PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 20.03.2022 – 27.03.2022
Niedziela – 20.03.22, III Niedziela Wielkiego Postu
Kolekta na remont obiektów diecezjalnych i konserw. zabytków
7.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej)
7.30 – Za + Łucję Kuźnik.
10.30 – Suma: Za ++ Katarzynę i Michała Macyszyn, + męża Edwarda i jego
rodzeństwo.
Chrzest dzieci: Ignacego Maj i Zofii Magdaleny Rogalskiej
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Poniedziałek – 21.03.22,
6.30 – Za + ojca, teścia i dziadka Jana Norek.
Wtorek – 22.03.22,
6.30 – Za + Stanisławę Haczek w 30 dzień po śmierci.
Środa – 23.03.22, Msza szkolna
17.00 – Okazja do spowiedzi św.
17.30 – Droga krzyżowa dla dzieci i młodzieży szkolnej
18.00 – Za + męża Manfreda Kuźnik i matkę Elżbietę.
Katecheza dla dzieci I-Komunijnych
Czwartek – 24.03.22,
6.30 – Za ++ Ernesta i Adelajdę Schreiber, ich rodziców i dzieci.
16.00 – III Spotkanie wielkopostne dla dzieci młodszych (przynosimy krzyżyki
i serca z wypisanym przeproszeniem za któryś z grzechów oraz
materiały do malowania pejzażu Golgoty
Piątek – 25.03.22, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kolekta na Fundusz Ochrony Życia
Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
8.00 – Za matkę i córkę Klaudię Cedzich z kol. r. śmierci.
17.00 – Droga Krzyżowa z wypominkami
Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
18.00 – Za + męża Kurta Zimmer, ++ rodziców i dziadków z 2 stron, ++ Jana
i Urszulę Wasiak i całe pokrew.
Po mszy św.: katecheza przed bierzmowaniem (kl. VIII SP i I Śr)
Sobota – 26.03.22,
7.00 – Za ++ rodz. Franciszka i Bertę Rogowskich, braci, siostrę, bratową,
+ męża Klausa, ++ Stefana i Gertrudę Kocula i szwagra.
17.00 – W jęz. niem.: Za + ojca Jana Pierszkała ze wspom. + matki Elżbiety.

Niedziela – 27.03.22, IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare
Kolekta na potrzeby Parafii.
7.10 – Modlitwy poranne
7.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej)
7.30 – Za ++ rodz. Józefa i Marię Wiesiołek, dziadków Wiesiołek i Wilpert
i ++ z pokrew.
10.30 – Suma: Za + Franciszka Lechowicz w I rocznicę śmierci.
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela
Wielkiego Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się,
bliskie jest królestwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców
nawrócenia. Nie marnujmy go.
2. Zapraszam na nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym o godz.
14.00. Niech rozważanie męki Zbawiciela będzie dla nas okazją do wchodzenia
w tajemnicę bliskości Pana, powstawania z upadków i dobrych postanowień.
3. W czwartek, 24 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków
ratujących Żydów. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy narażając
własne życie, spieszyli z pomocą potrzebującym.
4. W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego
dnia obchodzimy Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest największym
darem Boga. Nikt nie ma prawa tego daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na
straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego aborcja i
eutanazja są naruszeniem świętości życia ludzkiego. Wzywając orędownictwa
Maryi, która zgodziła się być Matką Syna Bożego, polecajmy Bogu każde
poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte, oraz osoby starsze i chore, aby
były otaczane szacunkiem i pomocą.
5. Ojciec Święty Franciszek, w związku z trwającą zbrojną agresją Rosji na
Ukrainie, w piątek 25 marca br. dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy
Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym
świecie w tym samym czasie trwali na modlitwie zjednoczeni z Biskupem
Rzymu. W związku z tym, Biskup Opolski, w nawiązaniu do Apelu
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zarządza, aby w piątek 25
marca o godz. 17.00 we wszystkich kościołach parafialnych naszej diecezji
odmówić Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
6. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka
zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na
codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej

modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć
dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
7. Nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o godz. 18.00 a w środę przed mszą
szkolną dla dzieci szkolnych. Serdecznie zapraszamy ze swoimi krzyżykami.
8. W Wielkim Poście Kościół zachęca do podejmowania dzieł miłosierdzia. W
naszej świątyni wystawiony jest „kosz dobroci”, gdzie można składać produkty
żywnościowe i środki czystości, które zostaną przekazane najbardziej
potrzebującym rodzinom z naszej wspólnoty. Dziękujemy z każdy – nawet
najmniejszy gest miłosierdzia.
