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II Niedziela Wielkiego Postu – Jesteśmy zaproszeni, by uczestniczyć
w Eucharystii, która ma moc nas oczyścić i uświęcić (modlitwa nad darami)
Słowo Boże: Rdz 15,5-18; Flp 3,17-4,1; Łk 9,28-36
W modlitwie dnia Kościół
prosi Boga, by ożywiał naszą wiarę
Swoim Słowem. Temat ten podejmują
też wyraźnie wszystkie trzy czytania.
(…). Słowo z Księgi Rodzaju zwiastuje nam dwie bardzo ważne,
wręcz kluczowe prawdy:
- Wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa, Bożych obietnic.
- Człowiek wierzący znajduje upodobanie w oczach Bożych. Co więcej, Bóg poczytuje
człowiekowi wiarę za wielką zasługę!
Także przy objawieniu chwały Chrystusa na Górze Tabor, Bóg Ojciec zwraca się
do nas ze słowami, którymi chce pobudzić naszą wiarę: „To jest mój Syn umiłowany, Jego
słuchajcie”. W ten sposób daje nam Bóg do zrozumienia, że posłuch dany Słowu Chrystusa jest warunkiem uchwycenia chwały Jego Bóstwa i Jego boskości. (…).
Nieco od innej strony na wartość i znaczenie posłuszeństwa Słowu Pana zwraca
nam również uwagę św. Paweł we fragmencie Listu do Filipian. W sytuacji, gdy dążenia
świata są bardzo przyziemnie i tych, którzy im ulegają, pociągają do bałwochwalstwa i
zagłady – przypomina nam, dzieciom Bożym, że nasza ojczyzna jest w niebie i radzi: „stójcie mocno w Panu, umiłowani!”. W ten sposób przekazuje nam zasadnicze pouczenie,
które św. Piotr wyraził w słowach „Trzeba nam bardziej słuchać Boga, niż ludzi”! Jest to
złota reguła nie tyko na okres wielkanocnej pokuty, pomaga żyć nie po swojemu a po Bożemu, pomaga ostać się w wierze.
Obudźmy więc w sobie w tę dzisiejszą niedzielę wielkie pragnienie życia Słowem
Pana, według Jego przykazań, według Ewangelii. (…). Bez tego nie sposób okazać Bogu
wierność i żyć w wielkiej z Nim zażyłości! bp Andrzej Czaja

13 marca 2022

Ogłoszenia duszpasterskie:
1. Dzisiaj: - 5 niedziela w Nowennie Niedziel przed jubileuszem diecezji (50-lecia)
- Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami – Niedziela „Ad Gentes”
Motto tego dnia: «Wieczernik Szkołą Braterstwa»
- o godz. 14.30 „Gorzkie żale” – rozważanie męki Jezusa Chrystusa.
Kazanie pasyjne (2) wygłosi ks. Sławomir Krawczyk. Za udział w Gorzkich żalach można
uzyskać odpust zupełny raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu.
2. W poniedziałek, wtorek, środę i czwartek - adoracja i modlitwa o pokój w Ukrainie.
3. W poniedziałek o godz. 18.30 - spotkanie synodalne (temat: Kościół jako wspólnota).
4. W czwartek o g. 18.30 – spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa II – klasa VII)
5. W piątek: 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia
16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych
16.30 – Droga krzyżowa z udziałem dzieci
17.30 – wypominki i Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych.
6. W piątek o godz. 18.45 – spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa III i IV)
7. W sobotę Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Msza św. o godz. 8.00.
8. Kolekty: 13 marca – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne
20 marca – na ogrzewanie kościoła
Puszka: 13 marca – na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”.
„Bóg zapłać” za ofiary pieniężne.
9. 22 marca, we wtorek, po Mszy św. o godz. 18.00 - spotkanie z rodzicami kandydatów
do Bierzmowania w 2022 r.
10. Gdyby ktoś chciał przyjąć uchodźców z Ukrainy pod swój dach, to proszę o zgłoszenie się w Biurze Parafialnym lub zakrystii, po bliższe informacje.
Dziękuję osobom z Rejonu 44. (Przyjaciół Schongau 9, 11, 17; 10, 14, 18)
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu.
Dni dyżuru

Rejon

13 – 19 marca

45.

Mieszkańcy ulic
Przyjaciół Schongau 22, 24, 24a, 26, 28, 30; 27, 29, 33

Sprzątanie kościoła: w sobotę od godz. *8.45 – 10.00
20 – 26 marca

46.

