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IV Niedziela Wielkiego Postu
Z Ewangelii wg św. Jana (J 3,14-21)
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich
uczynki..”
W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że Bóg tak ciągłą walkę ze swymi słabościami, ze złem, z sobą
bardzo kochał świat, iż dla jego zbawienia samym. Od niego jednak zależy, czy wybierze
postanowił ofiarować swego Syna. Bóg uczynił to światło czy ciemność. Od niego w znacznym
dla ludzkości, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie stopniu zależy czy będzie dążył do czynienia dobra,
zginął, a miał życie wieczne. Przeczytać też czy wybierze czynienie zła. To od niego wreszcie –
możemy: Bóg nie posłał swego Syna na świat po zależy czy pokocha on światło. Człowiek, który
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez dopuszcza się nieprawości, jak tłumaczy Ewangelia
Niego zbawiony. Poświęcenie swego dziecka dla - nie kocha światła, a go nienawidzi. Każdy
dobra innych, to jedno z największych wyrzeczeń, bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi
jakiego ktokolwiek mógłby dokonać. Dlaczego światła, aby nie potępiono jego uczynków (J3, 20).
Bóg to uczynił? Przecież, równie dobrze, mógł
I faktycznie – nawet w zwykłym, codziennym
pozostawić nas samych sobie i skazać wielu z nas życiu – zdarza się, że wielu z nas unika osób, od
na potępienie w godzinie Sądu. Wolał jednak których bije aura dobra. Często razi nas ich świętość
dopomóc nam, ofiarowując swego Syna. i zdarza nam się nie pałać do nich specjalnym
Wyjaśnienie tego uczynku jest bardzo jasne – Bóg uwielbieniem. Denerwuje nas, że wypadamy przy
uczynił to z miłości. Z wielkiej miłości do świata, takich osobach blado i nie gniewamy się na siebie
której stara się uczyć także nas.
za to - jak żyjemy, a na nich, bo wydaje się nam, że
Efekty tej nauki są widoczne – większość z nas, to oni skazują nas na życie w swym cieniu. A
kocha świat i kocha życie. Kochamy świat, nie przecież, sami wybieramy sobie miejsce w świecie i
tylko dlatego, że Bóg nas tego nauczył, ale także to od nas zależy czy chcemy stać tam gdzie
dlatego, że jest on naszym placem boju – ciemniej, by nasze uczynki nie kontrastowały aż tak
przepięknej walki z miłości – abyśmy wszyscy bardzo z dokonaniami innych. To my decydujemy
osiągnęli pokój, który przyniósł nam Chrystus. o tym czy chcemy ujrzeć piękno naszego
Życie to ciągła walka. Człowiek, skazany jest na zwycięstwa nad złem.
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PONIEDZIAŁEK – 19.03.2012 – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
7.00 - Za + męża Józefa Wloka z ok. ur. i imienin, ++ rodz. z obu stron, siostrę Hildegardę i d. w c.
- Do B.Op. i MBFat.. z prośbą o szczęśliwą operację dla Bogumiły i powrót do zdrowia.
18.00- Za ++ Janinę i Jana Wojtanowskich, Czesława i Michała, Józefa Nowak oraz d. w cz.
- Za + ojca Mieczysława, ++ jego dwie żony, braci Józefa, Andrzeja, Jerzego i Mieczysława,
Stanisława i Marię Świda oraz za dusze w czyśćcu.
WTOREK – 20.03.2012
7.00 - Za + męża Marcina Wybraniec w rocz. śm., + teścia Alfreda i szwagra Rajmunda i d. w cz.
18.00- Za + siostrę Irenę Bagińską w rocz. śm. oraz za pomordowanych na Wschodzie.
- Za + Józefa Fedyczkowskiego oraz ++ z rodziny.
ŚRODA – 21.03.2012
7.00 - Za ++ siostry Zofię i Krystynę, 4 braci, ++ rodz., teściów, dziadków, + bratową, dzieci,
wnuków i d. w cz.
8.15 - Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00- Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla rodziny oraz za ++ z rodziny.
- Za + brata Józefa Domereckiego. ++ z rodziny Domerecki, Winnik, Kasprzak
CZWARTEK – 22.03.2012
7.00 - Za + ojca Wincentego Niemiec, ++ braci Konrada i Ryszarda i ++ z pokrew.
18.00- Za + ojca Andrzeja Sapelę w 5 rocz. śm. i dusze w cz.
