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IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Nikodema:
«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w
Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył
w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni,
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione.
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki
zostały dokonane w Bogu».

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia:
Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to
nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską
bowiem jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach
niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne
bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest
darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem,
stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował,
abyśmy je pełnili.

Intencje mszalne
Poniedziałek 15. 03. 2021

17. 30 Okazja do spowiedzi św.
18. 00 Za ++ Gerharda i Jadwigę Welner, pokr. i d.op.

Wtorek 16. 03. 2021
17. 30 Okazja do spowiedzi św.
18. 00 Za ++ rodziców Stefanię i Stefana a także braci Zbigniewa, Czesława i
Krzysztofa oraz d.op.

Środa 17. 03. 2021 – św. Patryka
6. 30
7. 00
17. 30
18. 00

Okazja do spowiedzi św.
Za + Józefa Czech - Msza św. zamówiona od Jadwigi i Józefa
Okazja do spowiedzi św.
Za + Zbigniewa Kunickiego, jego ojca Wojciecha, za ++ z rodz. Kunicki –
Klimkowski oraz za + matkę Annę Kunicką

Czwartek 18. 03. 2021 – św. Cyryla Jerozolimskiego

8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 - Za + Eryka Huncza w 2 r. śm., + syna Artura oraz za ++ z rodziny i
pokrewieństwa
- DROGA KRZYŻOWA (z czytaniem zalecek)
17. 30 Okazja do spowiedzi św.
18. 00 Za + Krystynę Pietrzak w 30 dz. po śm.

Piątek 19. 03. 2021 – św. Józefa Oblubieńca NMP - Uroczystość

7. 00 Za naszych zalecanych zmarłych w tegorocznych wypominkach i za ++
naszych Kapłanów i Siostry Zakonne oraz dusze czyśćcowe
15. 00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17. 30 DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI I MŁODZIEŻY (kl.VIII)
18. 00 MSZA ŚW. SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA
- Przez wstawiennictwo św. Józefa za wszystkich mężczyzn noszących imię
świętego Patrona, za młodzieńców i za zmarłych Józefów
- Katecheza dla dzieci I-Komunijnych

Sobota 20. 03. 2021

17. 30 Okazja do spowiedzi św.
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA - INTENCJA ZBIORCZA
- Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Anny Janeczko z ok. 10 r. ur. za rodz. rodzeństwo, dziadków i całą rodzinę
- Za + Józefa Mikoda, żonę Leontynę, ++ rodziców z obu stron i d.op.
- Za + ojca Ludwika Świerc, żonę Jadwigę i całe pokr.
- Za + Dorotę Jambor w 2 r. śm., za ++ rodz. Galgon - Szendzielorz - Lazar i
pokr.
- Za + Teresę Kocot w 4 r. śm., za ++ z rodz. Kornek - Linkert - Kocot i ++ z
pokr.
- Za + Marię Sahs w 30 dz. po śm., za + męża Eryka i za ++ z rodziny

Niedziela 21. 03. 2021 – V Niedziela Wielkiego Postu

7. 30 Różaniec za nasze Rodziny i w int. Parafian oraz w int. naszego Miasta
8. 00 Za ++ Annę i Rajmunda Faltin, ++ Renatę i Kurta Jendreasek, + ciocię
Stefanię Malcher i ++ dziadków z obu stron
10. 30 Za + Józefa Matejka i pokr.
15. 45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
16. 30 Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego za + Kazimierza
Wierzbickiego w 4 r. śm., za jego ++ rodziców Katarzynę i Jana, teściów
Stefanię i Antoniego Drozd, pokr. oraz d.op.

Pozostałe ogłoszenia
1. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare zwiastuje połowę okresu
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

przygotowania paschalnego do Wielkanocy
W piątek (19 III) uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Mężczyzn i
młodzieńców zapraszam na Mszę św. w ich intencji o godz. 18.00
Bóg zapłać za zbiórkę przed kościołem do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy
„Ad Gentes”
Kolekta w niedzielę 21 marca jest wyznaczona na remont obiektów
diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych
Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
W sobotę o godz. 12.00 zbiórka ministrantów
W kancelarii i zakrystii można składać wypominki za naszych bliskich
zmarłych, za których będziemy się modlić podczas nabożeństw Drogi
Krzyżowej
W niedzielę 14 marca o godz. 15.00 Groszmal rozegra swoje pierwsze spotkanie
w rundzie wiosennej z Sokołami Bierdzany, jednakże ze względu na obostrzenia
sanitarne bez udziału kibiców. Transmisja meczu jest na Facebooku

