 W przyszłą niedzielę (i w sobotę wieczorem) w czasie wszystkich Mszy św.
poświęcenie palm. Procesja z palmami odbędzie się przed Mszą św. o godz. 945,
a także przed Mszą św. o godz. 1115, na którą zapraszamy wszystkie dzieci z palmami.
Przypominamy o przyniesieniu do kościoła w tym dniu skarbonek Caritas z jałmużną
wielkopostną.
 W sklepach wystawione są kosze Caritas. Nasze podzielenie się zakupami, pozwoli na
przygotowanie paczek z okazji Świąt Wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących
pomocy Parafian. Produkty żywnościowe oraz ofiary można składać także w kiosku.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji
diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Ofiary na kwiaty do
Bożego Grobu można składać w zakrystii. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg
zapłać!

Refleksja
„Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa
Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci,
bylebym tylko pozyskał Chrystusa”.
Jeden z największych poetów epoki Cezara Augusta, Owidiusz, był współczesny
Jezusowi. Pochodzący z doliny Apeninów piewca miłości jest autorem Sztuki kochania,
która w 1564 roku trafiła do indeksu ksiąg zakazanych przez Kościół. To jednak nie
przeszkodziło wielu chrześcijańskim filozofom odwoływać się do zasady, którą
postawił Owidiusz: „Nie można kochać tego, czego się nie poznało”.
Poznanie Boga jest Jego darem. Jest łaską. Owszem, Bóg wszystkim tej łaski pragnie
udzielić, nie wszyscy jednak są na nią otwarci. Gdy Paweł to zrozumiał, ludzkie
usiłowania i pomysły na to, jak zmierzać do Boga, uznał za śmieci. Szczerze? Posłużył
się nawet gorszym słowem, które wskazuje na gnój, fekalia i ekskrementy. Bo apostoł
narodów nie zawsze sięgał po wysublimowany język.
Język Pawła jest dosadny wtedy, gdy bardzo mu zależy na podkreśleniu jakiejś myśli.
W tym wypadku chodzi o prawdę, że poznanie Chrystusa prowadzi do poznania oblicza
Ojca. Co więcej, sam Ojciec objawia swoje działanie w Jezusie.
Brat Pierre-Marie Delfieux, założyciel Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich, który
dwa lata życia spędził na Saharze, gdzie usłyszał Boże wezwanie, by „być mnichem
w mieście”, pisał: „By nauczyć się kochać, bądź przejrzysty. Pozwól się poznać i staraj
się poznawać. Poznanie z konieczności prowadzi do miłości. Poprzez otwartość twego
serca, twego działania i twego myślenia najlepiej nauczysz się dostosowywać do braci
i udaremniać zasadzki Złego: nie pozwól się oszukiwać szatanowi. Bądź świadom jego
zamiarów. Kto postępuje w prawdzie, zbliża się do światła”. Bo nie można kochać tego,
czego się nie poznało.
ks. Mariusz Rosik
Kancelaria parafialna czynna w: Poniedziałek i Piątek: 730 – 900
Wtorek i Czwartek: 1600 – 1730.
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach: 55 8884 0004 2001 0013 4923 0001
www. parafiaotmet.pl
e-mail: kancelaria@parafiaotmet.pl
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Jezus udał się na Górę Oliwną,
ale o brzasku zjawił się znów
w świątyni. Cały lud schodził
się do Niego, a On usiadłszy
nauczał ich. Wówczas uczeni
w Piśmie i faryzeusze
przyprowadzili do Niego
kobietę którą pochwycono na
cudzołóstwie, a postawiwszy
ją pośrodku, powiedzieli do
Niego: Nauczycielu, tę kobietę
dopiero
pochwycono
na
cudzołóstwie.
W
Prawie
Mojżesz nakazał nam takie
kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go
oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu
Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci
na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy
jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał
tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej:
Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej
Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz. (J 8,1-11)
Na świecie ciągle zbyt wielu jest tych, którzy potępiają, a także zbyt wielu obojętnych
i pobłażliwych. I wciąż za mało jest ludzi prawdziwie miłosiernych. Jeśli zajmujesz się
sądzeniem innych, to znaczy, że zapominasz o tym, iż sam jesteś grzesznikiem.
Zapomniałeś, że Jezus przychodzi nie do tych, którzy potępiają, ale do tych, którzy są
grzeszni. Szkoda czasu i energii na porównywanie się z innymi, na sądzenie ich.
A przede wszystkim szkoda nie skorzystać z łaski przebaczenia, którą Bóg każdego
dnia chce nas obdarzać.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 8.04
700 Do Trójcy Przenajświętszej za †† rodziców Stefana i Zofię, dziadków,
chrzestnych, †† z rodzin Cyga, Szymanek, Cesarz i Zimoch oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
1800 Za †† rodziców Jana, Zofię i Florentynę Wojtala, męża Józefa, †† teściów
Bernarda i Genowefę, wujka Hugo i szwagra Teodora.

