Chrystusa nie może się wymówić. W podobnym duchu wybrzmiały też słowa Pana
przed cudownym rozmnożeniem chleba:
„Nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im
jeść”. Głód należy do tych potrzeb, których zaspokojenia nie wolno odkładać ani
powierzać innym, próbując się uwolnić od
przejmującego spojrzenia ludzi głodnych.
Ale niezwykle pouczające są też te fragmenty Biblii, które poszerzają perspektywę
patrzenia na sprawy głodu. W Księdze Rodzaju dużo miejsca zajmuje opowiadanie
o Józefie, synu Jakuba (praojca Izraelitów),
i jego braciach (Rdz 37-50). Brak żywności
i głód są tam podporządkowane Bożemu
zamysłowi ukazania głębszych i ważniejszych wartości i trwałego ukierunkowania przyszłości potomków Izraela. Józef, nie
zważając na wrogość, której boleśnie doświadczył od swoich braci, hojnie obdarowuje ich zbożem, którego zapas pozwoli
im przetrwać. Udzielając pomocy, przygotowuje zarazem do przyjęcia daru przebaczenia i wzajemnego pojednania. Podobnie
cenne refleksje przywołuje opis wędrówki
Izraelitów przez pustynię z niewoli egipskiej, gdy Bóg poddawał próbie ich wierność wobec siebie. Jedną z tych prób był
głód, którego zaspokojenie poprzez dar
manny miało nauczyć właściwej postawy
i pełnego zaufania (Wj 16). Ukazując perspektywę „ziemi mlekiem i miodem płynącej”, Bóg za pośrednictwem Mojżesza cierpliwie wychowywał Naród Wybrany, ucząc
również, że „nie samym tylko chlebem żyje
człowiek” (Pwt 8, 3). W VIII w. przed Chrystusem prorok Amos przedstawiał klęskę
głodu i brak chleba jako karę za niewierności względem Boga, a na czoło napiętnowanych grzechów wysuwał głównie niesprawiedliwość społeczną, w której jedni

cierpią głód, a inni opływają w dostatki.
Zresztą prześladowcy, od starożytności po
nasze czasy, ze skazywania na głód czynili
narzędzie okrutnej opresji względem tych,
których chcieli złamać na duchu i sobie
podporządkować. Głód bywa także jedną
z dotkliwych kar, za pomocą których powinno się dokonać nawrócenie. W orędziu
proroka Jeremiasza, żyjącego na przełomie VII/VI w. przed Chrystusem, „miecz,
głód i zaraza” to plagi, które składają się
na nieunikniony sąd Boży nad występnymi
(Jr 14, 11-16). Klęska głodu może być więc
znakiem i świadectwem ingerencji Boga
w grzeszne poczynania ludzi, przypominającej, kto naprawdę jest Stwórcą świata
i Panem dziejów. Głodowanie jest też w Biblii ukazywane jako zgubna konsekwencja bezbożności, lenistwa i próżności. Wyraża to m.in. Księga Przysłów: „Głód skłania
robotnika do pracy, bo [głodne] usta go
zmuszają” (16, 26). Głodowanie może być
zawinione i powinno skłonić do refleksji
i opamiętania. Doznając głodu, człowiek,
którego styl życia był niewłaściwy, powinien zerwać ze wszystkim, co nieroztropne
i złe. Groźba głodu powinna również skłaniać do rozsądnego przewidywania i troski o przyszłość. W Mądrości Syracha czytamy: „Pamiętaj o chwili głodu, gdy jesteś
syty, o biedzie i niedostatku – w dniach pomyślności” (18, 25). Poszerzoną perspektywę sprawy głodu podjął i z mocą przypomniał także Jezus. Modlitwa Pańska ze
słowami „Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj” uwypukla zarówno wspólnotowy wymiar zanoszonej prośby („naszego" – nie mogę skupiać się tylko na
sobie), jak też walor ufności pokładanej
w Bogu (chleb jest w ręku Boga) i respektującej właściwą hierarchię wartości.
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Starego Testamentu wspominać w tym kontekście
możemy m.in. dzieje Dawida, Eliasza, Elizeusza, Tobiasza, a Księga Syracha nie zostawia wątpliwości, jak okazywać pomoc
biednym, których pierwszą potrzebę stanowi zaspokojenie głodu: „Bądź dla biednego łaskawy i nie daj mu długo czekać na
jałmużnę. Zgodnie z przykazaniem zajmij
się biedakiem i stosownie do jego potrzeby
nie odsyłaj go z pustymi rękami!” (29, 8-9).
Obowiązek nakarmienia głodnych najwyraźniej znalazł wyraz w słowach Jezusa na
temat Sądu Ostatecznego, z których jasno
wynika, że nakarmienie głodnego stanowi
konieczność, od której żaden wyznawca

