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Refleksja 

Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo 

panowania silniejszego nad słabszym. Grzech, który mieszka w sercu człowieka (por. 

Mk 7, 20-23) - i objawia się jako chciwość, pragnienie nadmiernego dobrobytu, brak 

zainteresowania dobrem innych, a często także własnym - prowadzi do 

wykorzystywania stworzenia, osób i środowiska, zgodnie z tą niezaspokojoną żądzą, 

która każde pragnienie uważa za prawo, a która prędzej czy później doprowadzi do 

zniszczenia nawet tych, którzy są przez nią zdominowani. 

Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych, którzy stali 

się „nowym stworzeniem”: «Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 

stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe» (2 Kor 5, 17).  

W rzeczywistości, wraz z ich objawieniem się, także stworzenie może „przeżyć 

Wielkanoc”: otworzyć się na nowe niebo i na nową ziemię (por. Ap 21, 1). A droga do 

Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza i naszego serca 

chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask 

Tajemnicy Paschalnej. 

Ta „niecierpliwość”, to oczekiwanie stworzenia spełni się, kiedy objawią się synowie 

Boga, to znaczy, gdy chrześcijanie i wszyscy ludzie podejmą zdecydowanie ten „ból 

rodzenia”, którym jest nawrócenie. Razem z nami całe stworzenie jest powołane do 

wyjścia «z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych» 

(Rz 8, 21). Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa on 

chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej 

w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, modlitwę  

i jałmużnę. 

Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić 

od pokusy „pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do 

umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić 

się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, 

że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić 

nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania 

przyszłości, która do nas nie należy.   

Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2019 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad 

Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na 

pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez 

diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich 

upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy 

diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz 

temu kamieniowi, żeby stał się chlebem". 

Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: 

„Nie samym chlebem żyje człowiek”. 

Wówczas powiódł Go diabeł w górę, 

pokazał Mu w jednej chwili wszystkie 

królestwa świata i rzekł do Niego: "Tobie 

dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, 

bo mnie są poddane i mogę je dać, komu 

zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi 

pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: „Panu, Bogu 

swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też 

do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś 

Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz 

co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził 

swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: "Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał 

na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego 

do czasu. (Łk 4, 1-13) 

 

Abyśmy doszli do paschy wieczystej; Doszli, bo jesteśmy w drodze. Zmiana jest 

zapisana w naszej ludzkiej naturze. Składając dziś Ofiarę eucharystyczną, uroczyście 

rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. Czas pokuty to znaczy 

uczenia się, jakich wyborów dokonywać w życiu. Co przyjąć, a co odrzucić, aby 

postępować w rozumieniu tajemnicy Chrystusa. On sam, w czasie kuszenia na 

pustyni, w swoich wyborach karmił się Bożym słowem. Możemy wierzyć, że w czasie 

tego Wielkiego Postu Jego słowo będzie blisko nas, aby nas prowadzić. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 11.03 

7
00

 Za †† syna Piotra Zawieja w 13. rocznicę śmierci, męża Krzysztofa Zawieja, 

rodziców Natalię i Edwarda Stawirej, Emilię i Franciszka Zawieja, braci Horsta 

i Helmuta Zawieja, szwagra Andrzeja Fikus, Adama Gruchot,  

†† z rodziny Zawieja, Stawirej i Fikus oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 1) Za †† Elżbietę Baraniec, męża, rodziców oraz syna Mariana Baraniec  

i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Hildegardę Chowaniec. 

Wtorek – 12.03 

7
00 1) Za † Stanisława Kiryła w 20. rocznicę śmierci, Jana i Walerię, Piotra Gut, 

Martę Polewka, †† rodzeństwo.  

2) Za † Hildegardę Chowaniec. 

18
00 Za †† Zygmunta Korba, Barbarę Kauf, Aleksandrę Klaja i Honoratę Korba,  

†† z pokrewieństwa Korba, Święcicki, Nawara. 

