dziękujmy Panu – jak Izraelita, który składał koszyk przed ołtarzem i dziękował za dzień
wyzwolenia. My złóżmy nasze dary na ołtarzu w czas świętej liturgii – ofiarujmy Bogu swe
serce.
Prośmy też Pana o łaskę, abyśmy wiarę naszą potrafili wyznawać w naszej codzienności – w
domu, szkole, zakładzie pracy, w sąsiedztwie, w parafii – bo dopiero wiara wyznawana
prowadzi do zbawienia.
bp Andrzej Czaja

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Przeżywamy dziś I Niedzielę Wielkiego Postu.
Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 14.30. Po
nabożeństwie obowiązkowa katecheza dla kandydatów do Bierzmowania z klas
VIII szkoły podstawowej oraz I klas szkół ponadpodstawowych.
Dzieci zapraszam na Mszę św. szkolną w czwartek o godz. 18.00.
Zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
- Droga Krzyżowa za zmarłych polecanych w wypominkach – Piątek godz. 17.15
- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – niedziela godz. 14.30
Dziękuję za sprzątanie kościoła. W nadchodzącym tygodniu zapraszam kolejne
Rodziny według wyznaczonej listy.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta, jak i za tydzień przeznaczona jest na Seminarium Duchowne
w Opolu. Za dwa tygodnie na potrzeby naszej parafii.
Gorące Bóg zapłać za wsparcie materialne, które w ostatnich dniach okazaliście:
- leczenie Adama Bieleckiego z Niewodnik - 3 790 zł.
- wsparcie dla uchodźców z Ukrainy – 6 980 zł., 100 USD, 15 Euro.
Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego.
Dzieci zapraszam do zakrystii po obrazek ze Słowem Bożym i owieczką.
Od niedzieli 13.03 do środy 16.03 odbędą się w naszej parafii Rekolekcje
Wielkopostne. Poprowadzi je ks. Maciej Skóra, Wikariusz Biskupi ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów naszej Diecezji. Szczegółowy program został
podany w Apostole. Zechciejmy w tych dniach znaleźć czas na uczestnictwo w
rekolekcjach.

Wszystkim parafianom i gościom w parafii życzę wszelkich
łask Bożych na cały tydzień.
Ks. Daniel Breguła – proboszcz

APOSTOŁ
Pismo Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła
w Chróścinie Opolskiej
Ofiara dobrowolna

07.03.- 20.03.2022r
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Adres strony internetowej: www.parafiachroscina.pl tel. Ks. Pr. 507 125 126
Numer konta parafialnego: 25 1240 5178 1111 0011 0462 8587
NOTKA INFORMACYJNA: Gazetka parafialna APOSTOŁ jest wydawana przez parafię rzymskokatolicką pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego
członków tej wspólnoty parafialnej!

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C 6 marca 2022 r. Refleksja
W I Niedzielę Wielkiego Postu Kościół prosi Boga w modlitwie dnia, abyśmy przez doroczne
ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce
prowadzili święte życie. Przebija z tej modlitwy świadomość, że świętości nie da się
zbudować ludzkimi siłami, i że jesteśmy w stanie święcie żyć tylko dzięki łasce Bożej. Temat
ten rozwija też liturgia Bożego słowa. W Liście do Rzymian św. Paweł przekonuje nas, że
każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Ilustruje tę prawdę bardzo dobrze
historia wyzwolenia Narodu Wybranego z niewoli Egipskiej – zwięźle zarysowana we
fragmencie Księgi Powtórzonego Prawa. Gdy lud wołał do Pana w sytuacji ucisku: Pan
usłyszał, wejrzał, wyprowadził, zaprowadził i dał […]. Warto więc wołać i nam w naszej
codzienności, wraz z Psalmistą „Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu”.
Ewangelia opisująca kuszenie Jezusa na pustyni dobitnie pokazuje, jak ważne w walce z
Szatanem było przywoływanie Boga na pomoc poprzez odnoszenie się do Bożych słów. Za
trzecim razem Szatan wyraźnie zmienia taktykę i próbuje się podszyć pod słowo Boże: „jeśli
jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: Aniołom moim rozkażę o
Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o
kamień”. I tak Jezus zwycięża. Jest to zasadniczą lekcją dla nas – że wezwać Imienia Pana to
kierować się Jego głosem, żyć Jego słowem.
Św. Paweł daje nam też do zrozumienia, że wezwać Imienia Pana to nie tylko wyznawać Go
swoimi słowami. Chrześcijanin, uczeń Pański, musi pamiętać, że dopiero sercem przyjęta
wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Usprawiedliwienie
oznacza zaczątek naszego zbawienia – przeniesienie nas ze stanu grzechu do stanu
dziecięctwa Bożego (przeniesienie, a nie przejście – przenosi nas Duch Święty w chwili chrztu
– o własnych ludzkich siłach przejścia takowego nie sposób dokonać). Za ten więc moment

