i możemy wołać do Boga: „Abba, Ojcze”;
jesteśmy też dziedzicami nieba. Tak rozumiane nowe życie w Chrystusie domaga
się od nas ciągłej troski o jego ustawiczny
rozwój. […]
2. Chrześcijanin wyrzeka się zła
Jak wynika ze słów, które szafarz sakramentu chrztu kieruje do rodziców przed
chrztem dziecka, troska o ustawiczny rozwój życia Bożego domaga się od nas troski o zachowanie go od skażenia grzechem.
Stąd konieczność radykalnego wyrzeczenia się zła: grzechu, okazji do zła i szatana.
W pierwszych wiekach katechumeni wyrzekali się szatana, jego tzw. pompy, czyli
szatańskiego pijaru, jego sposobów uwodzenia i jego aniołów-posłańców. Chodziło o odwrócenie się od szatana i jego
świata złych wartości i pseudowartości,
czyli pozorów dobra, którymi „zwodzi całą
zamieszkałą ziemię”. Za takie uznawano
kult bożków pogańskich, przedstawienia
teatralne i cyrkowe niegodne chrześcijan
(Tertulian), pożądliwość ciała, światowe
ambicje, chciwość, żądzę władzy, arogancję, wyniosłość i pychę (Augustyn), czyli
– we współczesnym przekładzie – „to
wszystko, co prowadzi do grzechu” lub
w nim utwierdza. […]
Jeśli więc mamy uchronić życie Boże w nas
od skażenia grzechem, musimy ciągle podejmować walkę ze swymi słabościami
i grzechami, także z wszelkimi pokusami
i mocami ciemności. […] Nie chcąc w żaden sposób narazić się na wpływ złego
ducha, trzeba odciąć się od tego, co znamionuje jego tożsamość: od życia w kłamstwie, od powodowania podziałów i życia
w nienawiści. Trzeba się starać żyć w prawdzie i służyć prawdzie, żyć w zgodzie i troszcząc się o jedność, kroczyć drogą miłości.

3. Chrześcijanin czerpie z Bożego miłosierdzia
Nie ulega wątpliwości, że jako ludzie
ochrzczeni jesteśmy niejako w komfortowej sytuacji. Wprawdzie jest w nas skłonność do grzechu i ciągle upadamy, nawet
wielokroć wracamy do tych samych grzechów, jednak dane nam są różne możliwości powstawania i odnowy życia. U ich
źródła jest tajemnica Bożego miłosierdzia. Nasz Bóg, jak przekazuje prorok Micheasz, „upodobał sobie miłosierdzie”.
Dlatego można do Niego zawsze przyjść,
bez lęku i obaw. On chętnie nam przebacza i bierze w swoje objęcia. Jak przekonuje papież Franciszek, Bóg nie męczy się
w przebaczaniu nam, a miłosierdzie jest
Jego imieniem i odpowiedzialnością za nas.
Trzeba jednak dać temu wiarę i wierzyć
w moc Bożego miłosierdzia. […] Zadanie
to nie należy do łatwych, a samo podejście do kratek konfesjonału nie gwarantuje
solidnego zaczerpnięcia łaski przebaczenia i pojednania. Mogą się pojawić różne
trudności na drodze. Lenistwo i rutyna są
najczęściej przyczyną lekceważącego podejścia do wypełnienia pięciu warunków
dobrej spowiedzi. Zobojętnienie na grzech
może sprawić, że chrześcijanin rzadko albo
w ogóle nie przystępuje do sakramentu
pokuty i pojednania. Przykre doświadczenie spowiedzi, wskutek nieodpowiedzialnego zachowania spowiednika, albo brak
wiary w to, że Bóg może nam przebaczyć,
mogą stanowić blokadę na wiele lat. […]
Zwracam się do wszystkich z prośbą o modlitwę w intencji zatwardziałych grzeszników – o łaskę ich otwarcia się na tajemnicę
Bożego miłosierdzia. Módlmy się też za siebie nawzajem, byśmy z łaski Bożego miłosierdzia umieli jak najlepiej czerpać. […]

R. III: 2016, nr 7 (123)
W Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, jak co roku, zwracam się do Was
ze słowami pokrzepienia i zachęty,
aby dobrze wykorzystać czas pokuty,
który Kościół daje nam na drodze nawrócenia i przemiany. Tym razem nie
musimy szukać myśli przewodnich
na drogę wielkanocnej pokuty. Wyznaczają je wezwanie papieża Franciszka: Miłosierni jak Ojciec i temat roku duszpasterskiego Kościoła
w Polsce: Nowe życie w Chrystusie.

Mozaika z Bazyliki św. Marka w Wenecji

14 lutego 2016 r.

