PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 27.03.2022 – 02.04.2022
Niedziela – 27.03.22, IV Niedziela Wielkiego Postu
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.
Poniedziałek – 28.03.22,
6.30 – Za + męża i ojca Arnolda Glomb (z ok. ur.).
Wtorek – 29.03.22,
6.30 – Za + Jana Filusz, jego rodziców, siostrę i szwagra.
Środa – 30.03.22, Msza szkolna
17.30 – Okazja do spowiedzi św.
18.00 – Za + brata Rajmunda Modler w r. śmierci, jego rodziców i dziadków.
Parafialne Rekolekcje Wielkopostne „Chrześcijańska nadzieja”
Czwartek – 31.03.22, Rekolekcje Wielkopostne „Modlitwa źródłem nadziei”
7.30 – Okazja do spowiedzi św.
8.00 – Na rozpoczęcie Rekolekcji za Parafian i Ojca Rekolekcjonistę (z nauką
rekolekcyjną)
9.00 – Rekolekcje dla dzieci szkolnych (w kościele)
10.00 – Spotkanie rekolekcyjne dla przedszkolaków
17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
18.00 – Za + Agnieszkę Kulanek, Anastazję i Romana Gabrisz, ich rodziców
i rodzeństwo (z nauką rekolekcyjną).
19.00 – Nauka stanowa dla dorosłych (kobiet i mężczyzn)
Piątek – 01.04.22, Rekolekcje Wielkopostne, „Nadzieja pośród cierpienia”
I piątek miesiąca
7.30 – Okazja do spowiedzi św.
8.00 – Za ++ dziadków Pander – Drost i ++ dzieci (z nauką rekolekcyjną).
10.00 – Rekolekcja dla dzieci szkolnych – Droga krzyżowa ulicami Rogów
17.00 – Droga Krzyżowa i okazja do spowiedzi św.
18.00 – 1. Za + Władysława Haczek w I rocznicę śmierci.
2. Za + Małgorzatę Bobek w 30 dzień po śmierci.
Po mszy św.: Nauka stanowa dla dorosłych (kobiet i mężczyzn)

Sobota – 02.04.22, Rekolekcje Wielkopostne, „Sąd ostateczny nadzieją
wieczności”, I Sobota miesiąca
7.30 – Spowiedź rekolekcyjna
8.00 – 1. Do Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych za seniorów, za chorych i
cierpiących z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych.
2. Do NMP Królowej dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze
w int. Zofii i Mariana Zegów z ok. 52 r. ślubu.
9.30 – Spowiedź rekolekcyjna dla dzieci
10.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich dzieci naszej parafii
(z wszystkich szkół podstawowych i młodszych). Książeczki DdN.
16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
17.00 – Za ++ dziadków Julię i Zygmunta Barteczko, Juliannę i Alberta Vogel
(z nauką rekolekcyjną).
Po mszy św.: nauka stanowa dla młodzieży.
Niedziela – 03.04.22, V Niedziela Wielkiego Postu
Kolekta na zakończenie Rekolekcji dla O. Rekolekcjonisty
7.00 – Spowiedź rekolekcyjna
7.10 – Modlitwy poranne
7.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej)
7.30 – 1. Za ++ rodz. Józefa i Otylię Filusz, braci Jana i Pawła i dziadków
z 2 stron.
2. Za ++ Annę i Edmunda Sadzik, Anastazję i Wiktora Kral.
10.30 – Suma: 1. Dziękczynna z podziękow. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze
zdrowie i błog. dla całej rodziny Jerzego Drost.
2. Dziękczynna na zakończenie Rekolekcji za wszystkich Parafian.
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli
wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów
antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem (…)”, czyli:
„Raduj się, Jerozolimo (…)”. Zewnętrznym wyrazem radości jest różowy kolor
szat liturgicznych. To znak, że zbliżamy się w wielkopostnym przygotowaniu
do świętowania misterium paschalnego Jezusa Chrystusa.
2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 14.00. Przypominamy, że
za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.
3. Przed nami szczególny czas wielkopostnych rekolekcji. Serdecznie
wszystkich zachęcam i zapraszam do udział u w tych „Dniach Łaski”.