- Za ++ rodziców Stanisława i Helenę Nieckula, teściów Alojzego i Helenę Deja, brata Jana
i ++ z rodziny.
PIĄTEK – 23.03.2012
7.00 - Za + Stanisławę Wolską w 3 rocznicę śm., ++ z rodziny i dusze w czyśćcu.
18.00- Za + Franciszka Wacholz, żonę Marię, syna Joachima, ++ z pokrew. oraz dusze w cz.
SOBOTA – 24.03.2012
7.00 - Za + Karinę Gawron i dusze w cz.
- Za + Zofie Mularczyk w 30 dzień po śm.
18.00- Do B. Op. i MB Fat... w int. Sabiny z ok. 50 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za + Damiana Pawlik w 6 rocz. śm. i ++ z rodziny.
NIEDZIELA – V WIELKIEGO POSTU – 25.03.2012
7.00 - Za + + dobrodziejów nasze parafii i za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.30 - Za + męża i ojca Erwina Koprek w rocz. śm., ++ rodziców Sowa i Koprek, 3 braci, siostrę
i d. w cz.
10.00- Za + mamę Zofię Czerniec, + ojca Michała, ++ z rodziny Czerniec i Kuliś i d. w cz.
- Za + mamę Józefę Maślak, ojca Antoniego, siostrę Teresę, braci Władysława, Michała,
Józefa i Mieczysława i dusze w cz.
11.15- Do B. Op. i MB Fat... z ok. rocz. ur. Marii oraz za ++ rodziców Franciszka i Pawła, braci,
bratowe, szwagrów, ++ z rodziny i d.w c.
15.00- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 60 rocz. ur. Stanisława.
16.00- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
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IV Niedziela Wielkiego Postu zwana także Niedzielą Radości – LAETARE, która
zwiastuje nam połowę okresu przygotowania paschalnego do Wielkanocy. Źródłem
chrześcijańskiej radości jest zawsze Bóg, który nieustannie objawia nam swoją miłość.
O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
W poniedziałek uroczystość św. Józefa , Oblubieńca Najśw. Maryi Panny.
Św. Józef patronuje cieślom i stolarzom, jest także opiekunem Kościoła świętego.
Ze względu na uroczystość, nie będzie nowenny do św. Ojca Pio.
Od poniedziałku rozpoczynają się w naszej parafii wielkopostne nauki rekolekcyjne,
które będą głoszone podczas Mszy św. wieczornych. Rozważania oparte są
o przykazania kościelne i mają nam pomóc spojrzeć z wiarą na nasze zadania
i obowiązki w Kościele, do którego przez chrzest i wiarę przynależymy. Zachęcamy
parafian, aby z tego czasu łaski, który daje nam Pan Bóg, jak najowocniej skorzystać.
W środę o godz. 8.15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci.
O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania.
W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
W sobotę o godz. 17.30 nabożeństwo i modlitwa różańcowa za parafian.
W niedzielę (25 marca) przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
W tym dniu przypada także Dzień Świętości Życia.
Uroczysty obchód przenosi się na poniedziałek, 26 marca.
W przyszła niedzielę o godz. 11.15 Radio Plus przeprowadzi z naszego kościoła
parafialnego bezpośrednią transmisję niedzielnej Mszy św.
Zapraszamy parafin do licznego i pięknego udziału.
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 19.00.
Przypominamy wiernym, że w nocy z soboty na niedzielę przechodzimy na czas letni
i przesuwamy wskazówki zegara o jedną godzinę do przodu.
Z polecenia Ks. Rektora Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego
w Opolu informujemy parafian, że 5 maja 2012 roku nasz parafianin,
Kamil Ponikowski syn Jerzego i Marii, ur. 22 września 1987 roku, alumn V roku
w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu, ma zamiar przyjąć święcenia
diakonatu, a w przyszłości święcenia kapłańskie.
Po myśli kanonu 1043 KPK, wierni mają obowiązek powiadomić ordynariusza
miejsca lub proboszcza parafii o nieprawidłowościach i przeszkodach do święceń.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom
za złożone ofiary duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na budowę obiektów kurialnych
i konserwacje zabytków.
Życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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Nawracajcie się … Szczera spowiedź
Chciejmy teraz bliżej prześledzić przebieg naszej spowiedzi, którą nazywamy
szczerą spowiedzią, bo wtedy odkrywamy przed Bogiem wszystko co jest w naszym
sercu. Na początku należałoby krótko powiedzieć kim jestem; nie chodzi o imię i
nazwisko, ale np. zawód, stan cywilny, wiek, to pozwoli księdzu w nawiązaniu bliższego
kontaktu. Należy także podać kiedy była ostatnia ważna spowiedź. Wyznanie grzechów
jest połączone z wcześniejszym rachunkiem sumienia i wyrzutami naszego sumienia.
