PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 02.04.2022 – 10.04.2022
Niedziela – 03.04.22, V Niedziela Wielkiego Postu
Kolekta na zakończenie Rekolekcji dla O. Rekolekcjonisty
7.15 – 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.
Poniedziałek – 04.04.22,
6.30 – Za + męża Manfreda Szenfeld o radość życia wiecznego.
Wtorek – 05.04.22,
6.30 – Za + szwagra Pawła Tworek w 30 dzień po śm., jego + żonę Marię,
rodziców i całe jego pokrew.
Środa – 06.04.22, Msza szkolna
17.30 – Droga krzyżowa dla dzieci
18.00 – Za ++ Gertrudę i Alojzego Barteczko, ++ Salomeę i Józefa Gola i syna
Gerarda Gola. Katecheza dla dzieci I-Komunijnych
Czwartek – 07.04.22, I Czwartek miesiąca
6.30 – Za + ks. Piotra Kołoczek
18.00 – Godzina święta i okazja do spowiedzi św.
18.30 – Do B. Op. i św. Józefa z ok. kolejnej rocznicy urodzin w int. Donarda
Filusz o zdrowie i potrzebne łaski.
Katecheza dla tegorocznych kandydatów do bierzmowania
Piątek – 08.04.22,
6.30 – Za + matkę Urszulę Wasiak z ok. I r. śmierci i jej męża Jana.
18.00 – Droga krzyżowa z wypominkami.
Spotkanie synodalne dla PRD i PRE (Par. Rady Duszpast. i Ekonomicznej)
Sobota – 09.04.22,
7.00 – Za + ojca Franciszka Piszczała
17.00 – W jęz. niem.: Z podziękow. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze zdrowie
i Boże błog. dla całej rodziny Psik.

Niedziela – 10.04.22, Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
Kolekta na cele remontowe naszej Parafii
Po mszach: zbiórka na kwiaty do Bożego Grobu i Wielkanoc
7.15 – Modlitwy poranne
7.20 – Nowenna diecezjalna (krótka historia diecezji opolskiej)
7.30 – Z podziękow. Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie
i Boże błog. i opiekę Matki Najśw. dla rodziny Pander.
10.15 – Ołtarz zewnętrzny kościoła od ul. Ptasiej: Rozpoczęcie obrzędów
Niedzieli Palmowej i procesja z palmami
10.30 – Suma: Za + Andrzeja Marchewka w I rocznicę śmierci.
14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (podziękowanie dla ks. Piotra)
Najbliższe wolne intencje w kwietniu: 11, 17, 25 i 26.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Kończymy dziś nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. Bogu niech będą
dzięki za ten szczególny czas łaski. Bóg zapłać za dar świadectwa, głoszone
Słowo Boże i posługę sakramentalną Ojcu Piotrowi OMI.
2. Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu
liturgicznego, która będzie miała charakter pasyjny. Modlimy się, abyśmy
gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie
świata (kolekta mszalna). Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam
podejmować codzienny trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. Od
dziś zgodnie z tradycją w kościołach zasłaniane są krzyże.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy na
Godzinę świętą o godz. 18.00 a po niej na wieczorną mszę św.
4. W piątek serdecznie zapraszamy wszystkich na nabożeństwo Drogi
krzyżowej o godz. 18.00.
5. Bardzo prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu.
Codziennie możemy korzystać z sakramentu pokuty i pojednania przed każdą
Mszą Świętą.
6. Najbliższa niedziela, 10 kwietnia, będzie Niedzielą Męki Pańskiej, czyli
Niedzielą Palmową. Będziemy wspominać uroczysty wjazd Chrystusa Pana do
Jerozolimy. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej. Uroczysta
procesja z palmami podczas Mszy Świętej o godz. 10.30. W ten sposób
rozpoczniemy przeżywanie Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy
wspominać
najważniejsze
wydarzenia
zbawcze:
mękę,
śmierć
i zmartwychwstanie Chrystusa.
7. Słowa serdecznego podziękowania za prace porządkowe i fachowe przy
adaptacji pomieszczeń dla gości z Ukrainy. Bóg zapłać za wszelkie dary
rzeczowe i pieniężne.

SENTENCJA TYGODNIA
Musimy jednak pamiętać, że droga do prawdziwej odnowy życia wiedzie
zawsze przez pokutę. abp Alfons Nossol
UŚMIECH TYGODNIA
Bardzo pobożny człowiek co niedziele chodząc do kościoła rzucał dziesięć
złotych żebrakowi. Pewnego razu rzuca tylko pięć. Żebrak na to:
- Co się stało? Dlaczego tylko piątka? Stracił pan pracę?
- Nie, wysłałem syna na studia.
- No, wszystko fajnie, ale dlaczego moim kosztem?
