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Przeżywamy dziś III Niedzielę Wielkiego Postu.
Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 14.30. Po nabożeństwie
zapraszam chętnych parafian na spotkanie Synodalne do salki parafialnej. Będziemy
chcieli podzielić się własnym doświadczeniem przeżywania Kościoła, jako wspólnoty.
Dzieci zapraszam na Mszę św. szkolną w czwartek o godz. 18.00. Po mszy św. spotkanie
dla ministrantów i kandydatów.
W piątek obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości
Życia. Msze św. o godz. 9.00 i 18.00. W tym dniu będzie można podjąć się duchowej
adopcji dziecka poczętego, a jeszcze nie narodzonego zagrożonego zagładą. Jeżeli znajdą
się chętni, by podjąć się tego modlitewnego dzieła, to po Mszach św. w tym dniu będzie
można to uczynić.
Ojciec Święty Franciszek, w związku z trwającą zbrojną agresją Rosji na Ukrainie, w
piątek 25 marca br. (w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego) dokona Aktu Poświęcenia
Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym
świecie w tym samym czasie trwali na modlitwie zjednoczeni z Biskupem Rzymu. W
związku z tym, Biskup Opolski, zarządza, aby w piątek 25 marca o godz. 17.00 we
wszystkich kościołach parafialnych naszej diecezji odmówić Akt Poświęcenia Rosji
i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi w ramach nabożeństwa z modlitwą o pokój oraz
odprawić, wszędzie gdzie to możliwe, Eucharystię w intencji pokoju i nawrócenia
Rosji. Ksiądz Biskup dokona Aktu poświęcenia w katedrze opolskiej. Bezpośrednio po
tym nabożeństwie będzie Droga Krzyżowa.
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 na potrzeby naszej parafii. Dzisiaj przed kościołem
coroczna zbiórka na misje tzw. Ad Gentes.
Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego. Jest również Mały Gość dla dzieci..
Dzieci zapraszam do zakrystii po obrazek ze Słowem Bożym i owieczką.
Za tydzień w niedzielę po Gorzkich Żalach obowiązkowa katecheza dla kandydatów do
Bierzmowania.
Uroczystość bierzmowania odbędzie się 20.04.2022 r. o godz. 17.30 w Komprachcicach.
Zapowiedzi przedmałżeńskie: Daniela Jurek z Chróściny i Krzysztof Koik z Ligoty
Czamborowej – zapowiedź I.

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

Posługa miłości wobec przybyszów
Słowo Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP
Spowodowane tragedią wojny przybywanie do Polski i obecność pośród nas wielu naszych
sióstr i braci z Ukrainy, skłania do określenia ogólnych wskazań duszpasterskich. Stanowiąc
Kościół Chrystusowy nie możemy bowiem zaniedbać posługi miłości, niemniej ważnej jak
posługa Słowa i Sakramentów. Mając to na względzie, chcemy przypomnieć, do czego
zobowiązany jest uczeń Chrystusa i określić pierwsze kroki, które należy skierować do
przybyłych. W określeniu tych treści są podstawą dwa dokumenty watykańskie: instrukcja Miłość
Chrystusa do migrantów (2004) oraz wytyczne duszpasterskie Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i
przymusowo przesiedlonych (2013).
W aktualnych okolicznościach jakże wymownym znakiem dla nas jest los Świętej Rodziny,
ucieczka Maryi, Józefa z dzieciątkiem Jezus do Egiptu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia
życia. Nie wiemy, jak się zachowali wobec nich mieszkańcy Egiptu, tych miejsc do których
dotarli, ale wiemy, do czego my jesteśmy zobowiązani, czego od nas oczekuje Bóg jako
wyznawców Chrystusa. W starotestamentalnej księdze znajdujemy mocny nakaz troski o
migrujących: „Jeżeli w waszym kraju osiedli się przybysz, nie będziecie go uciskać. Przybysza,
który się osiedli wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie
samego, bo i wy byliście przybyszami” (Kpł 19, 33-34). Święty Jan Paweł II przekonuje, że nakaz
zawarty w słowach Jezusa „Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie” (Mt 25,35) pozostaje
całkowicie w mocy w każdych okolicznościach i jest wyzwaniem dla sumienia wszystkich, którzy
starają się iść śladami Chrystusa. Papież Franciszek z kolei podkreśla, że każdy przybysz pukający
do naszych drzwi daje okazję do spotkania z Jezusem Chrystusem, który z tym przybyszem się
utożsamia. Dlatego w ten sposób można określić nasze najpierwsze zadanie, aby w tych, których
przyjęliśmy i gościmy, dostrzec Chrystusa, w twarzach sióstr i braci z Ukrainy widzieć cierpiące
oblicze naszego Pana.
Z takiego punktu widzenia obowiązkiem każdego wiernego i całej wspólnoty parafialnej jest
wspierać modlitwą i stawać w obronie godności tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia
swoich domów. Ich godność domaga się poszanowania ich wolności i prawa do decydowania o

swojej przyszłości. Chodzi też o okazanie tym osobom należytego zrozumienia
i pełne szacunku traktowanie, aby dać im nadzieję na przyszłość.

