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I Niedziela Wielkiego Postu
Z księgi Rodzaju (2,7-9;3,7-9)
„…Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z
wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo Ŝycia w środku tego
ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąŜ był najbardziej
przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył.
On to rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, Ŝe Bóg powiedział: »Nie
jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?«”.
Niewiasta odpowiedziała węŜowi: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść moŜemy, tylko o owocach z
drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: »Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli«”. Wtedy rzekł wąŜ do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, Ŝe
gdy spoŜyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”.
Wtedy niewiasta spostrzegła, Ŝe drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, Ŝe jest ono rozkoszą dla oczu
i Ŝe owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i
dała swemu męŜowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, Ŝe są
nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.”
W I Niedzielę Wielkiego Postu, I czytanie z
Księgi Rodzaju przypomina nam, Ŝe początek
Ŝycia ludzkiego jest w kochających dłoniach
Stwórcy. Pierwszy człowiek został stworzony
przez Boga jako czysty i nieskaŜony, ukształtowany na Jego obraz i podobieństwo. Pan kochając
człowieka, przygotował mu wspaniały rajski ogród
w Eden, gdzie go umieścił, aby Ŝył w niewinności,
radości i w przyjaźni ze swoich Stwórcą – tak
rozpoczął się najpiękniejszy dialog Boga i człowieka. Tam człowiek cieszył się pełnym szczęściem i wolnością, niczego mu nie brakowało.
Ale stał się dramat! Zły zazdroszcząc człowiekowi więzi z Bogiem, pałając nienawiścią do
Stwórcy i jego stworzenia, przygotował zasadzkę.
Przystąpił do człowieka, zaczął go kusić, podwaŜać
słowa Boga, zachęcać podstępnie do pychy i nieposłuszeństwa. Człowiek zwabiony fałszywymi słowami Szatana nie odrzucił ich i nie potrafił się
oprzeć diabelskiej manipulacji. Zapomniał, Ŝe jego
szczęście pochodzi od Boga. Posłuchał przebiegłego węŜa i zerwał zakazany owoc. Tak człowiek
złamał zakaz Boga i zerwał z Nim więź miłości.

Wolna wola człowieka wprowadziła do Ŝycia ludzkiego zło, które zniszczyło naturę ludzką. Dopiero
po przekroczeniu BoŜego zakazu, okazało się jak
wiele człowiek stracił! Grzech pierwszych ludzi
ugodził nie tylko w nich, ale rozciągnął się na cały
rodzaj ludzki. Konsekwencje grzechu pierworodnego były ogromne: zerwanie przyjaźni z Bogiem,
zaburzenie relacji między męŜczyzną a kobietą i z
otaczającym światem, praca z trudem w pocie czoła, rodzenie potomstwa z bólem, choroby, cierpienie, a w końcu śmierć. Lecz Bóg wiedział, Ŝe
człowiek został oszukany; dlatego karząc go obiecał
Odkupiciela, który wybawi go z błędu i grzechu.
Oczekiwanym Zbawcą jest Jezus Chrystus,
który na KrzyŜu pokonał Szatana i otworzył człowiekowi drogę do nieba. Mamy niepowtarzalną
szansę, aby osiągnąć szczęście nieprzemijające.
Jednak dramat z ogrodu Eden ciągle się powtarza
w naszym Ŝyciu. Zamieniamy miłość Boga na
dobra przemijające. WąŜ rajski nadal walczy przeciw nam! Chrystus, obecny i działający w sakramentach, chce pokonać w naszym Ŝyciu Szatana!
My musimy tylko tego chcieć!
