niebezpieczeństwo, że coraz szczelniej zamykając się na Chrystusa, który w ubogich
i potrzebujących wciąż puka do drzwi ich
serc, pyszni, możni i bogaci skażą sami siebie na tę otchłań samotności, którą jest
piekło”. To wołanie Ojca Świętego skłania do rzetelnej refleksji o uczynkach miłosierdzia, którą warto podjąć także na
łamach naszego Informatora. Katechizm
Kościoła przytacza czternaście rodzajów
uczynków miłosierdzia – siedem względem
ciała i siedem względem duszy. Uczynki
miłosierdzia względem ciała to: głodnych
nakarmić, spragnionych napoić, nagich
przyodziać, podróżnych w dom przyjąć,
więźniów pocieszać, chorych nawiedzać
i umarłych pogrzebać, zaś uczynkami miłosierdzia względem duszy są: grzesznych
upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy
chętnie darować oraz modlić się za żywych i umarłych. Wszystkie uczynki miłosierdzia mają korzenie w Bożym planie
zbawienia objawionym na kartach Pisma
Świętego, zwłaszcza w nauczaniu Jezusa.

Tekstem niejako wiodącym są słowa naszego Pana wypowiedziane w kontekście
Sądu Ostatecznego: „byłem głodny, a daliście Mi jeść… spragniony, a daliście Mi
pić…” (zob. Mt 25, 35-40). Obecnie przytaczana lista uczynków miłosierdzia wykrystalizowała się w średniowieczu, kiedy, po
pierwsze, ustalono ją według symbolicznej
liczby siedem, a po drugie, sformułowano
dzieła miłosierdzia względem duszy (zgodnie z ówczesną antropologią). Dostrzegano
jednak, że oba te rodzaje dzieł pozostają
w ścisłym związku. Ciekawa w tym względzie jest myśl Jana Chryzostoma: „W Kościele są biedni nie tylko cieleśnie, nie tylko
tacy, których ciało jest głodne albo którzy są cieleśnie bezdomni. Są też biedni
duchowo: bez pokarmu sprawiedliwości,
bez napoju poznania Boga, tacy, którzy nie
mają szaty Chrystusa. (…) Są obcy, których
serce jest bezdomne, tacy, których odwaga
jest słaba i krucha, ślepi duchowo, głusi
w swoim nieposłuszeństwie, ludzie, którzy cierpią na różne duchowe choroby i są
tak chorzy, że odrzuca ich od wszelkiego
rodzaju duchowego pożywienia”. cdn.
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bezpośrednio z naszą własną grzesznością. Z tego
powodu uczynków względem ciała i względem ducha nigdy nie należy od siebie oddzielać. Bowiem właśnie wtedy, gdy dotyka w ubogim człowieku ciała Chrystusa Ukrzyżowanego,
grzesznik może otrzymać w darze uświadomienie sobie, że on sam jest biednym żebrakiem.
Na tej drodze także «pyszniący się», «władcy»,
«bogacze», o których mówi Magnificat, mają
możliwość spostrzeżenia, że są niezasłużenie miłowani przez Chrystusa Ukrzyżowanego, który
umarł i zmartwychwstał również dla nich. Tylko
ta miłość może zaspokoić pragnienie nieskończonego szczęścia i miłości, które człowiek usiłuje osiągnąć, łudząc się, że je znajdzie w kulcie
wiedzy, bogactwa i władzy. Jest jednak zawsze

Uczynki mił osierdzia… niezapomniane
Ojciec Święty Franciszek w swoim
orędziu na tegoroczny Wielki Post napisał, że czas ten – zwłaszcza w Roku
Jubileuszowym – „jest sprzyjającym
momentem, by wreszcie móc wyjść
z wyobcowania poprzez słuchanie
Słowa Bożego oraz uczynki miło sierdzia. Poprzez uczynki względem
ciała – dotykamy ciała Chrystusa
w braciach i siostrach, którzy potrzebują, by ich nakarmić, odziać, przyjąć do domu i nawiedzić, a poprzez
uczynki duchowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwę, obcujemy bardziej

Mistrz z Alkmaar (Holandia), Uczynki miłosierdzia , 1504 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

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
22 lutego – poniedziałek
18.00 – za † Gertrudę Klosok w 30. dzień po śmierci

▪▪ Dzisiejsza, druga niedziela Wielkiego Postu (nazywana także od kilku lat niedzielą
„ad gentes”) jest przeżywana jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Tegorocznym mottem tego dnia są słowa: „Miłosierni aż po krańce
świata”. Pomagając misjonarkom i misjonarzom, spłacamy nasz dług wdzięczności za wiarę oraz wspieramy tysiące ludzi żyjących w nędzy z powodu prześladowań i konfliktów.
▪▪ Serdecznie zapraszam na tradycyjne wielkopostne nabożeństwa Drogi krzyżowej (w piątki o godz. 17.15) i Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym (w niedziele
o godz. 17.15).
▪▪ Caritas Diecezji Opolskiej zachęca po raz kolejny do sięgnięcia w Wielkim Poście
po papierową skarbonkę jałmużny wielkopostnej. Zwłaszcza dla dzieci jest to
ważna pomoc w odkrywaniu społecznego wymiaru swojej wiary, a ponadto ma
przypominać o umiejętności dzielenia się oraz zachęcać do stawiania czoła pokusie zachłanności.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ W środę w naszej parafii odbędzie się X Międzyparafialny Dzień Skupienia Parafialnych Zespołów Caritas (z Januszkowic, Jasionej, Leśnicy, Rozwadzy, Wysokiej
i Zdzieszowic). Początek spotkania o godz. 14.00. W programie m.in.: Droga krzyżowa, adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, konferencja nt. uczynków miłosierdzia oraz Msza św. (o godz. 17.30).
▪▪ W czwartek zamiast Mszy św. szkolnej zapraszam dzieci na nabożeństwo Drogi
krzyżowej o godz. 17.15.
▪▪ Również w czwartek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza członków i sympatyków na dzień skupienia,
który odbędzie się w sobotę 27 lutego od godz. 9.30 w kaplicy klasztornej na Górze Świętej Anny. Spotkanie poprowadzi o. Krystian Pieczka OFM.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem
można złożyć ofiarę na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg zapłać”
za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu odszedł do wieczności z parafii św. Antoniego śp. Artur
Kietliński, lat 17, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

23 lutego – wtorek
18.00 – za † męża Herberta w 7. rocznicę śmierci oraz † szwagra Alfreda
24 lutego – środa
7.00 – za †† rodziców Matyldę i Antoniego Skóra, †† rodzeństwo
25 lutego – czwartek
17.15 – Droga krzyżowa dla dzieci
18.00 – za † Jerzego Ochlast, †† jego rodziców Marię i Jana, † ojca Waltera
i † jego wnuka Dawida oraz †† dziadków z obu stron
26 lutego – piątek
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – za † Zygmunta Słokę, †† jego rodziców i †† z pokrewieństwa
27 lutego – sobota
18.00 – za † matkę Marię Slominski, poległego ojca Franciszka, † ks. misjonarza Józefa Ziemmermana, † Elżbietę oraz †† z pokrewieństwa
28 lutego – III Niedziela Wielkiego Postu
8.00 – za † Burmistrza Dietera Przewdzinga [ofiarowana od pracowników
Urzędu Miasta Zdzieszowice]
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Martyny z okazji 18. rocznicy urodzin oraz za † Halinę Bohdan
		– chrzest: Lena Wiktoria Banasik
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † matkę Agnieszkę Izbicką, † siostrę Irenę Jagosz oraz †† z rodziny
Cwynar

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

