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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
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ÓSMA
NIEDZIELA
ZWYKŁA

WIARA A KULTURA
„Wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą,
nie w całości przemyślaną, nieprzeżytą wiernie” (Jan Paweł II, Rzym,
16.01.1982).
Chrześcijanin w swej wierze nie powinien zatrzymać się na poziomie
wyuczonych formuł i przyjętych prawd, lecz ma obowiązek swą wiarę wcielać
codziennie we własne życie. Na jej podstawie winien kształtować swój system
wartości i norm, jakimi się kieruje, i wyrażać je w swej postawie, określonych
zachowaniach, być dla innych znakiem Chrystusa, Jego prawdziwym świadkiem.
Czy w naszym polskim katolicyzmie obserwujemy ten kulturotwórczy
wpływ wiary na nasze życie, nasze postawy, zwyczaje? Zapytajmy dziś o to w
kontekście naszej „kultury” spożywania alkoholu. Widzimy, że prawie żadne
wydarzenie życiowe nie może przebiec bez spożywania alkoholu. Łączy się go z
urodzinami, ślubami, z obchodami jubileuszowymi, z pogrzebami. Osoba, która
odmawia wypicia alkoholu, jest często uważana za niekoleżeńskiego sobka i jest
odrzucana… Sprawy tak ważne jak godność i wartość ludzkiego życia oraz
wiara w Boga zostają zdominowane przez pytania: „Co będziemy pić, co
będziemy jeść?” (Ewangelia), i sprowadzone do „dążeń przyziemnych” (Flp
3,19).
Co prezentuje sobą „kultura” rozrastających się w ostatnim czasie w
naszym kraju ogrodów piwnych, w których spotykamy tylu młodych ludzi, i co
zapowiada? Czy nie jest widocznym znakiem „wiary nieprzemyślanej”,
nieprzeżywanej głębiej, mało otwartej na nowe życie w Chrystusie? Twórzmy
kulturę trzeźwości, kulturę sensu, nową, piękną kulturę duchową!

===============================================================================================================================================================================

TAK WIĘC TRWAJĄ TE TRZY…
„Istnieją trzy rzeczy, na których stoi wiara, wspiera się pobożność
i trwa cnota. Są to: modlitwa, post i uczynki miłosierdzia. To, o co kołata
modlitwa, zjednywa post, a osiąga miłosierdzie. Modlitwa, uczynki
miłosierdzia i post – te trzy rzeczy stanowią jedno i dają sobie wzajemnie
życie” (św. Piotr Chryzolog).
Rozpoczęliśmy Wielki Post, czas łaski i zbawienia. Zostajemy razem z
Jezusem wyprowadzeni na pustynię i poddani pokusie. Post Chrystusa
nawiązuje do czterdziestoletniej wędrówki Izraela z niewoli egipskiej do Ziemi
Obiecanej i jest pierwowzorem Wielkiego Postu Kościoła przygotowującego
do Wielkanocy.
Zastanawiamy się nad tym, jak porzucić nieuporządkowane
przywiązania i na nowo zwrócić się do Boga. Od początku do praktyk
pokutnych zalecanych przez Kościół należy post, modlitwa i jałmużna.
Oznaczają one szczególną powściągliwość w spożywaniu pokarmów,
zwrócenie się z synowskim oddaniem do miłosiernego Ojca i otoczenie
miłosierną troską ubogich.
Dziś trudno zrozumieć sens wielowiekowego i niezmiennego nauczania
Kościoła. Dominujący w świecie konsumpcjonizm zamiast zaspokajać
potrzeby, stwarza wciąż nowe i często prowadzi do gorączkowego aktywizmu.
Ekonomia wyprzedza etykę. Człowiek nie ma nawet czasu, aby obcować z
samym sobą, z bliźnim i z Bogiem.
Pouczeni słowami św. Piotra Chryzologa pamiętajmy o tym, że
modlitwa, uczynki miłosierdzia i post są naszą jedyną obroną u Boga, jedynym
wstawiennictwem, jedną trójpostaciową modlitwą. Tym trzem obszarom sens
nadaje miłość jako najważniejsza przestrzeń wolności, którą obdarzył nas Bóg.