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Poniedziałek – 14 marca 2011 Mt 25,31-46
Intencje podano w formie skróconej
630
W int. Marii w 55. r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo
700
Za †† ojca Rudolfa, wujków, dziadków, teściów Genowefę i Józefa, szwagra Mariana, za
wszystkich zmarłych z rodzin Skatuła i Mostek i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za † ojca Aleksandra śebrowskiego w 21. rocznicę śmierci
2. Za †† członków Zespołu Śpiewaczego „Cegiełka”: Zofię Chrapek, Małgorzatę Frank,
Jerzego Mazurka, Alicję Lepiejko, Krystynę Stawinoga oraz Zbigniewa StęŜowskiego
Wtorek – 15 marca 2011
Mt 6,7-15
630
Za †† rodziców i teściów Pawła i Annę, Jana i Annę, brata Gintra i dusze w czyśćcu cierpiące
700
Do BoŜej Opatrzności w intencji Antoniny z okazji 76. rocznicy urodzin…
800
W j. niemieckim: Do B. Opatrzności w int. Cecylii w 77. r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz za zmarłego męŜa Jerzego
1800 Za zmarłych (zbiorowa): za † Karola Peikerta (od sąsiadów z ulicy Słowackiego 69), za †
męŜa Romana Jaroszewicza, †† rodziców i teściów, za † Stanisława Stachowicza oraz ††
dwóch braci Zygmunta i Mariana, za † Urszulę Słaninę (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 23
i 23a), za †† męŜa Józefa śylaka, córkę Barbarę, rodziców i teściów oraz †† z rodziny śylak, Sztyrak, Michałkieiwcz oraz Halinę i Władysława Micek, za † Józefa Paprotnego (od
sąsiadów z ulicy Waryńskiego 7D), za † męŜa Zbigniewa Kaczmarka oraz †† rodziców Marię i Antoniego, za †† rodziców Bronisławę i Władysława Szczerbo i †† pokrewieństwo, za
† Stanisława Szatanka, za †† Walerię Wadowską, Stanisława, Józefa, Janinę, Stefana, Mariannę Wadowskich, Marię i Michała Kurasz, Franciszka Rydzio, Helenę Winiarską i †† z
rodziny Jaszcz i Nowosielskich, za † męŜa Ryszarda Cesarza (w 30. dzień), za † Ireneusza
Sołtysa, †† rodziców i Józefa Pytlika, za †† rodziców Annę i Henryka Drabik, Annę i Helmuta Haufe oraz †† z rodzin z obu stron, za †† Antoniego Adamczyka, Tadeusza Szymańskiego oraz †† rodziców ElŜbietę i Antoniego Laska, za †† rodziców ElŜbietę i Jana, brata
Alfonsa i wszystkich †† z rodzin Skoczek i Borzuckich, za †† Emilię i Pawła Trompeta
oraz Stanisławę, Stefana, Stanisława i Juliana Brejdak, za † ojca Franciszka
Środa – 16 marca 2011 - dzień modlitwy za Światowe Dni MłodzieŜy
Łk 11,29-32
630
Za †† Stanisława, Józefa oraz †† ich rodziców
700
Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę Agnieszkę Weiser, jej dwóch męŜów, siostrę Renatę,
brata Henryka oraz Józefa Kanię i dusze w czyśćcu cierpiące
1800 1. Za †† Ŝonę Kazimierę Kaproń w 19. rocznicę śmierci, trzech braci oraz rodziców z obu stron
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla córki
Patrycji, dary Ducha Świętego i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
Czwartek – 17 marca 2011
Mt 7,7-12
630
Za † męŜa Zygfryda Kalusa, †† teściów i rodzeństwo
700
Za † Krzysztofa Nizio w I rocznicę śmierci
1630
Droga KrzyŜowa dla dzieci
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Za †† męŜa Jana Marciniaka w 2. rocznicę śmierci, syna Franciszka, rodziców z obu stron
2. Za † męŜa Jerzego w 6. rocznicę śmierci
Piątek – 18 marca 2011
Mt 5,20-26
630
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosł. i zdrowie z okazji urodzin
700
Za †† Marię i Stanisława Szumecher, Rozalię i Zofię Sutor, Mirosława Warzechę i pokrew.
