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Ewangelia Świętego Jana ( J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 )
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomośd: «Panie,
oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to,
rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale
Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą».
A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał
o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie
przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów:
«Chodźmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył, zastał
Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie.
Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi,
wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta
więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie
umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej
Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».
Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu
ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we
Mnie wierzy, to chodby umarł, żyd będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na
wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjśd na świat». Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i
zapytał: «Gdzie go położyliście?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał.
Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który
otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawid, by on nie umarł?»
A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na
niej spoczywał kamieo Jezus powiedział: «Usuocie kamieo!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła
do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie».
Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?»
Usunięto więc kamieo. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie
wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie
tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał
donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce
przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie
go i pozwólcie mu chodzid». Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to,
czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
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PONIEDZIAŁEK – 30.03.2020
7.00 - W pewnej intencji
18.00 - Za † m. Teresę z ok. ur., †† z rodz. i d. w c.
- Za † Wiktorię Łukasik (int. od Zofii Sadło z rodz.)
WTOREK – 31.03.2020
7.00 - Za † szwag. Aleksandrę Korzyoską w 1 r. ś.
18.00 - Za † Bronisława Chryplewicz w 30 d. p. ś. i †† z rodz.
- Za † siostrę Barbarę
ŚRODA – 01.04.2020
7.00 - Za † s. Adama, †† z rodz. Wilczek, Zdobylak, Damiana, s. Marię, szwagrów i †† z rodz.
18.00- Za † m. Marię w r. ś., o. Edmunda i †† z rodz.
- Za † Gertrudę w k. r. ś., Mariana, †† z rodz. i d. w c.
CZWARTEK – 02.04.2020 – Pierwszy Czwartek Miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania
18.00- Za † o. Franciszka Rogala w k. r. ś., m. Mariannę, †† z pokr. i d. w c.
- Za † m. Mikołaja Łęgowego w k. r. ś.
PIĄTEK – 03.04.2020 – Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobroczyoców naszej parafii, fundatorów i budowniczych kościoła
18.00- Za † m. Annę, †† z rodz. Pacucha, Grabowskich i Piwowarskich
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Ireny z ok. 70 r. ur. i o bł. B. w rodz.
SOBOTA – 04.04.2020 – Pierwsza Sobota Miesiąca
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i Wspólnotę Żywego Różaoca
18.00 - Za †† rodz. Annę i Alojzego w k. r. ś., dziadków i d. w c.
- Za †† Martę i Oskara Lux, †† z rodz. Lux i Kasperek
NIEDZIELA PALMOWA – 05.04.2020
7.00 - Za † o. Alfreda Waloszek, m. Klarę, męż. Henryka, siostrę, brata, teściów, †† z rodz. i d. w c.
8.30 - Za †† Lidię i Oswalda Hałacz i †† z rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Bolesława z ok. 70 r. ur. oraz o zdr. i bł. B. w rodz.
10.00 - Za † Danielę Lesiewicz z ok. ur. i Genowefę Wołochowicz w 2 r. ś.
- Za † m. Genowefę Gwóźdź w 4 r. ś., jej †† rodz., †† z rodz. i o bł. B. w rodz.
11.15 - Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Zofii i Zbigniewa Zielioskich z ok. 50 r. śl. i o bł. B. w rodz.
- Za † mamę Janinę Ciuchak, teścia Mariana Angielskiego, żyj. i †† z rodz. Sienkiewiczów,
Stawinogów, Angielskich, Kuciów, Dutków, Katarzynę Szymon, ks. Czesława
Nagadowskiego
12.15-CHRZEST: Lena Barszczewska
15.00 - Za † Anielę Mess w 1 r. ś., jej † m. Józefa i †† z rodz.
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Karola z ok. 18 r. ur. i o bł. B. w rodz.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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1.V Niedziela Wielkiego Postu. W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu liturgia
kieruje pobożnośd wiernych ku Męce Paoskiej. W tym roku wyjątkowo,
ze względu na zaistniałą sytuację, nie zasłaniamy krzyża, jak to zazwyczaj czynimy
w Piątą Niedzielę Wielkiego Postu. Wiele bowiem mówią ramiona Chrystusa rozpostarte i
przybite do drzewa krzyża. Widad, jak każdego z nas umiłował. W Jego miłości znajdujemy
siłę, by podjąd ciężar własnego krzyża.
Dzisiaj nie będzie nabożeostwa Gorzkich Żali.
2.W tygodniu codziennie od godz. 16.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do
spowiedzi. Na zakooczenie adoracji będzie śpiewana suplikacja „Święty Boże, Święty
Mocny…” i modlitwa błagalna o ustanie epidemii.
3.W czwartek 2 kwietnia przypada 15. rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II.
W tym dniu łączymy się w modlitwie z całym Kościołem dziękując Panu Bogu za dar życia
św. Jana Pawła II i za Jego papieską posługę w Kościele Chrystusowym.
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.
5. I Piątek miesiąca - Dzieo Pokuty i wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy.
O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobrodziejów naszej parafii i
budowniczych kościoła. Nie będzie nabożeostwa Drogi Krzyżowej i Godziny Miłosierdzia Bożego.
6. I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP.
O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Matki Bożej i wspólnotę Żywego Różaoca.
Nie będzie nabożeostwa I Soboty miesiąca i zmiany tajemnic różaoca.
Nie będzie także odwiedzin chorych w domach.
