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V Niedziela Wielkiego Postu
Z Ewangelii wg św. Jana (J 12,20-33)
„Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie
święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, (…) i
prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i
powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli
Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: (…) zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko
samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto
nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi
służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi
służy, uczci go mój Ojciec (...).”
Życie chrześcijanina polega na świadomym
przestawieniu się z tego, by mieć, na to, by kochać, by
być dla innych. To zaś jest nierozerwalnie połączone z
cierpieniem. Kiedy tracimy kogoś bliskiego, umiera
część naszego serca. Utrata tego, co moje, jest zawsze
połączona z cierpieniem, a im większa to dla mnie
wartość, tym większe cierpienie. Oczami doczesności
dostrzegamy w tym procesie jedynie stratę. Buntuje
się serce, często bezsilne, widząc bezsens tej straty.
Jeśli jednak potrafi spojrzeć oczami wiary, dostrzeże
w tym procesie nie stratę, lecz wymianę. To właśnie
ma na uwadze Jezus, gdy mówi: Jeżeli ziarno
pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie
tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto kocha swoje życie na tym świecie, straci je, a
kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa
je na życie wieczne. Pszeniczne ziarno jest tylko
obrazem potrzeby obumierania, by zyskać formę
życia doskonalszą. Komentarz zaś Jezusa do tego
obrazu kładzie nacisk na „swoje” życie. Chrystusowi
chodzi o to, że człowiek, który podchodzi do życia

doczesnego jako do posiadania, traci to życie.
Zbliżając się do Chrystusowego krzyża, trzeba odkryć
ten najmądrzejszy sposób zamiany życia doczesnego
w wieczne. To zgoda na rezygnację z
przywłaszczania sobie życia, uznawania go za swoje
a przeznaczenie go dla innych. Takie podejście budzi
lęk. Sam Jezus się do tego przyznaje: Teraz dusza
moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze,
wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego
przyszedłem na tę godzinę.
Wielki Post wzywa do refleksji nad tajemnicą
cierpienia i śmierci. Jezus nie odsłania tej tajemnicy,
lecz wchodząc w nią zapewnia nas, że można
cierpieniu i śmierci nadać sens. On sam to uczynił
przez mękę i zmartwychwstanie. Obecnie zachęca
nas, byśmy odważnie, pokonując lęk, podjęli godzinę
naszego bolesnego doświadczenia. A jeśli ona jeszcze
dla nas nie nadeszła, miejmy odwagę stanąć blisko
człowieka, który ją przeżywa. Taka obecność w
chwili doświadczenia umacnia i ułatwia trudną
zamianę tego, co doczesne, na to, co wieczne.
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PONIEDZIAŁEK – 26.03.2012 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7.00 - Do B.Op. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych o łaskę zdrowia dla Zdzisławy
9.00 - Za + Jana Gruszka, matkę Amalię, ojca Alfreda i ++ z rodziny Gruszka, Warzecha i Szlisz.
18.00- Za + mamę Mariannę z ok. imienin, + ojca Stanisława, ++ Antoniego i Stefanię Polny oraz
++ z rodziny z obu stron.
- Za + Antoniego Tomczyk w 2 rocz. śmierci.
WTOREK – 27.03.2012
7.00 - Za + syna Eugeniusza i ++ z rodziny.
18.00 - Za + Alojzego Najuch (od mieszkańców z ul. Strzelców Bytomskich).
- Do B.Op. i MBFat... z ok. urodzin i imienin Józefa i Wiktorii oraz o błog. Boże dla rodziny.
ŚRODA – 28.03.2012
7.00 - Za + Jadwigę Ogaza, ++ rodziców i ++ z pokrew. .
8.15 - Droga krzyżowa dla dzieci.
18.00- Za + Mariannę Hetmańczyk (od mieszkańców z bloku przy ul. Gogolińskiej).
- Za żyjących i zmarłych z rodziny.
CZWARTEK – 29.03.2012
7.00 - Za + męża, ojca i dziadka Wawrzyńca w 7 rocz. śm., ++ rodziców, siostry, 2 szwagrów,
++ dziadków i dusze w czyśćcu.
- Do B. Op. i MB Fat... w rodzinie Marii i Jerzego oraz o błog. Boże dla dzieci z rodzinami.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 40 rocz. ur. córki Bogusi oraz o błog. Boże dla wnuków i
zięcia.