Przekażcie zaproszenie waszym sąsiadom i znajomym. Rekolekcje poprowadzi
o. Piotr Lepich ze Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
5. Odwiedziny chorych, którzy nie będą mogli być na rekolekcyjnym spotkaniu
dla chorych odbędą się przed świętami.
SENTENCJA TYGODNIA
Miłość w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem,
krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną „ludzką kondycją”, która
na rożne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka. Taki sposób
przejawiania się miłości w ludzkim świecie nazywa się „miłosierdziem”. abp
Alfons Nossol
UŚMIECH TYGODNIA
Pogrzeb. Żałobnicy już się rozchodzą. Nad mogiłą pozostał tylko rozpaczający mąż.
- Synu, Bóg dał, Bóg wziął, nie rozpaczaj nad sobą – pociesza wdowca ksiądz
proboszcz.
- Ja nie nad sobą, tylko nad Panem Bogiem…
- Jak to?
- No bo, proszę księdza, ja z tą kobietą męczyłem się czterdzieści lat, a Pan Bóg zabrał
ją sobie na wieczność.

Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ
Chrystus Pan nie tylko pouczał o miłosierdziu, stawiając w samym centrum
swoje słynne błogosławieństwo: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7), ale sam je też czynił, będąc wprost
ucieleśnionym miłosierdziem Bożym. Jako chrześcijanie mamy obowiązek na
Nim się wzorować i pójść za Nim w kształtowaniu bardziej ludzkiego oblicza
naszego świata, w gruntowaniu dzisiaj globalnej „cywilizacji miłości”. Tylko
ona może nas bowiem uchronić od katastrofy i przyczynić się do utrwalenia
pokoju. Musimy zatem serio chcieć kroczyć drogą miłosierdzia, potęgując w
ten sposób sprawiedliwość w świecie. Początkiem tej drogi jest jednak
prawdziwe nawrócenie, będące także dziełem miłosierdzia. abp Alfons Nossol
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i wszystkim parafianom i przybyłym
gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
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W liturgię IV Niedzieli Wielkiego Postu wprowadza antyfona wzywająca do radości:
„Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej
pociechy”. W tym samym duchu Kościół prosi dziś Boga w modlitwie dnia, aby lud
chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem śpieszył ku nadchodzącym świętom
wielkanocnym. Trudno się więc dziwić, że Kościół proponuje sprawować liturgię w
szatach koloru różowego, który wyraża radość. Podobnie dzieje się w III Niedzielę
Adwentu, zwaną Gaudete, od słów „Radujcie się”. Wówczas Kościół wzywa do
radości dlatego, że Pan już jest blisko. W dzisiejszą niedzielę, zwaną Laetare, od słów
„Cieszcie się”, wezwanie do radowania się osadzone jest już nie tyle na tym, że
przekroczyliśmy połowę okresu wielkanocnej pokuty, ile na wskazaniu na źródło,
zasadniczą rację chrześcijańskiej pociechy: nasycajcie się u źródła waszej pociechy –
podpowiada antyfona. W modlitwie dnia owo źródło jest wyraźnie wskazane: chodzi o
dokonane za pośrednictwem Jezusa pojednanie ludzkości z Bogiem.
Św. Paweł poucza nas, że zasadnicza pociecha nasza w tym, iż to, co dawne minęło, a
oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z
sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg
pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów. Apostoł pisze wprost:
„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”. Cóż to konkretnie oznacza,
wyświetla Chrystusowa przypowieść o miłosiernym Ojcu (znana bardziej jako
przypowieść o synu marnotrawnym). Ojciec jest stale otwarty na pojednanie,
przebaczenie, bo prawdziwie i do końca miłuje swoich dwóch synów. Jako taki jest w
przypowieści obrazem Ojca Niebieskiego. Zachowanie synów odsłania dwie, bardzo
istotne kwestie, warunkujące realizację naszego pojednania z Bogiem, naszej jedności,
komunii z Nim. Młodszy, choć odszedł i zmarnował ojcowskie dziedzictwo, zawrócił i
znalazł się w otwartych ramionach swego Ojca. Jest tu ukazana droga jego powrotu,
którą w Kościele określa 5 warunków dobrej spowiedzi: syn zastanowił się, zabrał się i
poszedł do swego Ojca i wyznał mu całą winę. I tej drogi stale potrzeba w naszym
życiu. Natomiast zachowanie starszego syna wyświetla nam postawę, która blokuje,
czy wręcz niszczy, rujnuje wcześniejszą jedność, komunię z Ojcem – chodzi o
zazdrość i związane z nią pretensje do Ojca, że jest miłosierny. Takie skąpienie
miłosierdzia Bożego naszym bliźnim, których osądzamy jako gorszych od nas niszczy
nasze pojednanie z Bogiem i niech będzie nam przestrogą. Zatem Laetare! – cieszmy
się. bp Andrzej Czaja