Wtorek – 9.04
700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Wiolety, Jerzego i Kamila Waloch.
1800 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 25. rocznicy urodzin Macieja Gil.

Środa – 10.04
700 Za † Stefanię Data – od rodziny z Przysiętnicy.
1700 Do Bożej Opatrzności (…) w pewnej intencji.

Niedziela – 14.04 – Palmowa, czyli Męki Pańskiej
700 Za † córkę Karolinę Orłowską, †† z rodzin Orłowski i Węgrzyniak, Świderski
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
815 Do Bożej Opatrzności (…) z prośbą o błogosławieństwo w pracy misyjnej
w intencji o. Sebastiana Unsner z okazji rocznicy urodzin.
900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 W intencji parafian – z procesją.
1115 Za † męża Tomasza Puszcz w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców
i-rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
(Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: Maria Romanowska)
1615 Gorzkie Żale.
1700 Za † męża Antoniego Molewicz, †† z rodziny Molewicz, Kalitowski
i Wereszczyński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

OGŁOSZENIA

Czwartek – 11.04
700 Za †† Natalię, Lucynę i Stanisława Chrzanowskich – od rodziny Lachtarów.
1800 1) Do Bożej Opatrzności (…) w rodzinach Sabina, Gramala i Jendrusch.
2) W intencji nowych lektorów naszej parafii.

Piątek – 12.04
00

7

Do Bożej Opatrzności (…) z okazji urodzin Jadwigi Halemba oraz za † męża
Ryszarda Halemba.






730 Droga Krzyżowa
1715 Droga Krzyżowa
1800 1) Za † szwagra Gintera w 1. rocznicę śmierci oraz kuzyna Helmuta,
†† dziadków Kania.
2) Za † Helenę Borto w 30. dzień po śmierci.




Sobota – 13.04
700 Za †† rodziców Kazimierza i Marię Skurat, braci Antoniego, Henryka, Piotra
Skurat, Mariannę i Antoniego, Konstantego i Leokadię, Józefa, Annę i Wasyla
Skurat, †† z rodziny Buraczewski, Wiktora, Józefa i Helenę Kopacz oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
1800 1) Za †† rodziców Eugenię i Pawła Grusza, wujka Antoniego oraz dziadków
z obu stron.
2) Za † Kazimierza Rogowskiego, †† braci Tadeusza, Andrzeja, ojca
Mieczysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Nabożeństwo Fatimskie





Dzisiaj o godz. 1615 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
W poniedziałek Msza św. o godz. 1800 i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 3. roku przygotowania.
W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 1. roku przygotowania.
W czwartek o godz. 1800 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Dziekana
i ustanowienie nowych lektorów, po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu
Biblijnego
W piątek po Mszy św. o godz. 1830 spotkanie dla ministrantów i lektorów,
o godz. 1930 spotkanie dla młodzieży.
W sobotę o godz. 1100 dzieci pierwszokomunijne przystąpią do Sakramentu
Pokuty, a o godz. 1730
w salce spotkanie w celu odbioru strojów
pierwszokomunijnych(120 zł – zaliczka). O godz. 1700 nauka przedchrzcielna dla
rodziców i chrzestnych, a po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Nabożeństwo
Fatimskie.
Ks. Biskup zaprasza młodzież na diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży,
które odbędą się w kościele seminaryjnym w Opolu w sobotę,
13 kwietnia. (młodzież chętną do udziału w tym wydarzeniu prosimy o zgłaszanie
się do ks. Krzysztofa).
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątek po Mszy św.
porannej i o godz. 1715. (Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii).