900
Droga KrzyŜowa
1800 1. Do BoŜej Opatrzności w int. Joanny z ok. 37. r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski…
2. Za †† męŜa Pawła Świętek, rodziców Józefa i Jadwigę Kusidło, teściów Jana i Gertrudę
Świętek
Droga KrzyŜowa
1900
MłodzieŜowa: o dalsze dary Ducha Świętego dla Piotra z okazji 18. rocznicy urodzin
Sobota – 19 marca 2011 – św. Józefa, Oblubieńca NMP
Mt 1,16.18-21.24
630
Za † matkę Stanisławę Rzeźnicką, dziadków Wiktorię i Władysława Pelc, Janinę i Jana
Rzeźniczak
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Za †† teściów Antoniego i Marię Kolowca, męŜa Józefa, brata Jana, siostry Annę i Marię,
bratową Józefę i chrześnicę Dorotę
1600
W kaplicy DPS św. Notburgii Nowenna przed beatyfikacją Sługi BoŜego Jana Pawła II –
Odpustowe Nieszpory ku czci św. Józefa z modlitwą za osoby starsze i chore
1800
W sobotni wieczór: 1. Ku czci św. Józefa w intencji ojców i męŜczyzn naszej parafii
2. Za † Mariana oraz †† pokrewieństwo z obu stron
II Niedziela Wielkiego Postu – 20 marca 2011
Rdz 12,1-4; 2 Tm 1,8-10; Mt 17,1-9
700
Z ok. 60. r. ur. Krystyny, dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Za †† męŜa Edwarda Ciuruś, córkę Czesławę Mojeścik, rodziców Annę i Andrzeja Szydłowskich
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe bło1030
gosławieństwo i zdrowie w intencji Gerarda z okazji 70. rocznicy urodzin
1200
Za † mamę Teresę Lech w rocznicę śmierci
1715
Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym
1800
Za † Zygmunta Kędziora
W tym tygodniu modlimy się: o potrzebne łaski na czas Wielkiego Postu
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1530 na RóŜaniec Fatimski, oraz na godz. 1715 na Gorzkie śale z
kazaniem pasyjnym. Zapraszamy do licznego udziału.
• NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej w piątek o 900 oraz po wieczornej Mszy Świętej. Za codzienne
odprawienie Drogi KrzyŜowej moŜna uzyskać odpust zupełny. RównieŜ za odmówienie w piątki
Wielkiego Postu modlitwy Oto ja, o dobry Jezu (DN 26.3) moŜna uzyskać odpust zupełny. W gazetce przypominamy wskazania duszpasterskie dotyczące przepisów pokutnych. Zachęcamy do
głębokiego przeŜywania okresu Wielkiego Postu.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora.
• W środę po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Rodzin Nazaretańskich.
• Droga KrzyŜowa dla dzieci w czwartek o 1630. Dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej będą miały w tym tygodniu swoje spotkania w salkach.
• Próba chóru w czwartek o 1700.
• W czwartek po Mszy wieczornej spotkanie Rodziny Radia Maryja. Wcześniej o 1730 RóŜaniec.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.
• Spotkanie Marianek w sobotę o 1200.
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o godz. 1900; ministranci w sobotę o godz. 1000.
• Spotkanie dziecięcej grupy Śpiewająca Miska Reksia w sobotę o 1000.
• RównieŜ w sobotę o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji.
• W sobotę przypada uroczystość św. Józefa. Z tej okazji w ramach Nowenny przed beatyfikacją
Jana Pawła II zapraszamy na godz.1600 do kaplicy DPS św. Notburii na odpustowe nieszpory
z modlitwą za osoby starsze i chore. Będzie to takŜe okazją do zapoznania się z posługą i
pracą Sióstr Maryi Niepokalanej. Nie będzie juŜ nieszporów Maryjnych w parafii.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii; z przyszłej niedzieli na Misyjne
Dzieło Pomocy. RównieŜ za tydzień przed kościołem dodatkowa zbiórka na dalsze remonty.
• Za wszystkie ofiary i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszła do Pana:
 Agnieszka Szumilak, lat 87, zam. ostatnio w Niemczech (pogrzeb 14.03.2011 o 11.oo)
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie

Wskazania duszpasterskie dotyczące przepisów pokutnych
Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni
ochłody, aby teŜ posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aŜ do
czasu odnowienia wszystkich rzeczy. Dz 3,19-21
Wszyscy wierni, kaŜdy na swój sposób, na pod- – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się
stawie prawa BoŜego wezwani są do nawrócenia i między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas
do podejmowania czynów pokutnych. śeby jednak których wierni powinni przeznaczać więcej czasu
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na modlitwę, wykonywać uczynki poboŜności i
miłości, podejmować akty umartwienia przez
wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków,
zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele
Powszechnym są poszczególne piątki całego roku i
czas Wielkiego Postu (kan. 1250 KPK).