PIERWSZA
NIEDZIELA
WIELKIEGO
POSTU

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 26 lutego do 5 marca 2017 roku.
Niedziela
7.30
9.15
10.30

26.02
ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA.
Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, pogodę ducha i bł. Boże w rodzinie
oraz rodzinach dzieci z ok. ur. p. Urszuli.
Grabczok Za †† Józefa Kotula w 5 rocz. śm, oraz wszystkich z rodzin Kotula i Bzdok.
Do Anioła Stróża w I-szą rocz. ur. Agnieszki Góreckiej o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinie.

Poniedziałek 27.02
7.00
18.00 Za †† rodziców Marię i Stanisława, siostrę Helenę, rodziców Anielę i Stanisława oraz z
pokrewieństwa z obu stron.
Wtorek
28.02
7.00 Za †† matkę Hildegardę Markiewicz w 20 rocz. śm., ojca Józefa, teściów Łucję i Jana, ich rodziców.
18.00
Środa
01.03
ŚRODA POPIELCOWA.
7.00 W intencji róży różańcowej Św. Szczepana o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,
oraz za †† z tej róży – przełożony p. Gerhard Kurtz.
17.00 Grabczok Za wszystkich zalecanych przy Drodze Krzyżowej.
18.00 Za †† męża i ojca Konrada Sowa, syna Alfreda, córkę Marię, rodziców z obu stron i pokrewieństwa.
Czwartek
02.03
17.00 Za †† ojca Jana, matkę Albinę i z pokrewieństwa. (o bł. Boże w rodzinach Sochor)
Piątek
03.03
Pierwszy Piątek miesiąca.
7.00 W intencji czcicieli NSPJ.
17.00 Grabczok Za †† rodziców Franciszka i Julię Świec, teściów Franciszka i Małgorzatę Filip,
brata Jerzego, zięcia Bertolda i z pokrewieństwa.
18.00 Za † Edeltraudę Medelnik w I-szą rocz. śm.
Sobota
04.03
Święto św. Kazimierza, królewicza.
15.00 Do Anioła Stróża z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie z ok. I-szej rocz. ur. Laury Cebula.
18.00 Za †† rodziców Małgorzatę i Antoniego teścia Hieronima i wszystkich z pokrewieństwa.

Niedziela
05.03
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
7.30 Za †† matkę Joannę w rocz. śm., ojca Piotra męża Gerharda, siostrę Gertrudę i jej męża
oraz z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.15 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,
bł. Boże z ok. 80 rocz. ur. p. Marty Kroll oraz o zdrowie w rodzinach dzieci.
10.30 Do Miłosierdzia Bożego za †† syna i brata w rocz. śm., rodziców z 2 stron, dziadków z 3 stron,
3 siostry, 2 braci, wujków, ciotki, zięcia, z całego pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
14.00 Grabczok Gorzkie Żale.
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Krystyna Sowa, Maria Pogrzeba, Natalia Cebula, Danuta Ciernia
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Katarzyny, w tym tygodniu: Św. Anny – przełożona p. Krystyna Kotula.
Dziś po sumie rozpoczęcie Nabożeństwa Adoracji Najświętszego Sakramentu według planu zapraszam wszystkich na te chwile modlitwy przed
Wielkim Postem. W Poniedziałek i Wtorek od porannej do wieczornej mszy Adoracja Najświętszego Sakramentu według planu. W Środę
rozpoczynamy Wielki Post – to więc Środa Popielcowa. Msze św. w Brynicy o godz. 7.00 i 18.00, a na Grabczoku o godz. 17.00. Poświęcamy popiół
i jego szczyptę przyjmujemy na znak rozpoczęcia przygotowania do świąt Wielkanocnych i pokuty. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Od tego dnia
wypełniamy także przykazania kościelne: o powstrzymaniu się od zabaw, oraz przystąpienia do spowiedzi i komunii wielkanocnej. Zapraszam także
do spowiedzi przed rozpoczęciem Wielkiego Postu – okazja przed każdą mszą św. Dzieci i młodzież zapraszam do spowiedzi w Poniedziałek i
Wtorek lub w Czwartek przed mszą szkolną. W tym tygodniu także Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Do południa w Piątek
odwiedziny u naszych chorych.
W Piątkowy wieczór rozpoczynamy Nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 18.00, po niej msza św. pierwszo-piątkowa.
W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00. Po mszy szkolnej spotkanie dla rodziców i dzieci pierwszo-komunijnych.
Kolekta przyszłej Niedzieli na potrzeby Kurii i Seminarium. Zapraszam do duchowego, religijnego oraz pobożnego przeżycia Wielkiego Postu:
częstszy udział we mszy św., nabożeństwach tego czasu czyli Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach, uczynków miłosierdzia względem naszych
bliźnich oraz do postanowień Wielkopostnych. Życzę wielu duchowych doświadczeń w kolejnym Wielkim Poście w naszym życiu. Na nabożeństwo
Drogi Krzyżowej przygotujmy zalycki – kartki na ostatniej ławce.
Dziś rozpoczynamy także tydzień trzeźwości – zachęcam do abstynencji i modlitwy za to dzieło.
Grabczok: W czasie Wielkiego Postu nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej w Niedzielne popołudnia o godz. 14.00 – w najbliższą Niedzielę
nabożeństwo Gorzkich Żali – zapraszam. W lutym zebrano 1170,- zł. Za złożone ofiary serdeczne Bóg zapłać oraz Paniom za ich zebranie. Rada
Sołecka przekazała na nasz kościół całkowity zysk z zabawy walentynkowej w kwocie 700,- zł.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za segregację białego szkła oraz za ich zebranie Panom - Konradowi Fiech, Piotrowi Koziol i Norbertowi Molek.
Kolejna zbiórka odbędzie się z końcem kwietnia