7. W sobotę od godz. 16.00 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi.
8. W niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową Męki Paoskiej.
9. W związku z zaistniałą sytuacją kancelaria parafialna jest czasowo zamknięta.
Pilne sprawy kancelaryjne będą załatwiane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
- tel. 77 461 42 88
10. W związku epidemią, która uniemożliwia parafianom uczestniczenie w Mszy św.
i skorzystanie z sakramentu pokuty, Kościół przypomina wiernym o możliwości zyskania
odpustu przez wzbudzenie żalu doskonałego. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal
doskonały ”określany jako „ żal z miłości” to żal, który wypływa z miłości do Boga.
Taki żal „ odpuszcza grzechy powszednie” i „ przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych,
jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko
będzie to możliwe” ( KKK1452) i Dekret Penitencjarii Apostolskiej.
11. Naszym dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za okazywaną
troskę o nasz kościół i całą parafię. Słowa serdecznej wdzięczności kierujemy do tych
parafian, którzy okazują nam serdeczną życzliwośd i pomoc byśmy wspólnie ten trudny czas
szczęśliwie przetrwali. Życzymy dobrej niedzieli i z serca wszystkim błogosławimy.

Z LISTU PASTERSKIEGO BISKUPA OPOLSKIEGO NA V NIEDZ. WIELK. POSTU
Drodzy Diecezjanie! W opisie cudownego wskrzeszenia Łazarza wiele miejsca zajmują dialogi
Jezusa z Martą i Marią, siostrami Łazarza. Obydwie są pewne tego, że gdyby Jezus był z nimi
nie dopuściłby do śmierci brata (…) Znają dobrze wrażliwe serce Jezusa i Jego uzdrawiającą
moc, dlatego zgodnie stwierdzają: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Tymczasem
z relacji św. Jana wynika, że Pan Jezus mógł zdążyd na czas, gdyby chciał. Wyraźnie się jednak
ociągał. Wyruszył w drogę, dopiero wtedy, gdy już wiedział, że Łazarz umarł. Na wieśd
o chorobie Łazarza zapewnia: „Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby
dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą”. Wolno więc nam przypuszczad, że i te obecne
chwile niepewności i strapienia, które przeżywamy, są powiązane z określonym zamysłem
Boga (…) Generalnie jednak obecna sytuacja, gdy nie możemy gromadzid się w naszych
kościołach, stwarza możliwośd odbudowania tego, co w ostatnich dziesięcioleciach zostało
zaniedbane w wielu naszych rodzinach. Mam na myśli troskę o rozwój wiary, jej przeżywanie
i praktykowanie we wspólnocie domowników. Niech więc zbliżające się Święta Wielkanocne
do tego nas zmobilizują. Proponuję zorganizowanie życia religijnego w domu w następujący
sposób: Można zastawid stół, jak w czasie odwiedzin kolędowych: krzyż na środku, świece,
Pismo święte i gromadzid się wokół stołu na modlitwie. Najważniejsze, by razem spotykad
się z Panem w wierze i w miłości. Otwierajmy więc razem z dziedmi Pismo święte i czytajmy
Ewangelie, zwłaszcza rozdziały o Męce Paoskiej. Odprawiajmy Drogę Krzyżową, śpiewajmy
Gorzkie Żale, odmawiajmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wieczorami gromadźmy się przy
krzyżu na rodzinnym odmawianiu Modlitwy Różaocowej. Niech najbliższe dni będą nade
wszystko czasem adoracji Krzyża i wywyższenia Ukrzyżowanego we wspólnocie domu (…)
Pamiętajmy też, że jako wierzący w Chrystusa jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za
duchowe, ale też i za materialne dobro tej wspólnoty wiary, którą tworzymy i którą jest
Kościół. Tymczasem brak możliwości złożenia przez nas ofiary w świątyni, sprawia że jest
poważnie zagrożone funkcjonowanie naszych parafii i diecezji. Dlatego zwracam się do Was
wszystkich, Drodzy Diecezjanie, z wielką prośbą o ratunek i pomoc finansową na miarę
dotychczasowego wsparcia, czy to w formie przelewu bankowego na konto parafialne, czy po
ustąpieniu zagrożenia epidemicznego w dowolnej formie. Od zawsze żyjemy z Waszych ofiar
i wszystko w Kościele opolskim funkcjonuje dzięki Waszej ofiarności. Wielkie Wam za to
dzięki, serdeczne „Bóg zapład”! Nasze doświadczenie jest takie, że nigdy nas nie zawiedliście i
ufamy, że także teraz przyjdziecie nam z pomocą. Koocząc, chciałbym wyrazid mój szacunek i
uznanie dla wszystkich, którzy w tych dniach z poświęceniem angażują się ratując ludzkie
życie i zdrowie. Dziękuję zwłaszcza wszystkim lekarzom, białemu personelowi, ratownikom
medycznym, laborantom, wszystkim pracownikom służby zdrowia oraz wielu innym ludziom
dobrej woli. Dziękuję także wszystkim duszpasterzom za troskę o dobro duchowe wiernych
w tych niełatwych uwarunkowaniach oraz osobom konsekrowanym i klerykom za szczególną
modlitwę w tych dniach. Na trud zmagania się z tą sytuacją i na dzieło duchowego
przygotowania się do świętowania Paschy Chrystusa, życząc Wszystkim zdrowia duszy i ciała,
udzielam Wam pasterskiego błogosławieostwa.
Wasz Biskup † Andrzej Czaja Opole, 26 marca 2020 r.

