19 marca jego święto. W XVII i XVIII w. nastąpił największy
rozwój nabożeostwa do św. Józefa. W 1645 r. ukazały się godzinki ku czci św. Józefa.
W XVII w. wybudowano największe sanktuarium św. Józefa w Polsce, w Kaliszu. Znajduje
się tam obraz pochodzący z tegoż wieku, który w 1786 r. Prymas Polski Władysław
Aleksander Łubieoski, ogłosił urzędowo za cudowny. Papież Pius VI w 1783 r. wydał
dekret zezwalający na koronacje obrazu, ale dokonała się ona dopiero w 1796 r. W Polsce
jest około 270 kościołów ku czci św. Józefa. W 1818 r. diecezja kujawsko-kaliska obrała go
sobie za patrona, a później diecezja wrocławska i diecezja łódzka. Powstały 4 rodziny
zakonne pod wezwaniem św. Józefa. W Polsce imię Józef było bardzo popularne.