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 5 do 12 marca 2017 roku.
Niedziela
05.03
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
7.30 Za †† matkę Joannę w rocz. śm., ojca Piotra męża Gerharda, siostrę Gertrudę i jej męża oraz
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.15 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże
z ok. 80 rocz. ur. p. Marty Kroll oraz o zdrowie w rodzinach dzieci.
10.30 Do Miłosierdzia Bożego za †† syna i brata w rocz. śm., rodziców z dwóch stron, dziadków z trzech
stron, 3 siostry, 2 braci, wujków, ciotki, zięcia wszystkich z całego pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.
14.00 Grabczok Gorzkie Żale.
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Poniedziałek 06.03
7.00 Za †† rodziców Jana i Agnieszkę Patrzek, Tomasza i Marię Kilian ich rodziców, rodzeństwo,
Mariannę, Annę i Edmunda Pollok, Waltra Kilian, Jadwigę Szlegiel i całe pokrewieństwo Patrzek i Kilian.
18.00 Za †† rodziców Jendro, Grzesik, brata Jana Jendro i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek
07.03
7.00 Za †† rodziców Józefa i Matyldę, brata Józefa, pokrewieństwo z obu stron Slabik, Cebula.
Środa
08.03
.
7.00 W intencji kobiet naszej parafii.
Czwartek
09.03
7.00
Za †† matkę Marię w 30 rocz. śm., poległego ojca Alfonsa, dziadków z obu stron, z pokrewieństwa
Pasoń, Niestrój i Moczko.
17.00 Za †† ojców Jerzego i Wincentego, dziadków z obu stron o radość w niebie.
Piątek
10.03
7.00 W intencji róży różańcowej Św. Norberta o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,
oraz za †† z tej róży – przełożony p. Jerzy Kilian.
17.00 Grabczok Za †† rodziców i dziadków Elżbietę i Wernera Staś, babcie Klarę Reinert i Martę Staś oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota
11.03
7.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże z ok. ur. ks. proboszcza.
18.00 Za †† ciotkę Annę w rocz. śm., ojca z ok. ur., jego żonę, wszystkich z rodziny.