9. Czas Wielkiego Postu to także czas, kiedy licznej przystępujemy do
sakramentu pokuty i pojednania. W naszej świątyni spowiedź jest codziennie
przed każdą Mszą Świętą. Pamiętajmy o dobrym przygotowaniu do
sakramentalnej spowiedzi i wypełnieniu wszystkich warunków sakramentu
pokuty.
10. Na stoliku wyłożone są skarbonki do praktykowania jałmużny
wielkopostnej. Można zabrać je do domu, według potrzeby.
11. Serdeczne podziękowanie za pomoc w pracach adaptacji pomieszczeń
pod kościołem dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Chętnie przyjmiemy
rzeczy do wyposażenia kuchni: garnki, patelnie, sztućce, itp. Potrzebna
lodówka, pralka, pościel i ręczniki. W poniedziałek zapraszam od godz.
9.00 do mycia okien oraz pomieszczeń mieszkalnych.
SENTENCJA TYGODNIA
Modlitwa nie jest bowiem pierwszorzędnie obowiązkiem wypływającym z
wiary tak, by można ją uważać za coś obok wiary, lecz jest samą postacią wiary
i formą jej urzeczywistniania. abp Alfons Nossol
UŚMIECH TYGODNIA
Pewnej niedzieli ksiądz proboszcz mówił w kazaniu o cudzie w Kanie
Galilejskiej i innych cudach, które dawniej miały miejsce.
- A tak przy okazji, na zakończenie – gromi proboszcz ambony – tek, kto
ukradł mi kurę, niech ją natychmiast odda. Wiem, że jest gdzieś we wsi.
Cudów nie ma!
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i wszystkim parafianom i przybyłym
gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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III Niedzielę Wielkiego Postu Kościół proponuje nam przeżyć pod znakiem otwarcia
się na Boże miłosierdzie. Woła do Boga, aby podźwignął nas w swoim miłosierdziu,
określa też w swej modlitwie warunek korzystania zeń, czyli „nasze pokorne
przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia”.
W refrenie Psalmu responsoryjnego zawarta jest podstawowa prawda o Bogu: Pan jest
łaskawy, pełen miłosierdzia. Szczególnie wymownie brzmią słowa ostatniej zwrotki:
„Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Bo jak wysoko
niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.” Księga
Wyjścia, opis wydarzenia na Bożej górze Horeb, objawienie Jahwe i dialog z
Mojżeszem odsłania nam, że podstawową formą Bożego Miłosierdzia jest pomoc,
ocalenie, wyzwolenie z niewoli darowane człowiekowi. Mówi Bóg: „Zstąpiłem, aby
wyrwać Naród z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i
przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód”.
Ewangelia przekazuje nam niezwykle pokrzepiające orędzie. Jezus opowiada
przypowieść o pewnym człowieku, który miał drzewo figowe zasadzone w winnicy.
Gdy przez trzy lata daremnie szukał na nim owoców, podjął decyzję, by drzewo
wyciąć i zlecił rzecz ogrodnikowi. Ten jednak wstawił się za drzewem i zaczął
orędować: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem,
może wyda owoc”. Przypowieść staje się bardziej czytelna w perspektywie innej
przypowieści o winnym krzewie i latoroślach. Zasadniczą uprawą w winnicy jest
winny krzew. Jezus mówi, że właśnie On jest winnym krzewem, a my latoroślami.
Przynosimy owoc, jest w nas dynamika życia, gdy jesteśmy ściśle z Nim związani. W
tym wypadku jest mowa o drzewie figowym (dość to dziwne, że rośnie w winnicy).
Nie czerpie więc soków z winnego krzewu, bez którego – mówi nam Jezus – nie
możemy uczynić nic, co dla nas zbawcze. Drzewo figowe symbolizuje człowieka
żyjącego po swojemu i dlatego nie owocuje ku zbawieniu. Jednak Jezus nawet
wówczas nie zostawia człowieka, oręduje za nim, pielęgnuje – aby w końcu wydał
owoc.
Wspaniałe to orędzie dla nas wszystkich. Boski Ogrodnik stale dogląda, byśmy
owocowali, nie obraża się na naszą krnąbrność, okopuje i obkłada nawozem, byśmy
rodzili zbawcze owoce. Z naszej strony potrzeba tylko tego, o czym mówi Kościół w
modlitwie dnia: pokornego przyznania się do przewinień, które obciążają nasze
sumienia. Podejmijmy więc ten wysiłek, stawajmy przed Jezusem w prawdzie!
bp Andrzej Czaja