List pasterski Biskupa Opolskiego
na Wielki Post 2016
Nie samym chlebem żyje człowiek (Łk 4,4)
1. Chrześcijanin żyje Chrystusem
Słyszeliśmy, jak Pan Jezus, w odpowiedzi na szatańskie kuszenie, aby zamienił kamienie w chleb
i wykazał, że jest Synem Bożym, wypowiedział
bardzo ważne słowa prawdy o naszej ludzkiej naturze: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Rzecz
jasna, bez chleba trudno człowiekowi żyć. Mając tego świadomość Pan Jezus w modlitwie do
Ojca zawarł wyraźną prośbę: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Dlatego, ilekroć spożywamy nasz chleb powszedni, dziękujmy Bogu
i dbajmy o należyte jego poszanowanie w naszych rodzinach.
Naszemu Bogu zawdzięczamy jednak znacznie
więcej niż dostatek powszedniego chleba. Nade
wszystko jest nam dany Jezus – Chleb Żywy, który
z nieba zstąpił i który jest w nas źródłem Bożego życia. Mamy w nim udział od dnia przyjęcia
chrztu świętego. Narodziny z wody i Ducha Świętego są w nas początkiem nowego życia w Chrystusie. Odtąd Chrystus żyje w nas, a my w Nim.
Wielka to tajemnica: Chrystus żyjący w chrześcijaninie! Jest też i tak, że my – chrześcijanie – żyjemy w Chrystusie, każdy z osobna i wszyscy razem, tworząc Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli
Kościół. Od dnia chrztu jesteśmy dziećmi Bożymi

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

14 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu
8.00 – za † Burmistrza Dietera Przewdzinga
10.30 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.15 – Gorzkie Żale
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za łaski i z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Anioła
Stróża dla Aleksandra Czerwińskiego z okazji 6. rocznicy urodzin

▪▪ Serdecznie zapraszam dzisiaj o godz. 17.15 na nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym, które wygłosi ks. Mateusz Dąbrowski.

15 lutego – poniedziałek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Marii z okazji urodzin
i dla Jacqueline z okazji 18. rocznicy urodzin oraz za † matkę w rocznicę śmierci
16 lutego – wtorek
18.00 – za †† rodziców Filipa i Klarę, † brata Józefa i † szwagra Henryka oraz
dusze w czyśćcu cierpiące
17 lutego – środa
7.00 – za † Hildegardę Knopp (ofiarowana od DDP „Stokrotka”]
18 lutego – czwartek
18.00 – za † Burmistrza Dietera Przewdzinga w 2. rocznicę śmierci
19 lutego – piątek
17.15 – Droga Krzyżowa
18.00 – za † ojca Antoniego Kampa w 3. rocznicę śmierci
20 lutego – sobota
18.00 – za † Marię Pola w 1. rocznicę śmierci i † jej męża Henryka
21 lutego – II Niedziela Wielkiego Postu
8.00 – za † Henryka Kuder w 1. rocznicę śmierci
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny i Franciszka
z okazji 35. rocznicy ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Fabian Olszenka
17.15 – Gorzkie Żale
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Andrzeja z okazji 55. rocznicy
urodzin

▪▪ We wtorek o godz. 17.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie Przyjaciół Misji.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Natomiast o godz. 19.00
odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych.
▪▪ W piątek o godz. 17.15 zachęcam do udziału w nabożeństwie Drogi krzyżowej.
Warto też pamiętać, że w każdy piątek Wielkiego Postu można także zyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie po Komunii św. przed wizerunkiem Jezusa
ukrzyżowanego Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu.
▪▪ Również w piątek o godz. 19.30 w kościele św. Antoniego odbędzie się czuwanie
modlitewne dla zdzieszowickiej młodzieży, które poprowadzi ks. Mateusz Kozielski.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, a ponadto
przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu odeszli do wieczności z parafii św. Antoniego: śp. Józef Bigos, lat 70, z ul. Piastów, śp. Andrzej Berdowski, lat 68, z ul. Nowej oraz śp. Adelajda Płonka, lat 78, z ul. Miarki. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa prosi za naszym pośrednictwem o promocję walentynkowej akcji poboru krwi w Opolu: „Oddaj Krew – podziel się miłością”. Akcja odbędzie się 15 lutego 2016 r. w RCKiK w Opolu.
▪▪ W dniach 26–28 lutego 2016 r. w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu odbędą się rekolekcje dla maturzystów „Walczę dla Chrystusa”,
które wygłosi ks. dr ppłk. rez. Jerzy St. Niedzielski.
▪▪ Międzydiecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kurs liturgiczny dla operatorów
sprzętu audiowizualnego w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kominka 1A) w trzy soboty Wielkiego Postu 2016 r.: 5, 12 i 19 marca, w godzinach od
10.00 do 15.00 dla zainteresowanych z terenu diecezji opolskiej.
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl; Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia ł ki i czwartki od 16.00 do 17.00, wtorki i piątki od 9.00 do 10.00