Przyjęcie uchodźców we wspólnocie Kościoła i gościnność im okazana stanowi podstawowy
wymiar chrześcijańskiej posługi miłości. Nie jest to tylko zadanie, czy obowiązek, ale sposób życia
uczniów Chrystusa. Ofiarowanej gościnności musi towarzyszyć właściwa intencja, która winna
wynikać z troski o to, aby być wiernym Bogu, wsłuchiwać się w Jego głos i rozpoznawać Go w
ludziach, którzy nas otaczają. Formy gościnności mogą być bardzo różne. Oprócz przyjęcia do
własnego domu czy mieszkania ważne są wielorakie formy pomocy przybyszom, także szeroko
rozumiane wspieranie materialne i duchowe tych, którzy goszczą uchodźców w swoich domach.
W procesie przyjmowania uchodźców należy podjąć wysiłek spotkania z nimi, rozmowy,
słuchania ich i dialogu, wspólnego rozeznania ich tożsamości kulturowej i religijnej, sytuacji
osobistej i rodzinnej, ich potrzeb, lęków i pragnień. Przy tym we wspólnocie Kościoła ważnym jest
zapraszanie do współpracy tych, którzy mogliby poświęcić swój czas oraz tych, którzy posiadają
odpowiednie kompetencje językowe, kwalifikacje psychologiczne i byliby gotowi świadczyć
pomoc duchową. Im więcej będzie naszego zaangażowania, w miarę możliwości, z otwartym
sercem i bezinteresownie, tym więcej dobra zrodzi się w nas i pośród nas ku zbudowaniu młodego
pokolenia. To też wielka szansa odnowy naszych parafii, uczynienia ich wspólnotami bardziej
otwartymi i służebnymi.
W miarę poczynionego rozeznania i wykorzystując potencjał parafialny należałoby stworzyć
miejsca spotkań dla przybyszów. Parafia może ich też zaprosić do wspólnej modlitwy. Należy też
wspierać ich wysiłki w poszukiwaniu pracy i zapewnieniu potrzeb edukacyjnych ich dzieci. Pomoc
należy świadczyć nieustannie i gorliwie, tak długo jak będzie ona potrzebna. Niech to będzie
autentyczna posługa miłości i niech jej stale towarzyszy ufna modlitwa o pokój i zwycięstwo
dobra.
bp Andrzej Czaja
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski
15 marca 2022 r.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 21.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożego Miłosierdzia za + ojca Józefa Breguła w 18 r. śm. (x. DB)
WTOREK –22.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Intencja wolna…
ŚRODA – 23.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże, Dary
Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie w intencji Tomasza z okazji 18 r. ur.
CZWARTEK– 24.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Msza św. szkolna –Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za dar życia
Maksymiliana, z prośbą o błogosław. Boże, potrzebne łaski, opiekę Anioła Stróża i
zdrowie.
PIĄTEK– 25.03.2022 –UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
9:00
Do Bożego Miłosierdzia, za wstawiennictwem Niepokalanego Serca NMP o pokój na
Ukrainie oraz o nawrócenie Rosji.
17:15 Droga Krzyżowa za zmarłych polecanych w wypominkach.
18:00 Za ++ rodziców Pawła, Klarę, Zofię, Rudolfa Glomb, braci Huberta i Gintra, bratowe
Elżbietę i Różę, za ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA – 26.03.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30
Intencja wolna…
18:00 Za wstawiennictwem bł. Edmunda Bojanowskiego w intencji osób konsekrowanych oraz
członków rodziny bł. Edmunda z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże
dla całej wspólnoty.

NIEDZIELA– 27.03.2022 – IV WIELKIEGO POSTU
7:00
Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Kołodziej, Marię i Franciszka Kopyra, dziadków z obu
stron, rodziców chrzestnych, ciocie wujków, Helenę, Wiktora, Jana Koszyton, kuzynów,
kuzynki, szwagra Stefana Rzepczyk, ++ z pokrew. Kopyra, Kołodziej, Garcorz, Haizyk
i dusze w czyśćcu cierpiące.(x. DB)
9:00
Do Bożego Miłosierdzia za + Józefa Poprawkę w 30 dzień po śmierci.
10:30 Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosław. Boże, opiekę Anioła Stróża i zdrowie w
intencji Franciszka Mederer z ok. przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego oraz o
błogosław. Boże dla jego rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
14:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
PONIEDZIAŁEK – 28.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże,
opiekę Matki Bożej i zdrowie w intencji Izabeli Warzyc z okazji 30 r. ur. oraz o
błogosław. Boże i zdrowie dla całej rodziny.
WTOREK –29.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z prośbą
o powrót do zdrowia i pełni sił dla Manfreda.
ŚRODA – 30.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK– 31.03.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Msza św. szkolna –intencja wolna…
PIĄTEK– 01.04.2022 –PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
7:00
Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na wynagrodzenie za nasze grzechy i całego
świata oraz w intencji wszystkich żyjących i ++ Ojców i Bractwa św. Józefa – intencja od
Bractwa Ojców z Mechnic. NABOŻEŃSTWO DO NSPJ
17:15 Droga Krzyżowa za zmarłych polecanych w wypominkach.
18:00 Intencja wolna…
SOBOTA – 02.04.2022 – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
7:05
Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
7:30
Za wstaw. Św. Jana Pawła II, ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na
wynagrodzenie za grzechy świata oraz w intencji naszych rodzin, aby były silne Bogiem i
wzajemną miłością. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP
18:00 Za ++ męża Henryka Stach, syna Mariana w 13 r. śm., rodziców Jadwigę i Pawła, teściów
Otylię i Adolfa, siostrę Teresę, brata Henryka, szwagra Piotra i całe pokrew. Stach,
Pudełko.
NIEDZIELA– 03.04.2022 – V WIELKIEGO POSTU
7:00
Za + mamę Elżbietę Karasiewicz w 23 r. śm. oraz za ++ z rodziny.
9:00
Intencja wolna…
10:30 Do Bożego Miłosierdzia za + ks. Proboszcza Ryszarda Michalika oraz o zdrowie i
błogosław. Boże dla ks. Proboszcza – Seniora Ryszarda Wołowca.
14:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