Fabryczna 1/1, 1/3, 1/4, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6;
5/1, 5/2, 5/3. 5/4, 6/1, 6/2; 7/1, 7/2, 7/3, 7/4

Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu
zaprasza pełnoletnich mężczyzn na rekolekcje powołaniowe,
które odbędą się w dniach od 25 do 27 marca br. (przyjazd w piątek między 16.30 a 17.30,
zakończenie niedzielnym obiadem o 13.00). Udział w rekolekcjach jest bezpłatny.
W rekolekcje będą zaangażowani klerycy, księża oraz małżonkowie.
Zapisy oraz szczegółowe informacje na stronie internetowej.
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Złota myśl tygodnia: „Post, modlitwa i jałmużna! Jakież to w sumie proste środki
chrześcijańskiej pobożności na co dzień, a przecież są one nadzwyczaj skuteczne”.
abp Alfons Nossol

M.: 18.00 – za + męża ojca Eryka Wancke, ++ rodziców, teściów i z pokrewieństwa.
II Niedziela Wielkiego Postu – 13 II 2022 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 9.00 – do Bożej Opatrzności w int. dla Gerarda Wicher z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 10.30 – ………………………………………………………. (intencja wolna).
*14.30 - Gorzkie żale z 2. kazaniem pasyjnym (ks. Sławomir Krawczyk)
Poniedziałek (14 III) – dzień powszedni
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus (modlitwa o pokój w Ukrainie)
17.30 – 17.55: spowiedź św. 7.30: różaniec

M.: 18.00 – za ++ Erykę i Alfreda Werner.
18.30 – spotkanie synodalne (otwarte – zapraszam wszystkich chętnych)

Wtorek (15 III) – dzień powszedni
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus (modlitwa o pokój w Ukrainie)
17.30 – 17.55: spowiedź św. 17.30: różaniec

M: 18.00 – za + męża ojca i dziadka Jerzego Feliks, ++ rodziców, teściów, 2 siostry,
3 braci, 3 szwagrów i szwagrówkę, siostrzeńca Norberta i jego żonę Alicję.
Środa (16 III) – dzień powszedni
7.00 - 8.00: adoracja Pana Jezus (modlitwa o zakończenie wojny)
7.30 – 7.55: spowiedź św.; 7.30: różaniec i Litania do św. Józefa
M.: 8.00 – …………………………………………………………….…….. (intencja wolna).

Czwartek (17 III) – dzień powszedni
17.00 - 18.00: adoracja Pana Jezus (modlitwa o zakończenie wojny)
17.00 – 17.50: spowiedź św.
17.30 – różaniec: za papieża Franciszka, bpa Andrzeja i biskupów pomocniczych,
kapłanów i siostry zakonne, o powołania do służby Bożej
z naszej parafii, w intencji DDM „Oremus” (modlących się w int. kapłanów)

M.: 18.00 – za + mamę i babcię Zofię Wąsik.

18.30 - spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa II – klasa VII)
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Piątek (18 III) – dzień powszedni
15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia (adoracja Pana Jezusa do godz. 15.30).
16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych
16.30 – Droga krzyżowa z udziałem wszystkich dzieci
17.30 – wypominki (modlitwa za zmarłych)
Droga krzyżowa z udziałem całej młodzieży i dorosłych

M.: 18.00 – w int. Karola Ittmann (z ok. 90. r. ur), z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa. (TD)
Za ++ Gabrielę i Piotra Ubrych oraz Elżbietę Ittmann.
18.45 - spotkanie kandydatów do Bierzmowania (Grupa III i IV – klasa VIII i I śr.)

Sobota (19 III) – św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
7.30 – 7.55: spowiedź św. 7.30 - różaniec
M.: 8.00 – w intencji wszystkich pracujących w kościele, z podz. za o. łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa na każdy dzień .
Litania i modlitwa do św. Józefa.
17.00 - 17.45: adoracja Pana Jezusa
17.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 – 17.30: spowiedź św.
17.45 – wprow. do rozważania Ewangelii

M.: 18.00 – za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Chudala,
Walentego i Klarę Kotyrba i ++ z pokrewieństwa.
III Niedziela Wielkiego Postu – 20 II 2022

7.00 – 7.25: spowiedź św. 7.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 7.30 – za zmarłych i żyjących parafian.
8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii
M.: 9.00 – za ++ Wolfganga Kampa, Katarzynę i Antoniego Müller,
Rudolfa Kampa i z pokrewieństwa.
10.00 – 10.25: spowiedź św. 10.15 – wprow. do rozważania Ewangelii
M.: 10.30 – w int. rodziny Grzegorzek, z podz. za o. łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Matki Bożej i św. Józefa.
*14.30 - Gorzkie żale z 3. kazaniem pasyjnym
Modlitwa za wstawiennictwem św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