Patron tygodnia: św. Klemens
Św. Klemens Maria Hofbauer (Dworzak), kapłan, zakonnik urodził się 26 grudnia 1751
roku na Morawach w Tasovicach w licznej rodzinie rzeźnika. W Rzymie zetknął się
z zakonem redemptorystów do którego wstąpił. Po otrzymaniu święceń kapłańskich wysłano
go do Wiednia, a następnie na Pomorze. Ze względu na złe drogi i ostrą zimę zatrzymał się
na jakiś czas w Warszawie. Chwilowy postój przemienił się w pobyt trwający 21 lat.
Klemens wraz z dwoma towarzyszami otrzymał w opiekę kościół św. Benona, dom sierot
i szkolę rodzin rzemieślniczych. Czasami musiał żebrać, aby je utrzymać. “Pewnego dnia
zaszedł po prośbie do karczmy Kiedy zwrócił się o datek do grających w karty jeden
z graczy uderzył go w twarz, na co Święty odpowiedział: To dla mnie, a co dla moich sierot?
Skruszeni kompani oddali całą ugraną.” Prowadził działalność charytatywną, opiekę
nad służącymi – których było wtedy w stolicy około 11 000. Uruchomił drukarnię
i wydawnictwo książek religijnych oraz stowarzyszenie dla pogłębiania wiedzy religijnej.
w ten sposób powstała pierwsza placówka jego zakonu w Polsce.
Zmarł w opinii świętości 15 marca 1820 roku. Patron Warszawy. Także kelnerów
i piekarzy.

Historia kościoła cz. 11
Na uroczystość benedykacji zjechało się furmankami, kolaskami i czym tylko
się dało rzesze parafian aby uczestniczyć w tym niecodziennym wydarzeniu. Przybyli
także proboszczowie sąsiednich parafii. Najważniejszą jednak osobą w tym dniu był
arcykapłan Porsch z Opola, który w towarzystwie proboszcza Jakuba Stuchly otwierał
drzwi do nowo wybudowanego kościoła. A wyglądało to następująco: w uroczystej
procesji wszyscy zatrzymali się przed bramą – drzwiami kościoła, gdzie arcykapłan
otrzymał klucze od przewodniczącego Rady Parafialnej młynarza Josepha Piechoty.
Następnie polecił aby proboszcz Jakub Stuchly otworzył bramę – drzwi kościoła.
Potem powoli weszli do wnętrza świątyni. Z początku była ona bardzo skromnie
urządzona ze ścianami pomalowanymi na biało ale przepięknym dużym ołtarzem
głównym poświęconym świętej Katarzynie Aleksandryjskiej oraz dwoma bocznymi
poświęconych świętemu Józefowi oraz świętemu Jakubowi. Oczywiście nie wszyscy
mogli wejść do środka, dlatego większość stała na placu przed kościołem. Mszę świętą
koncelebrował arcykapłan Porsch, kazanie wygłosił ks. Mysliwietz z Opola, a wierni
stali stłoczeni w kościele, gdyż jeszcze nie było ławek. Po zakończonej Mszy świętej
większość od razu rozjechała się do swoich domów. Ale byli i tacy, co udali się do
znajdującej się obok kościoła gospody Franza Datko na piwo lub mały kieliszek
wódki. W tym miejscu trzeba nadmienić, że obrazy do ołtarzy namalował Fahmroth z
Wrocławia a kosztowały one: główny 600 Marek oraz boczne po 300 Marek każdy. Za
namalowanie tych obrazów zapłacił ksiądz Stuchly. W okresie późniejszym obraz
świętego Jakuba został zamieniony na obraz Serca Pana Jezusa.
Po śmierci ks. Jakuba Stuchlego proboszczem został ks. Juliusz Sdralek, który przez
13 lat swej posługi systematycznie upiększał kościół. W 1889 roku anonimowe
rodzeństwo ufundowało figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, która zakupiona
została w Monachium. Powstał także ołtarz Matki Bożej Różańcowej, wykonany przez
artystę stolarza Buhla z Wrocławia, a umiejscowiony po prawej stronie, na głównym
filarze naprzeciw ambony. Wprawdzie ołtarz ten nie był przewidziany w pierwotnym
projekcie, bowiem trzeba było usunąć kilka ławek, ale ostatecznie zgodzono się na
jego powieszenie, gdzie znajdował się aż do 1968 roku czyli do kapitalnego remontu
kościoła. Artysta ten wykonał także figurę Niepokalanego Serca Maryi Panny, która
znalazła swoje miejsce na filarze łuku tęczowego, naprzeciwko figury Najświętszego
Serca Pana Jezusa. W 1890 roku dokonano kolejnego zakupu. Było to tabernakulum
oraz konfesjonał, pasujący stylem do całości. Z kolei w 1893 roku dokonano zakupu
nowych chorągwi a przed Bożem Narodzeniem w kościele pojawiła się nowa szopka,
ufundowana przez Alberta Brinckmanna z Monachium. W 1894 roku naprzeciwko
kościoła wybudowano nową plebanię, którą w następnym roku pokryto dachem.
Wspaniałą fundatorką okazała się jedna pani, będąca do niedawna ewangeliczką,
która przeszła na katolicyzm fundując w 1897 roku trzy figury Świętej Rodziny. W
roku 1900 do kościoła z Monachium przywieziono obrazy drogi krzyżowej,
podmalowane złotem i pasujące do reszty obrazów.
Pierwszego października 1901 roku jego eminencja kardynał Kopp z
Wrocławia powołał proboszcza i arcykapłana Juliusa Sdralek na proboszcza do
Paczkowa a na jego miejsce jako proboszcz został wprowadzony dotychczasowy
wikary Franciszek Rudzki z Opola.