- Za + Ryszarda Koprek, ++ rodziców i braci oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie.
PIĄTEK – 30.03.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. ks. Andrzeja.
18.00- Za + męża Henryka, ++ rodziców Pawła i Katarzynę i teściów Jana i Annę i ++ z rodziny.
SOBOTA – 31.03.2012
7.00 - Za + Jana w rocz. śm. oraz wszystkich ++ z rodzin Tarsa i Gurba.
18.00 - Za + Marię Mróz w rocz. śm., + Edmunda Mróz, ++ z rodziny i pokrew.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Antoniny z ok. 1 rocz. ur. i chrztu św. oraz o błog. Boże dla
rodziców i rodziny.
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 01.04.2012
7.00 - Za + Gertrudę w 20 rocz. śm., + Mariana, Karola i ++ z rodziny.
8.30 - Za + Agnieszkę Szlisz, + męża Jana, zięcia Bernarda, ++ szwagierkę Agnieszkę Zwiór, jej
męża Pawła i ++ z rodziny Szlisz, Warzecha, Gruszka.
10.00- Za + syna Adama, ++ rodziców z rodziny Wilczek i Zdobylak, siostrę Marię,+ Damiana i
dusze w cz.
- Za + Juliana Kotarzewskiego w 30 dniu po śm.
11.15- Do B. Op. i MB Fat... w int. Sylwii i Marcina z ok. r. ślubu oraz o błog. Boże dla całej rodz.
15.00 -Do B. Op. i MB Fat... z ok. 10 r. ślubu Anny i Krzysztofa oraz o błog. Boże dla całej rodz.
18.30 - Pokutna Droga Krzyżowa ze świecami.
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Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu liturgia kieruje
pobożność wiernych ku Męce Pańskiej.
Zasłonięte krzyże przypominają nam cierpiącego nieustannie Chrystusa.
Dziś o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
W poniedziałek obchodzimy przeniesioną z niedzieli Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
tym dniu przypada Dzień Świętości Życia. Kościół modli się za wszystkie dzieci jeszcze nie
narodzone a szczególnie za dzieci zagrożone aborcją. Błogosławiony 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”.
W poniedziałek po każdej Mszy św. będzie udzielane specjalne błogosławieństwo dla matek
oczekujących na narodzenie potomstwa i wychowujących małe dzieci.
Msze św. będą o godz.: 7.00; 9.00; 18.00.
Od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu i modlitwy za dzieci jeszcze nie narodzone,
szczególnie za dzieci, których życie jest zagrożone. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Ze względu na uroczystość, nie będzie w tym dniu nowenny do św. Ojca Pio.
W środę o godz. 8.15 Droga Krzyżowa dla dzieci.
O godz. 18.00 Msza św. z nauką dla rodziców i dzieci komunijnych.
O godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania.
W piątek o godz. 7.00 Msza św. z okazji urodzin ks. Andrzeja, wikariusza naszej parafii.
W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
W sobotę przed Niedzielą Palmową w kościele katedralnym w Opolu o godz. 15.30
modlitewne spotkanie młodzieży z rejonu opolskiego.
W sobotę po Mszy św. wieczornej nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych, których
dzieci przyjmą Sakrament Chrztu św. w święta Wielkanocne.
Przyszła niedziela jest Niedzielą Palmową - Męki Pańskiej.
Poświęcenie palm na każdej Mszy św.
O godz. 11.15 uroczysta Msza św. z procesją dookoła kościoła.
O godz. 18.30 Pokutna Droga Krzyżowa ze świecami.
Rozpoczyna się czas spowiedzi wielkanocnej. Prosimy nie odkładać spotkania z Chrystusem
przebaczającym na ostatnie dni Wielkiego Tygodnia.
Do Wielkiego Czwartku wszyscy powinni być już wyspowiadani.
W tym tygodniu spowiedzi św.:
rano od 6.30 do 7.30;
wieczorem od 17.00 do 19.00.
W sobotę od godz. 8.30 przedświąteczne sprzątanie kościoła i pomieszczeń przyległych.
Prosimy parafian zatroskanych o dobro naszej wspólnoty, o życzliwą pomoc.
Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary duchowe i materialne.
W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego w Opolu.
Życzymy błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.