Z NAUCZANIA PASTERZY DIECEZJI OPOLSKIEJ
Pochodząca z „posługi jednania” miłość jest w stanie doprowadzić do cudu
powszechnej międzyludzkiej braterskości, która z kolei jest najlepszą drogą do
pokoju i radości życia społecznego. Pokoju bowiem nie sposób wywalczyć,
pokój trzeba czynić, jednając – na wzór Chrystusa Pana – świat z Bogiem i
ludzi z sobą, począwszy od naszych własnych rodzin i wspólnot sąsiedzkich.
Chciejmy w tym przede wszystkim znaczeniu być nawróconymi i pojednanymi
ludźmi Bożego pokoju. Niech Duch Święty sprawi, aby pokój ten był zawsze z
Wami! abp Alfons Nossol
OPOWIADANIE:
Wartość
Pewna kobieta miała ohydną narzutę na łóżko. Kupiła ją na wyprzedaży
artykułów używanych, płacąc dwadzieścia złotych. Była wtedy w trudnej
sytuacji finansowej. Każdego dnia, gdy ścieliła łóżko, z wyrazem niesmaku
rozciągała narzutę. Aż pewnego dnia, wertując znaleziony przypadkiem katalog
sprzedaży wysyłkowej, spostrzegła taką samą narzutę, firmowaną podpisem
znanego stylisty wnętrz. Kosztowała tysiąc dwieście złotych! Gdy tylko
odkryła cenę narzuty, nabrała ona dla niej zupełnie innej wartości.
Dobrej niedzieli oraz wszelkich łask Bożych i wszystkim parafianom i
przybyłym gościom życzy ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek
Konto parafialne: 07 8882 1032 2001 0029 9762 0001 BS w Kędzierzynie-Koźlu
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Kościół daje nam dzisiaj fragment Ewangelii św. Jana opisujący niezwykłe
wydarzenie ocalenia jawnogrzesznicy. Uczeni w Piśmie i faryzeusze postawili ją na
środku przed Jezusem po tym, jak pochwycono ją na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz
nakazał takie kamienować. Im jednak nie chodziło o dochodzenie, czy wymierzenie
sprawiedliwości. Zapytali Jezusa o zdanie, wystawiając Go na próbę, aby mieli Go o
co oskarżyć. W odpowiedzi Jezus począł najpierw budzić ich sumienia. Nachyliwszy
się pisał palcem po ziemi – Tradycja mówi, że nazywał po imieniu różne ludzkie
występki, a gdy Go dalej pytali, rzekł: „Kto z was jest bez grzechu niech pierwszy
rzuci na nią kamień” i pochyliwszy się dalej pisał po ziemi, czyniąc wszystkim
rachunek sumienia. Wtedy, jak przekazuje Ewangelista, wszyscy jeden po drugim
zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Trudno się dziwić, że właśnie w takiej
kolejności. Ci starsi w mig poznali, że wiele mają występków na swym koncie i nie
mają prawa podnieść kamienia i rzucić w kobietę. Jeśli ktoś miał to prawo, to tylko
Jezus. I tylko On pozostał na placu z jawnogrzesznicą. Jednak Święty Boży nie rzucił
w nią kamieniem, nie wymierzył jej kary. Zwrócił się do kobiety z całym ciepłem i
dobrocią swego serca: „Niewiasto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił?” Ona odrzekła:
„Nikt, Panie”. I wówczas obdarzył ją swą miłością mówiąc: „I Ja ciebie nie potępiam.
Idź, a od tej pory już nie grzesz”. I coś pękło w tej kobiecie, coś się stało. Z pewnością
już nieraz wytykano jej grzech palcem, piętnowano, z pewnością wiedziała, że
ryzykuje bardzo, że może być ukamienowana, ale nie umiała zmienić życia. Teraz
doświadczyła jednak prawdziwej miłości. Usłyszała to w ciepłym słowie, zobaczyła w
pełnym miłości wejrzeniu. I życie zmieniła. Możemy bowiem przyjąć z dużym
prawdopodobieństwem, że jest to Maria Magdalena, która stanęła pod krzyżem
Chrystusa, gdy zabrakło tam Jego uczniów (poza Janem), która pierwsza pobiegła do
grobu Potem Maria Magdalena, gdy już Apostołowie poszli na cały świat, aby głosić
Jezusa, miała się udać – jak mówi legenda o jej życiu – na pustkowie. Żyła w jaskini,
poświęcając się rozważaniu słów Jezusa i kontemplacji Jego oblicza, zwłaszcza
Ukrzyżowanego. Artyści przedstawiają ją w pieczarze, z rękoma opartymi na Piśmie
świętym i wpatrzoną w Chrystusowy Krzyż. Niewątpliwie, jak św. Paweł, hołdowała
zasadzie „byleby pozyskać Chrystusa i być stale z Nim”. Niech to zasadnicze
przesłanie otworzy nas znowu bardziej na Jezusa, niech zaowocuje podjęciem w tych
najbliższych dniach medytacji Jego słów i kontemplacji Jego oblicza. Dla Niego, dla
Jego miłości warto żyć i życie dać! bp Andrzej Czaja