Mając na uwadze powyŜsze normy, a takŜe wskazania statutów 109 i 110 I Synodu Diecezji Opolskiej, polecam, aby w Diecezji Opolskiej przestrzegano następujących zasad:
I. PRZEPISY POSTNE
A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i
post ścisły
Wierni, którzy ukończyli 14. rok Ŝycia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego Ŝycia
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we
wszystkie piątki całego roku, wyłączając te, w
które przypada uroczystość liturgiczna i w Środę
Popielcową. Ze względu na tradycję Wigilii BoŜego Narodzenia, zachęcam wiernych do zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w tym
dniu. Wierni, którzy ukończyli 18. rok Ŝycia, aŜ do
rozpoczęcia 60. roku Ŝycia oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do
zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i
Wielki Piątek. Post ścisły pozwala na jednorazowy
posiłek do syta i na dwa skromne posiłki w ciągu
dnia. Wierni, którzy nie mają moŜliwości wyboru
pokarmów i muszą spoŜywać to, co zostanie im
podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku
wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki
całego roku. Taka dyspensa nie jest moŜliwa w
Środę Popielcową i Wielki Piątek.
NiemoŜliwość zachowania wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych w piątek zakłada podjęcie
innych form pokuty, takich jak: dodatkowa modlitwa w intencjach Kościoła, jałmuŜna, uczynki
poboŜności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.
Dla słusznej przyczyny proboszcz moŜe udzielić
w pojedynczym przypadku – poszczególnym wiernym i poszczególnym rodzinom – dyspensy od
wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem Środy Popielcowej
i Wielkiego Piątku.
Proboszcz powinien zachęcić korzystających z dyspensy do modlitwy w
intencjach Ojca Świętego, do złoŜenia
ofiary do skarbony z napisem „JałmuŜna postna”, względnie do spełnienia uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.
Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać parafianie
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wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a takŜe wszyscy inni wierni przebywający na terenie danej
parafii. JeŜeli np. przyjęcie z okazji pogrzebu
przewidziane jest na terenie innej parafii niŜ parafia własna, wówczas organizator przyjęcia winien
udać się z prośbą o dyspensę do proboszcza parafii,
na terenie której przyjęcie jest organizowane.
Przed posiłkiem naleŜy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.
B. Powstrzymywanie się od zabaw
Powstrzymywanie się od zabaw tanecznych
obowiązuje w piątki całego roku i w czasie Wielkiego Postu. W pojedynczym przypadku dla słusznej przyczyny proboszcz moŜe udzielić – poszczególnym wiernym i poszczególnym rodzinom –
dyspensy od powstrzymania się od zabawy w dany
piątek poza okresem Wielkiego Postu. Proboszcz
powinien zachęcić korzystających z dyspensy do
modlitwy w intencjach Ojca Świętego, do złoŜenia
ofiary do skarbony z napisem „JałmuŜna postna”,
względnie do spełnienia uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.
Słuszną przyczyną dla uzyskania dyspensy od
powstrzymania się od zabawy tanecznej w dany
piątek poza okresem Wielkiego Postu moŜe być
rzeczywista konieczność urządzenia w tym dniu
studniówki lub innej zabawy ze względów lokalowych czy organizacyjnych. Takie sytuacje powinny być jednak traktowane zawsze jako nader wyjątkowe i naleŜałoby ich na ile to moŜliwe unikać.
Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą
korzystać parafianie wszędzie, gdziekolwiek się
znajdują oraz wszyscy inni wierni przebywający na
terenie danej parafii. JeŜeli zabawa, np. studniówka, przewidziana jest na terenie innej parafii niŜ
parafia własna, wówczas organizator zabawy winien udać się z prośbą o dyspensę do proboszcza
parafii, na terenie której zabawa jest organizowana.
Przed zabawą naleŜy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.
Usilnie proszę, by wierni nie brali udziału w
dyskotekach organizowanych w piątki i w Wielkim Poście.
ciąg dalszy za tydzień