Niedziela 12.03
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
7.30 Za †† męża ojca Stanisław Cebula w rocz. śm., rodziców Mróz i Cebula, 2 wnuków i
z pokrewieństwa.
9.15 Grabczok Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę
Matki Bożej w codziennej posłudze kapłańskiej z ok. ur. Księdza Proboszcza.
10.30 Do MB i Anioła Stróża z ok. 12 rocz. ur. Patryka o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
Ccon. Do Anioła Stróża z ok. I rocz. ur. Dominika Sówka o zdrowie i bł. Boże.
14.00 Grabczok Droga Krzyżowa.
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
======================================================================

OGŁOSZENIA:
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Ewa Wiench, Krystyna Baranowicz, Joanna Gallus, Stefania Zylla
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Anny, w tym tygodniu: Św. Szczepana – przełożony p. Gerhard Kurtz.
Zapraszam dziś na nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 15.00.
W Środę Dzień Kobiet – w ich intencji poranna msza św. – zapraszam.
W Czwartek po mszy szkolnej spotkanie dla młodzieży klasy III gimnazjalnej.
W Piątek o godz. 18.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej z zalyckami.
W zakrystii lub kancelarii składamy zalycki – kartki na ostatniej ławce.
W Sobotę 11 marca w Dobrzeniu Wielkim rozpoczęcie nauk przed małżeńskich.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
jest adoracją Boga,
Trójcy Przenajświętszej i powinna
być stałą postawą człowieka
wobec swego Stwórcy, Zbawiciela
i Uświęciciela. Jest uczestnictwem
w nieustannym akcie miłości,
stanowiącym życie Trójcy Świętej,
do którego człowiek, jakże
niegodny, jest zaproszony przez
Jezusa Chrystusa
Porządek adoracji w Niedzielę:
12.00
13.00
14.00
15.00
15.45

8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

ul. Łubniańska, Ogrodowa i Opolska (Surowina)
ul. Ks. Klimasa, Kwiatowa, Polna
ul. Powstańców Śląskich, Stawowa, Młyńska, Krzywa
ul. 1 Maja, Klasztorna, Leśna i Prosta
zakończenie adoracji

Porządek adoracji Poniedziałek:
Klasztorna, Stawowa i Polna
Łubiańska
Klimasa i Kwiatowa
Powstańców Śl. od początku do rynku:
1 Maja, Leśna, Prosta
Krzywa i Młyńska
Powstańców Śl. od rynku do końca,
Surowina i Górka, Opolska i Ogrodowa
Grabczok
dorośli, którzy nie mogli być w ciągu dnia.
msza św.

Porządek adoracji Wtorek:
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

Surowina i Górka, Opolska i Ogrodowa
Powstańców Śl. od rynku do końca
Grabczok
Klasztorna, Stawowa i Polna
Krzywa i Młyńska
1 Maja, Leśna, Prosta
Powstańców Śl. do rynku:
Klimasa i Kwiatowa
Łubiańska
dorośli, którzy nie mogli być w ciągu dnia.
msza św.

Warunki adoracji
1. Głębokie pragnienie poświęcenia czasu tylko dla Boga
Jeżeli brak w naszym życiu adoracji, to dlatego, iż brak jest autentycznego zaangażowania
duchowego i ofiarności w sprawach życia wewnętrznego.
2. Minimum dobrze rozumianej samotności
Adoracja uczy nas, iż miłość ludzka, choć istotna w naszym życiu, nie jest jednak
wartością absolutną i ostateczną. Uczy nas także, iż dojrzała ludzka miłość winna czerpać z
miłości Boga i być jej podporządkowana.
3. Przestrzeń materialna
Winniśmy szukać i tworzyć miejsca, które swoim wyciszeniem zapraszałyby nas do
adoracji (...). W miarę naszych możliwości możemy stworzyć dla siebie kącik adoracji we
własnym domu (...). Najbardziej jednak sprawdzonym miejscem adoracji są kościoły i kaplice z
wystawieniem Najświętszego Sakramentu.
4. Czas
Kiedy brak nam czasu na modlitwę, doświadczenie Boga stopniowo w nas zamiera (...). To
właśnie brak adoracji sprawia, iż marnujemy bardzo wiele czasu na wiele innych spraw.
Myśli zaczerpnięte z książki
o. Józefa Augustyna pt. "Świat, Bóg i my"