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 07.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław.
Boże, zdrowie w intencji Josefa Przibylla z ok. 93 r. ur., o błogosław. Boże i zdrowie w
rodzinie oraz za ++ żonę Marthę Przibylla i zięcia Petra Griese.
WTOREK –08.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 W intencji wszystkich kobiet i dziewcząt naszej parafii o Boże błogosławieństwo, zdrowie
i opiekę Matki Bożej.
ŚRODA – 09.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożego Miłosierdzia za + Hansa Harchulla w 30 dzień po śm.
CZWARTEK– 10.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Msza św. szkolna –za + Erykę Józefowską – intencja od rodzin: Tomalów i Szczygłów.
PIĄTEK– 11.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
17:15 Droga Krzyżowa za zmarłych polecanych w wypominkach.
18:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław.
Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinach Pudelko, Jończyk.
SOBOTA – 12.03.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
16:30 Okazja do Sakramentu Pokuty.
18:00 Msza św. z nauką rekolekcyjną. Intencja wolna…
NIEDZIELA– 13.03.2022 – II WIELKIEGO POSTU – REKOLEKCJE PARAFIALNE
7:00
Msza św. z nauką rekolekcyjną. Za + brata Herberta Dlugosch w 1 r. śm. oraz za dusze w
czyśćcu cierpiące.
9:00
Msza św. z nauką rekolekcyjną. Za ++ rodziców Otylię i Józefa Długosz, Jerzego i
Elżbietę Podsada, szwagrów Jana i Joachima oraz o zdrowie i błogosław. Boże w
rodzinach: Podsada i Stryczek.
10:30 Msza św. z nauką rekolekcyjną. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinach
Barton, Majer oraz o opiekę Anioła Stróża dla Anastazji i Szymona.
14:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
PONIEDZIAŁEK – 14.02.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI – REKOLEKCJE PARAFIALNE
9:00
Msza św. z nauką ogólną: Za + Krystynę Piechaczek od Bractwa Matek z Chróściny.
16:30 Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci.
17:15 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.
18:00 Msza św. z nauką ogólną: intencja wolna…
WTOREK –15.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI – REKOLEKCJE PARAFIALNE
9:00
Msza św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych: Za wstawiennictwem NMP
Uzdrowienia Chorych z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, siły i cierpliwość w znoszeniu
krzyża choroby w intencji wszystkich chorych, cierpiących i seniorów naszej Parafii oraz
za tych, którzy się nimi opiekują.
16:30 Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci.
17:15 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

Msza św. z nauką ogólną: I. Za + Zofię Tomechna w 5 r. śm.
II. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze
błogosław. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w intencji Marioli Wodyńskiej z ok. 60 r.
ur.
19:00 Nauka rekolekcyjna dla młodzieży i kandydatów do Bierzmowania.
ŚRODA – 16.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
9:00
Msza św. z nauką ogólną: W intencji Parafian.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.
18:00 Msza św. z nauką ogólną: Intencja wolna…
CZWARTEK– 17.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Msza św. szkolna –Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski,
prosząc o zdrowie i błogosław. Boże dla Klaudii i Huberta Dziatkiewicz z ok. ur. oraz o
opiekę Bożą i zdrowie w całej rodzinie.
PIĄTEK– 18.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
17:15 Droga Krzyżowa za zmarłych polecanych w wypominkach.
18:00 Za ++ rodziców Ritę i Stefana Kołodziej, teściów Franciszkę i Pawła Malorny, 2
kuzynów, dziadków, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące.
SOBOTA – 19.03.2022 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP
8:00
Z podziękowaniem Panu Bogu za opiekę św. Józefa nad całą naszą parafią, z prośbą o
dalszą Jego opiekę oraz życie wieczne dla zmarłych: ks. Proboszcza Augusta Klementa,
kapłanów naszej parafii, sióstr zakonnych i wszystkich parafian.
13:00 Chrzest: Aleksander Mikołaj Standera.
18:00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo św. Józefa naszego patrona z
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie Boże błogosł., opiekę św.
Józefa dla wszystkich mężczyzn, młodzieńców, żyjących i ++ rzemieślników naszej
parafii oraz z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski i opiekę, z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo, opiekę św. Józefa i bezpieczeństwo we wszelkich pracach dla
pracowników i ich rodzin.
NIEDZIELA– 20.03.2022 – III WIELKIEGO POSTU
7:00
Do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże,
opiekę Matki Bożej i zdrowie w intencji Krzysztofa Pudełko z ok. 80 r. ur. oraz o
błogosław. Boże i zdrowie w całej rodzinie.
9:00
Za ++ rodziców Kluczny, Szymaniec, ++ rodzeństwo, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu
cierpiące oraz o błogosław. Boże i zdrowie w całej rodzinie.
10:30 Za ++ męża Jerzego Brzoza, syna Joachima, rodziców Paulinę i Pawła Podstada,
Agnieszkę i Jana Brzoza oraz z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
14:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
18:00