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Nawracajcie się …
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
„Zadośćuczynienie” znaczy uczynić za dość, a to polega na wyrównaniu
rachunków, na spłaceniu długów jakie zaciągnęliśmy przez popełnienie grzechu, wobec
Pana Boga, bliźnich, siebie samego i świata w którym żyjemy – w czterech płaszczyznach
grzechu.
WYPEŁNIENIE POKUTY – W praktyce zadośćuczynienie polega na wypełnieniu nadanej i
przyjętej pokuty. Pokuta musi być przyjęta a spowiednik nadając pokutę musi wiedzieć czy ta
osoba jest w stanie ją wypełnić. Jeśli nie, to powinien zmienić pokutę, albo rozciągnąć czas jej
wypełnienia. Nie może odesłać kogoś od konfesjonału z brakiem 100% pewności czy jest w stanie
wypełnić nadaną pokutę. Powinna też być zachowana zasada proporcjonalności – zadana pokuta
powinna być proporcjonalna w stosunku do winy, tak aby ten, który ma nałożoną pokutę ze
świadomości wielkości tej pokuty sam mógł dojść do świadomości popełnionego zła. Musi być
zachowany pewien element wychowawczy.
WYRÓWNANIE SZKODY – Drugi warunek zadośćuczynienia to jest wyrównanie szkody
materialnej i duchowej. Przy szkodzie materialnej jest tzw. obowiązek restytucji – oddanie rzeczy
zabranej, czy zniszczonej. Restytucja opiera się na sprawiedliwości: nikt nie ma prawa do niczego co
nie jest jego własnością i to zarówno w przypadku mienia prywatnego jak i społecznego. Jeśli ktoś nie
jest w stanie oddać danej rzeczy, to powinien wyrównać szkodę przez ekwiwalent materialny. Przy
dużej wartości materialnej ma prawo to rozłożyć na dłuższy okres czasowy. Jeżeli ktoś nie jest w stanie
czegoś zwrócić (np. nie ma kontaktu z daną osobą lub nie istnieje dana instytucja), to powinien w formie
restytucji przekazać jakąś część materialną na cel dobroczynny. Jeżeli ktoś nie wypełnił pokuty z
poprzedniej spowiedzi, to musi powiedzieć dlaczego – jest różnica, pomiędzy tym, że ktoś nie wypełnił
pokuty, bo nie było takiej możliwości, a tym, że nie wypełnił jej, bo zaniedbał i później stało się to
niemożliwe.
Zadośćuczynienie jest dopełnieniem sakramentu i jeśli jest nie wypełnione to pozostaje
ciągle otwarta kwestia tego sakramentu. Dzisiaj wypełnienie pokuty i zadośćuczynienia jest możliwe
tak długo, dopóki po raz następny nie przystąpimy do sakramentu. Należy jak najprędzej wypełnić
zadaną pokutę. Nie uciekać od razu od konfesjonału z kościoła!!! Jest też wskazane nałożyć sobie
samemu jakąś skuteczną pokutę, uzdrawiającą jakiś nałóg lub złe przyzwyczajenie Wszelkie krzywdy
wyrządzone bliźnim należy naprawić i wynagrodzić. Wszelkie zniewagi wyrządzone Bogu można
naprawić przez gorliwą pobożność i posługiwanie bliźnim, czyniąc uczynki miłosierdzia. Jednym z
najlepszych uczynków miłosierdzia jest uzyskanie odpustu zupełnego za zmarłych. Trzeba również
codziennie czuwać. aby nie obrazić Boga i bliźniego, unikając wszelkich złych okazji. Postanowienie
poprawy ma być konkretne i faktycznie realizowane.
Drodzy Parafianie! Już za tydzień Niedziela Palmowa. Rozpoczniemy czas Wielkiego
Tygodnia. Zaplanujmy sobie dobrą spowiedź świąteczną. Nie czyńmy tego przy okazji np. udając
się na zakupy. Niech to będzie zaplanowany czas spotkania z Miłosiernym Bogiem. Przygotujmy
swoje serca do pięknego przeżywania już świętego Triduum Paschalnego! Nie zwlekajmy z
sakramentem pokuty i pojednania do Wielkiej Soboty!!! Niech krótkie katechezy w naszej gazetce
przypomną nam o spełnianiu zawsze pięciu warunków aby spowiedź była dobra (rachunek sumienia, żal
za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie).
Święci Janie Vianneyu, Janie Nepomucenie i o. Pio –
Módlcie się za nami w czasie naszych spowiedzi.