Mówiąc grzech, mamy świadomość, że nie interesuje to kapłana, ale interesuje Boga. W takiej sytuacji
nasze wyznanie win staje się modlitwą, trudną, nie raz bolesną, ze łzami w oczach, ale modlitwą
oczyszczającą. Nasze wyznanie złych czynów nie jest żadnym naszym pomniejszeniem, wręcz
przeciwnie jest naszą odwagą i wielkością. Im szczerzej się spowiadamy tym zyskujemy większy
szacunek. Nie należy także wyolbrzymiać tego ludzkiego czynnika, który wyraża się w pytaniu: co o mnie
ksiądz pomyśli? Nic nie pomyśli, bo on jest tylko narzędziem w Bożych rękach. Każdy kapłan jest
zobowiązany do zachowania tajemnicy spowiedzi, to znaczy, że nigdy, nikomu, pod żadnym
pretekstem nie może powiedzieć co zostało powiedziane w konfesjonale, nawet jeśli miałby ponieść
śmierć. Zdrada tajemnicy spowiedzi jest bardzo ciężkim grzechem, z którego możne być zwolnionym przez
Stolicę Apostolską. Warto wiedzieć, że tajemnica spowiedzi obowiązuje także osobę spowiadającą się,
chociaż nie ma kary za jej naruszanie.
W spowiedzi jesteśmy zobowiązani do wyznania wszystkich grzechów ciężkich podając ich
liczbę, oraz okoliczności popełnionego grzechu. Grzechy lekkie wyznajemy możliwie wszystkie. Jeśli
faktycznie zapomnieliśmy o jakimś grzechu ciężkim, to mamy obowiązek powiedzieć o nim przy najbliższej
spowiedzi św. zaznaczając o wcześniejszym zapomnieniu. W konfesjonale nie opowiadamy historii
swojego życia i nie mówimy o osobach trzecich, jeśli nie mają one związku z naszym konkretnym
grzechem. Nasze grzechy wymawiamy tak, aby ksiądz mógł je usłyszeć, celowe, niewyraźne mówienie jest
równoznaczne z zatajeniem grzechu, a spowiedź jest świętokradzka i nie ważna. Kapłan ma prawo do
stawiania pytań jeśli ma trudności w moralnej ocenie naszego grzechu. Sakrament pojednania kończy
się zadaniem pokuty i udzieleniem rozgrzeszenia. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma autentycznego
żalu i stanowczej chęci poprawy kapłan ma obowiązek nie udzielenia rozgrzeszenia np. złodziej nie chce
oddać czy wynagrodzić za skradzioną rzecz, lub ktoś żyje bez ślubu kościelnego. Dopiero kiedy ustaną
przeszkody można udzielić rozgrzeszenia. Pewnym zwyczajem jest krótkie pouczenie udzielone przez
kapłana, chociaż nie należy ono do istoty tego sakramentu.
Mówiąc o szczerej spowiedzi należy także wiedzieć, że od niektórych grzechów może uwolnić
tylko Stolica Apostolska. Do nich zaliczamy: znieważenie postaci eucharystycznych, pobicie i zabicie
papieża, zdrada tajemnicy spowiedzi, udzielenie i przyjęcie sakry biskupiej bez zgody papieża. Mamy także
grzechy z których może uwolnić tylko biskup i z których należy się spowiadać w wyznaczonych
kościołach. Do tych grzechów zaliczamy: odstępstwo od wiary, namawianie, współudział i przerwanie
ciąży, pobicie i zabójstwo biskupa, usiłowanie odprawiania Mszy św. lub udzielania rozgrzeszenia przez
osobę, która nie ma ważnych święceń, próba zawarcia małżeństwa przez księdza czy osobę zakonną,
przynależność do stowarzyszeń walczących z Kościołem.
O tym warunku spowiedzi można by jeszcze wiele mówić, jednak my wiemy najlepiej, że jeżeli
dobrze przygotujemy się do samej spowiedzi, to tym lepiej ją przeżyjemy i przyniesie ona prawdziwe Boże
owoce.
Bł. Świętosławie Milczący patronie dobrej spowiedzi, módl się za nami.
cdn…