Uczynki miłosierdzia: głodnych nakarmić!
Problem ludzi biednych, głodnych i potrzebujących pomocy jest obecny – choć
wprawdzie w różnym nasileniu – w każdej
epoce i w każdym systemie. Potwierdzają
to nawet słowa Jezusa, który usprawiedliwiając kobietę wylewającą flakonik drogocennego olejku na Jego stopy, mówił do
Apostołów (szczególnie do Judasza) zgorszonych tą rozrzutnością: „biednych zawsze mieć będziecie u siebie…”. Nie zmienia to jednak faktu, że pierwszym wśród
uczynków miłosierdzia względem ciała
jest: „głodnych nakarmić”. Ponieważ głód
pod każdym względem wyniszcza człowieka, trzeba nieść głodnym skuteczną pomoc.
Nie zamykając oczu na
głód, który dotyka ludzi
na całym globie, w tym
również w naszym kraju,
warto jednak najpierw
oprzeć się o mądrość Pisma Świętego. Motyw
głodu pojawia się tam
wielokrotnie, i to niemal
zawsze w nawiązaniu
do obowiązku zaradzenia mu poprzez nakarmienie głodujących. Ze
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Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
29 lutego – poniedziałek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie Kauf i opiekę
Bożą dla dzieci i wnuków
1 marca – wtorek
18.00 – za † Alojzego Rybickiego w 20. rocznicę śmierci, † jego żonę Danutę
i † córkę Aleksandrę oraz †† rodziców, teściów, braci i siostrę
2 marca – środa
7.00 – za † Gerarda Domin w 3. rocznicę śmierci, † jego żonę Krystynę
i †† rodziców z obu stron
3 marca – czwartek
17.00 – Godzina święta
18.00 – za †† rodziców Horsta i Agnieszkę Adamek, †† dziadków oraz † szwagierkę Krystynę i † jej męża
4 marca – piątek — święto św. Kazimierza, królewicza
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – za † męża Antoniego Gola, † syna Henryka, †† z rodzin Gola, Kowolik
i Malkusz
5 marca – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Mateusza z okazji 11. rocznicy urodzin
18.00 – za † Antoninę Sziotka i † jej syna Mariusza

6 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)
8.00 – † męża i ojca Bernarda Kwoczała, † ojca Pawła Gabor, †† teściów Katarzynę i Jana oraz †† z rodziny Gabor i Kwoczała
10.30 – za † Teresę Polaczek w 7. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin Polaczek
i Salisz
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za †† rodziców Franciszkę i Wincentego Jasińskich oraz †† teściów
Katerzynę i Czesława Kalińskich

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Ojciec Święty Franciszek ustanowił Misjonarzy Miłosierdzia, którzy otrzymali
m.in. przywilej odpuszczania grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej
(profanacji Najświętszego Sakramentu, zdrady tajemnicy spowiedzi, rozgrzeszenia wspólnika w grzechu przeciwko VI przykazaniu, przemocy wobec Ojca Świętego). Na terenie diecezji opolskiej są to: o. Sławomir Badyna OSB z Biskupowa,
o. Paweł Gomulak OMI z Kędzierzyna-Koźla, o. Arnold Gillner OFM z Góry Świętej Anny i ks. Eugeniusz Ploch z Winowa.
▪▪ Serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych. W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz.
17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną, a po niej o godz.
19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży
z klas drugich gimnazjalnych.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji
powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu
wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP.
▪▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W przyszłą niedzielę Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 14.00 w auli domu katechetycznego przy kościele pw. św. Antoniego.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby seminarium i Kurii. „Bóg zapłać”.
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

