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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ewangelia Świętego Jana (J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38)
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego
człowieka, niewidomego od urodzenia.
Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny
i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do
niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam»
– co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł,
obmył się i wrócił, widząc.
A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go
jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten,
który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie,
jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do
faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był
szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do
nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę».
Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie
zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może
czynid takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do
niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział:
«To prorok». Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas
pouczasz?» I wyrzucili go precz.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty
wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym
w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który
mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.
___________________________________________________________________

Panie, daj nam zrozumieć prawdę, którą Jesteś, byśmy mogli przejrzeć na oczy
naszego serca i duszy i ofiarować naszym bliźnim miłość tak obficie nam przez
Ciebie ofiarowaną. Bądź uwielbiony teraz i na wieki.

____________

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

____________

PONIEDZIAŁEK – 23.03.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. o ustanie epid. i o bł. B. dla lekarzy, pielęgn. i służb sanitarnych
18.00 - Za † m. Andrzeja Strzelczyk z ok. ur.
- Do B. Op. p. w. MBNP. i św. o. Pio w int. Barbary o łaskę zdrowia
WTOREK – 24.03.2020
7.00 - Za † Ludwikę Mizera w dniu pogrzebu
18.00 - Za † m., o., dz. Józefa w 3 r. ś. i br. Jana
- Za † m. i teś. Janinę, Edmunda i Leszka, †† z rodz. i d. w c.
ŚRODA – 25.03.2020 - UROCZYSTOŚD ZWIASTOWANIA PAOSKIEGO
7.00 - Za † c. Marię Olejniczak, jej †† rodz., rodzeo. i d. w c.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. o bł. B. w rodz. i o szczęśliwe rozwiązanie dla Lidii
18.00- Za †† Janinę i Wacława Oczkoś, †† z rodz. Oczkoś i Kukiełka, d. w c., o bł. B. i zdr. w rodz.
- Za † Ireneusza Sobko w 13 r. ś., †† z rodz., d. w c. i o bł. B. i zdr. w rodz.
CZWARTEK – 26.03.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. o ustanie epid. i o bł. B. dla lekarzy, pielęgn. i służb sanitarnych
18.00- Za † m. Andrzeja Jokiel w k. r. ś., †† z rodz., pokr. i d. w c.
- Za † Zofię Polok, †† z rodz. i pokr.
PIĄTEK – 27.03.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. c. Krystyny z ok. 60 r. ur. i o bł. B. w rodz.
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † Juliusza Raniowskiego w 3 r. ś., rodz. Marię i Franciszka Mielnickich, br. Tadeusza,
teś. Annę i Stefana Raniowskich, Katarzynę i Karola Broniewicz, kuz. Annę i Emilię Młot,
Mirosława Gawron i Katarzynę Płoch
- Za †† Gertrudę i Leona Ciebielskich w r. ś., †† z rodz. Ciołek, Pala, Uroda i Hanszke
SOBOTA – 28.03.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. o ustanie epid. i o bł. B. dla lekarzy, pielęgn. i służb sanitarnych
18.00 - Za † Krystiana Iwaneckiego w 1 r. ś.
- Za †† rodz. Agnieszkę i Piotra Wieszala, †† z rodz. i d. w c.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03.2020
7.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. o bł. B. w rodz.
8.30 - Za † o. Jana w k. r. ś., m. Janinę i br. Kazimierza
- Za † o. Erwina Koprek w k. r. ś., †† z rodz. Koprek, Sowa i d. w c.
10.00 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Danuty i Michała z ok. 15 r. śl., o B. bł. i Dary D. Św. dla
dzieci
- Do B. Op. p. w. MB Fat. i św. o. Pio w int. Teresy z ok. k. r. ur. i o B. bł. dla dzieci z rodz.
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Sylwi i Marcina z ok. k. r. śl. i o bł. B. w rodz.
- Za †† rodz. Irenę i Kazimierza Myszkowskich, Annę i Rajmunda Hajduk, †† z rodz.
Hajduk, Konieczny, Myszkowski i Ścisłowicz
15.00 - Za † Henryka Bączka (int. od współpracowników firmy BZB Service)
- Za † m. Marię Pyka w 77 r. ur., rodz. Klarę i Pawła Janoszka, br. Waldemara, †† z rodzin
Kuźnik, Janoszka i Pyka