Środa – 13.03 

7
00

 Za † Hildegardę Chowaniec. 

17
00

 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w służbie Kościołowi dla 

Ojca Świętego Franciszka – od Róż Różańcowych. 

Nabożeństwo Fatimskie 

Czwartek – 14.03 

7
00

 Za †† rodziców Gertrudę i Pawła Cebula, męża Reinharda Krótki, brata 

Herberta Cebula, szwagra Pawła Spallek, †† z rodzin Cebula i Krótki oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące.  

18
00

 1) Za †† Józefa Szewczyk i Hedwig Woitalla oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

2) Za † Hildegardę Chowaniec. 

Piątek – 15.03 

7
00

 Za † Hildegardę Chowaniec. 

7
30

 Droga Krzyżowa 

17
15

 Droga Krzyżowa 

18
00

 1) Za †† Helenę i Czesława Uleckich w kolejne rocznice śmierci. 

2) Za † Zofię Zielińską w 30. dzień po śmierci.  

Sobota – 16.03 

7
00

 Do Miłosierdzia Bożego za † Józefę Bajko w kolejną rocznicę śmierci, † męża 

Kazimierza, †† z rodziny Bajko i Malkiewicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Magdaleny oraz 

o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.  

2) Za † Hildegardę Chowaniec. 

Niedziela – 17.03 – II Wielkiego Postu. 

7
00

 Za † męża Zbigniewa Ludwickiego w dniu imienin, †† rodziców Józefa  

i Rozalię, brata Józefa i siostrę Józefę, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

8
15 Przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji wszystkich żyjących mieszkańców 

naszej Parafii – od Mniejszości Niemieckiej. 

9
00 DPS Anna – w intencji Parafian. 

9
45 Za † męża i ojca Adama Mandziuk w 3. rocznicę śmierci. 

11
15

 Do Anioła Stróża w intencji dzieci przyjmujących chrzest św.: Anastazja 

Wojciuch, Antoni Bartłomiej Śmietana, Błażej Paweł Śmietana, Bianka Nina 

Szawrońska, Maja Kurdyś oraz w intencji rocznego dziecka: Maria Małgorzata 

Konieczny.  

16
15 Gorzkie Żale. 

17
00

 Za † Hildegardę Chowaniec. 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dzisiaj o godz. 16
15

 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które 

głosić będzie diakon Michael.  

 Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza wszystkich do sięgnięcia po papierową 

skarbonkę jałmużny wielkopostnej. Szczególnie serdecznie zachęcamy do tego 

dzieci i młodzież. W bieżącym roku prosimy o ofiarowanie jałmużny postnej na 

wsparcie prowadzonego przez Caritas - „Centrum Rehabilitacji dla Dzieci”  

w Opolu. Skarbonki rozdawane będą dziś przed kościołem po Mszy św.  

o godz. 11
15

, zaś skarbonki z ofiarami będzie można przynieść do kościoła  

w Niedzielę Palmową.  

 W środę o godz. 17
00

 Msza św. szkolna, a po Mszy św. zapraszamy na 

Nabożeństwo fatimskie. 

 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.  

 W piątek o godz. 18
30

 czuwanie dla młodzieży (obowiązkowe dla wszystkich 

roczników kandydatów do bierzmowania).  

 W sobotę o godz. 17
00

 w salce nauka przedchrzcielna, a w niedzielę o godz. 11
15

 

Msza św. chrzcielna i za roczne dzieci.  

 Zachęcamy do udziału w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy św. 

porannej i o godz. 17
15

, a także w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym  

w niedziele o godz. 16
15

 (Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii).  

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne, a w przyszłą 

niedzielę na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych. 

Dziś przed kościołem zbiórka na ogrzewanie, a za tydzień zbiórka na Misyjne 

Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. (Zbiórka na remont organów będzie  

23 i 24 marca). Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  

 


