Możemy bowiem przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że jest to Maria Magdalena, która stanęła
pod krzyżem Chrystusa, gdy zabrakło tam Jego uczniów (poza Janem), która pierwsza pobiegła do
grobu Potem Maria Magdalena, gdy już Apostołowie poszli na cały świat, aby głosić Jezusa, miała się
udać – jak mówi legenda o jej życiu – na pustkowie. Żyła w jaskini, poświęcając się rozważaniu słów
Jezusa i kontemplacji Jego oblicza, zwłaszcza Ukrzyżowanego. Artyści przedstawiają ją w pieczarze, z
rękoma opartymi na Piśmie świętym i wpatrzoną w Chrystusowy Krzyż. Niewątpliwie, jak św. Paweł,
hołdowała zasadzie „byleby pozyskać Chrystusa i być stale z Nim”. Niech to zasadnicze przesłanie
otworzy nas znowu bardziej na Jezusa, niech zaowocuje podjęciem w tych najbliższych dniach
medytacji Jego słów i kontemplacji Jego oblicza. Dla Niego, dla Jego miłości warto żyć i życie dać!
bp Andrzej Czaja
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Przeżywamy dziś V Niedzielę Wielkiego Postu. Tradycyjnie do końca Liturgii Wielkiego
Piątku zasłania się krzyże.
Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 14.30. Po nabożeństwie
obowiązkowa katecheza dla kandydatów do Bierzmowania.
Dzieci zapraszam na Mszę św. szkolną w czwartek o godz. 18.00
W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Zapraszam do modlitwy za powołanych i
o nowe powołania do służby w Kościele.
W piątek o godz. 19.00 odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami naszych wiosek.
W sobotę od godz. 8.30 przedświąteczne odwiedziny chorych. Proszę o zgłoszenie ich w
zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W sobotę o godz. 9.00 będzie sprzątanie wokół naszego kościoła oraz parkingu. Gorąco
proszę parafian o zaangażowanie się w to dzieło.
W przyszłą niedzielę podczas każdej Mszy św. poświęcenie palm.
Dziękuję za sprzątanie kościoła. W nadchodzącym tygodniu zapraszam kolejne Rodziny
według wyznaczonej listy.
Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie dobro, życzliwość i ofiary.
Dzisiejsza kolekta, na potrzeby naszej parafii, za tydzień na potrzeby Seminarium
Duchownego w Opolu.
Zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego.
Dzieci zapraszam do zakrystii po obrazek ze Słowem Bożym i owieczką.
Uroczystość Bierzmowania odbędzie się 20.04.2022 r. (środa) o godz. 17.30
w Komprachcicach.
Zapowiedzi przedmałżeńskie: Daniela Jurek z Chróściny i Krzysztof Koik z Ligoty
Czamborowej – zapowiedź III.

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

4.04.- 17.04.2022r

Nr 405

Adres strony internetowej: www.parafiachroscina.pl tel. Ks. Proboszcza 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!

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU C 3 kwietnia 2022 r.