_________

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

________

1. IV Niedziela Wielkiego Postu zwana jest Niedzielą Radości (Laetare), która zwiastuje nam
połowę okresu przygotowania paschalnego. W tradycji rzymskiej od XVI wieku zwana jest
również „Niedzielą Róż”.
Dzisiaj o godz. 16.00 Gorzkie Żale i modlitwy błagalne o ustanie epidemii.
2. W środę 25 marca obchodzimy Uroczystośd Zwiastowania Paoskiego.
W tym dniu Kościół modli się za dzieci jeszcze nienarodzone i 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 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 modlitwy błagalne o ustanie epidemii.
4. W sobotę od godz. 17.00 – 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i spowiedź św.
5. W tym tygodniu w nocy z soboty na niedzielę następuje zmiana czasu, przechodzimy
na czas letni, wskazówki zegara przesuwamy o jedną godzinę do przodu.
6. W tym tygodniu, codziennie od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do
spowiedzi. Na zakooczenie będzie śpiewana suplikacja „Święty Boże, Święty Mocny…”
i modlitwa błagalna o ustanie epidemii.
7.Biuro podróży informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną tegoroczna
pielgrzymka na Sycylię zostaje odwołana. Wpłaconą kwotę wpisową prosimy odebrad
w kancelarii parafialnej.
8. Zespół Parafialny Caritas informuje, że sklepik w dniu dzisiejszym będzie zamknięty.
9. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i zaleceniem
Biskupa Opolskiego, zachęcamy parafian do włączenia się do codziennej modlitwy różaocowej
o godz. 20.30. w int. ustania epidemii. My kapłani będziemy ją odmawiali sami w kościele, a
was Drodzy Parafianie prosimy, abyście w tym czasie odmawiali ją w swoich domach.
Modlitwę zakooczymy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00 łącząc się duchowo z Jasną Górą.
10. Redakcja Gościa Niedzielnego informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu
zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny
tygodnika „Gośd Niedzielny ”, który obowiązywad będzie do kooca marca.
11. Naszym dobroczyocom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary duchowe i materialne.
Zachęcamy jednocześnie do budowania duchowej łączności z całą wspólnotą, by nikt w
sytuacji zagrożenia i lęku, który nam towarzyszy nie czuł się „ opuszczony ”. Życzymy
błogosławieostwa Bożego i opieki Matki Bożej na ten trudny czas ziemskiego pielgrzymowania
i z serca wszystkim błogosławimy.

APEL DUSZPASTERZY DO PARAFIAN
Z troski o zdrowie wiernych w obliczu panującej epidemii, w nawiązaniu do
zaleceo Konferencji Episkopatu Polski oraz decyzji Biskupa Opolskiego zwracamy
się do wszystkich wiernych naszej parafii z gorącym apelem, aby w najbliższych
dniach pozostali w swoich domach, korzystając z udzielonej dyspensy od
obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, w okresie od
III do V niedzieli trwającego obecnie Wielkiego Postu.
Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest
przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne
i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
Zgodnie z wszystkimi postanowieniami wynikającymi z ostatniego rozporządzenia
ministra zdrowia, dla zachowania wszelkich zasad bezpieczeostwa, na Mszy św.
może byd łącznie 50 osób. Ta liczba uczestniczących nie może byd przekroczona.
Usilnie zachęcamy wiernych do stosowania się do wszelkich postanowieo
i zaleceo organów paostwowych, które mają na celu ograniczenie i wykluczenie
rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby.
Niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz
z najbliższą rodziną i osobami, które chcą im towarzyszyd. Równocześnie
zachęcamy do skorzystania z Mszy św. transmitowanych przez
środki
społecznego przekazu (radio – telewizja – internet) i do gorliwego błagania,
skierowanego do Miłosiernego Ojca w niebie, o powstrzymanie szerzącej się
epidemii w naszej ojczyźnie i na świecie.
Bardzo prosimy, aby wierni naszej Parafii, która jest nam tak bliska i droga,
w duchu pełnej odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom i
przyjęli je z wielką wyrozumiałością, w trosce o zdrowie własne oraz bliźnich.
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie wspieramy się wzajemnie serdeczną
modlitwą, zawierzając całą wspólnotę Bożej Opatrzności.
Duszpasterze Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich.