Refleksja

Wraz z V Niedzielą Wielkiego Postu wchodzimy w drugi etap Wielkanocnej Pokuty, który posiada
wyraźny rys pasyjny, czy raczej pasyjno-paschalny. Kościół w modlitwie dnia zwraca się do Boga z
prośbą o łaskę gorliwego naśladowania miłości Jezusa, której miarą jest oddanie Przezeń własnego
życia za zbawienie świata.
Św. Paweł, mając na względzie tę Chrystusową miłość, przekonuje nas, że dla niej warto żyć, warto
wszystko poświęcić, byle ją pozyskać. Byleby pozyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim! – by tak zobaczyć
sens naszej ludzkiej egzystencji – Kościół do słów św. Pawła dodaje nam jeszcze fragment Ewangelii
św. Jana opisujący niezwykłe wydarzenie ocalenia jawnogrzesznicy. Uczeni w Piśmie i faryzeusze
postawili ją na środku przed Jezusem po tym, jak pochwycono ją na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz
nakazał takie kamienować. Im jednak nie chodziło o dochodzenie, czy wymierzenie sprawiedliwości.
Zapytali Jezusa o zdanie, wystawiając Go na próbę, aby mieli Go o co oskarżyć. W odpowiedzi Jezus
począł najpierw budzić ich sumienia. Nachyliwszy się pisał palcem po ziemi – Tradycja mówi, że
nazywał po imieniu różne ludzkie występki, a gdy Go dalej pytali, rzekł: „Kto z was jest bez grzechu
niech pierwszy rzuci na nią kamień” i pochyliwszy się dalej pisał po ziemi, czyniąc wszystkim rachunek
sumienia. Wtedy, jak przekazuje Ewangelista, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając
od starszych. Trudno się dziwić, że właśnie w takiej kolejności. Ci starsi w mig poznali, że wiele mają
występków na swym koncie i nie mają prawa podnieść kamienia i rzucić w kobietę. Jeśli ktoś miał to
prawo, to tylko Jezus. I tylko On pozostał na placu z jawnogrzesznicą. Jednak Święty Boży nie rzucił w
nią kamieniem, nie wymierzył jej kary. Zwrócił się do kobiety z całym ciepłem i dobrocią swego serca:
„Niewiasto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił?” Ona odrzekła: „Nikt, Panie”. I wówczas obdarzył ją swą
miłością mówiąc: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej pory już nie grzesz”. I coś pękło w tej kobiecie,
coś się stało. Z pewnością już nieraz wytykano jej grzech palcem, piętnowano, z pewnością wiedziała,
że ryzykuje bardzo, że może być ukamienowana, ale nie umiała zmienić życia. Teraz doświadczyła
jednak prawdziwej miłości. Usłyszała to w ciepłym słowie, zobaczyła w pełnym miłości wejrzeniu.
I życie zmieniła.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW
PONIEDZIAŁEK – 4.04.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Za ++ rodziców Hildegardę i Wilhelma Kampa, ++ z pokrew. Kampa, Galla, Dajczak
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK –5.04.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożego Miłosierdzia za + Adelę Świentek.
ŚRODA – 6.04.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże, Dary
Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie w intencji Rafała Kluczny z okazji 16 r.
ur. oraz o błogosław. Boże dla całej rodziny.
CZWARTEK– 7.04.2022 –I CZWARTEK MIESIĄCA
7:00
Do Chrystusa Najwyższego Kapłana o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej
parafii, w intencji ks. Proboszcza Daniela, ks. Łukasza, w intencji żyjących i zmarłych
Matek - intencja od Bractwa Matek z Mechnic – GODZINA ŚWIĘTA.
18:00 Msza św. szkolna –Za + męża Antoniego Niedziela w 2 r. śm., ++ rodziców, rodzeństwo
i krewnych z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK– 8.04.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
18:00 Za + męża i ojca Jerzego Kotula w 1 r. śm.
19:00 Droga Krzyżowa ulicami naszych wiosek.
SOBOTA – 9.04.2022 – DZIEŃ POWSZEDNI
7:30
Do Bożej Opatrzności z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże, ,
opiekę Matki Bożej i zdrowie w intencji Danieli i Romana Kampa z ok. rocznicy ślubu
oraz o błogosław. Boże i opiekę Aniołów stróżów dla synów: Oskara i Filipa.
14:00 Do Bożej Opatrzności z prośbą o błogosław. Boże, opiekę Anioła Stróża i zdrowie w
intencji Nikodema Józefa Kisling z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu św. oraz o
błogosław. Boże dla jego rodziców, chrzestnych i całej rodziny.
18:00 Za ++ rodziców Martę, Jerzego Szemainda, ++ pokrewieństwo z obu stron oraz o zdrowie
i błogosław. Boże w rodzinach Szemainda, Ciszewski.
NIEDZIELA– 10.04.2022 – PALMOWA, MĘKI PAŃSKIEJ
7:00
Intencja wolna…
9:00
Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBNP z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosław. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w intencji Teresy Kowolik z ok. urodzin.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podz. Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosław.
Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie Doroty i Jarosława Kuczyńskich.
14:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
WIELKI PONIEDZIAŁEK – 11.04.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
17:00 Okazja do spowiedzi św.
18:00 Za + Stefanię Stach od Bractwa Matek z Chróściny.
19:00 – 20:00
Okazja do spowiedzi św.
WIELKI WTOREK –12.04.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
17:00 Okazja do spowiedzi św.
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Anioła Stróża z podz. za dar życia i
otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże, i zdrowie w intencji Rafałka Langosz
w 3 r. ur. oraz o potrzebne łaski dla jego rodziców i chrzestnych.

19:00 – 20:00
Okazja do spowiedzi św.
WIELKA ŚRODA – 13.04.2022 –DZIEŃ POWSZEDNI
7:00
Intencja wolna…
18:30 – 20:00 Okazja do spowiedzi św.
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE, MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
WIELKI CZWARTEK – 14.04.2022
18:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej: Do Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencji
żyjących i zmarłych kapłanów posługujących w naszej parafii, z niej pochodzących oraz
o nowe i święte powołania kapłańskie.
Po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramenty w Ciemnicy do godz. 21.00
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – 15.04.2022
8:00
Ciemna Jutrznia
8:30
Droga Krzyżowa za ++ polecanych w wypominkach.
17:45 Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego
18:00 Liturgia Męki Pańskiej z Adoracją Krzyża.
Po Liturgii Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie do godz. 21.00
WIELKA SOBOTA – 16.04.2022
8:00
Ciemna Jutrznia
18:45 Nowenna do Miłosierdzia Bożego
19:00 Liturgia Wigilii Paschalnej
Poświęcenie pokarmów Wielkanocnych: 12.00, 13.00, 14.00
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W BOŻYM GROBIE
8:00 – 9:00
Matki z Chróściny
9:00 – 10:00
Chróścina, ul. Niemodlińska
10:00 – 11:00
Chróścina pozostałe ulice
11:00 – 12:00
Turzok
12:00 – 13:00
Matki z Mechnic
13:00 – 14:00
Mechnice, ul. Niemodlińska
14:00 – 15:00
Mechnice pozostałe ulice
15:00 – 16:00
Chróścina, Osiedle
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 17.04.2022
6:00
Rezurekcja - w intencji Parafian.
9:00
Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Anioła Stróża o opiekę, błogosław. Boże i
zdrowie, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego w int. Rocznego dziecka Laury Ptak,
siostry Vanessy, rodziców, chrzestnych i dziadków.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosław. Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie w int. Rodziny Wiench oraz za + ojca
Reinholda Krafczyk o życie wieczne.
14:30 Nieszpory Wielkanocne z nowenną do Miłosierdzia Bożego.
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 18.04.2022
7:00
Za + mamę Różę Kotula, ++ pokrew. z obu stron: Argier, Kotula, Szydło.
9:00
Za ++ męża Pawła Dusza, rodziców z obu stron Dusza, Wieszołek, ++ z pokrew. i dusze
w czyśćcu cierpiące.
10:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosław. Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie w int. Gabrieli Felger z ok. 60 r. ur. oraz o
błogosław. Boże dla całej rodziny.
14:30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

