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Wielki Post to nowy początek, to droga 
prowadząca do bezpiecznego celu: Pas-
chy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chry-
stusa nad śmiercią. Okres ten zawsze 
kieruje ku nam stanowczą zachętę do na-
wrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by 
powrócił do Boga „całym swym sercem”, 
aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, 
ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus 
jest wiernym przyjacielem, który nas ni-
gdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grze-
szymy, czeka cierpliwie na nasz powrót 
do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, 
ukazuje swoje pragnienie przebaczenia. 
Wielki Post jest czasem sprzy-
jającym zintensyfikowaniu 
życia duchowego poprzez 
środki, jakie oferuje nam Ko-
ściół: post, modlitwę i jał-
mużnę. U podstaw wszyst-
kiego jest Słowo Boże, do 
którego słuchania i bardziej 
pilnego rozważania jesteśmy 
zachęcani. Chciałbym zwłasz-
cza zatrzymać się tutaj nad 
przypowieścią o bogaczu i Ła-
zarzu. Pozwólmy się zainspiro-

wać tą tak znamienną kartą, 
która daje nam klucz do zro-
zumienia, jak działać, aby 
osiągnąć prawdziwe szczę-

ście i życie wieczne, zachęcając nas do 
szczerego nawrócenia. Przypowieść rozpo-
czyna się od przedstawienia dwóch głów-
nych bohaterów, ale to człowiek ubogi 
jest opisany bardziej szczegółowo: jest on 
w stanie rozpaczliwym i nie ma siły, aby się 
podnieść, leży u bramy bogacza i je okru-
szyny, które spadają z jego stołu, całe jego 
ciało jest pokryte ranami a psy przychodzą 
je lizać. Obraz jest więc ponury, a człowiek 
jest powalony na obie łopatki i poniżony.
Scena okazuje się jeszcze bardziej dra-
matyczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 
ubogi nazywa się Łazarz: jest to imię pełne 

obietnic, które dosłownie oznacza „Bóg 
pomaga”. Zatem nie jest to osoba anoni-
mowa, ma wyraźnie określone rysy i uka-
zuje się jako człowiek, z którym należy łą-
czyć jakąś historię osobistą. Chociaż dla 
bogacza jest on jakby niewidoczny, dla nas 
staje się znany i niemal bliski, staje się ob-
liczem; a jako takie – darem, bezcennym 
bogactwem, istotą chcianą, kochaną, za-
pamiętaną przez Boga, nawet jeżeli jej kon-
kretna kondycja jest sytuacją odrzucenia 
przez ludzi. Łazarz uczy nas, że druga osoba 
jest darem. Właściwa relacja z ludźmi po-
lega na uznaniu z wdzięcznością ich war-
tości. […] Słowo Boże pomaga nam otwo-
rzyć oczy, aby przyjąć życie i je umiłować, 
zwłaszcza gdy jest słabe. By jednak móc to 
uczynić, trzeba potraktować poważnie to, 
co Ewangelia mówi nam o bogaczu.
Przypowieść bezlitośnie podkreśla sprzecz-
ności, w których znajduje się bogacz. Czło-
wiek ten, w przeciwieństwie do ubogiego 
Łazarza nie ma imienia. Jego bogactwo 
przejawia się w noszonych ubraniach, prze-
sadnym luksusie. […] Dostrzega się w nim 
dramatycznie zepsucie grzechu, które do-
konuje się w trzech następujących po so-
bie etapach: umiłowanie pieniędzy, próż-
ność i pycha. […]
Liturgia Środy Popielcowej zaprasza nas do 
przeżycia doświadczenia podobnego, do 
tego, jakie w sposób bardzo dramatyczny 
było udziałem bogacza. Kapłan, nakła-
dając popiół na głowę, powtarza słowa: 
„Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch 
się obrócisz”. Rzeczywiście zarówno bo-
gacz jak i ubogi umierają, a zasadnicza 
część przypowieści ma miejsce w zaświa-

tach. Obie postacie nagle odkrywają, że 
„nic nie przynieśliśmy na ten świat; nic 
też nie możemy [z niego] wynieść”. Rów-
nież nasze spojrzenie otwiera się na za-
światy, gdzie bogacz prowadzi długi dialog 
z Abrahamem, którego nazywa „Ojcem”, 
wykazując, że należy do ludu Bożego. Ten 
szczegół czyni jego życie jeszcze bardziej 
niespójnym, ponieważ do tej pory nic nie 
powiedziano na temat jego relacji z Bo-
giem. W istocie w jego życiu nie było miej-
sca dla Boga, bo jego jedynym bogiem był 
on sam. Dopiero pośród udręk zaświatów 
bogacz rozpoznał Łazarza i chciałby, aby 
biedak ulżył jego cierpieniom przez odro-
binę wody. Gesty, o które prosi Łazarza 
są podobne do tych, których bogacz sam 
mógł dokonać, ale których nigdy nie do-
pełnił. […] W zaświatach zostaje przywró-
cona pewna sprawiedliwość i cierpienia  
życiowe są równoważone przez dobro.
Przypowieść idzie dalej i tak przedstawia 
przesłanie dla wszystkich chrześcijan. Bo-
gacz bowiem, który ma braci jeszcze żyją-
cych, prosi Abrahama, aby posłał do nich 
Łazarza, aby ich przestrzec. Lecz Abraham 
odparł: „Mają Mojżesza i Proroków; nie-
chże ich słuchają”. W ten sposób ukazuje 
się prawdziwy problem bogacza: źródłem 
jego nieszczęść jest nie słuchanie Słowa 
Bożego. To go doprowadziło do tego, że 
już nie kochał Boga, a zatem gardził innymi. 
Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbu-
dzenia nawrócenia ludzkiego serca i do po-
nownego ukierunkowania człowieka ku 
Bogu. Konsekwencją zamknięcia serca na 
dar przemawiającego Boga jest zamknię-
cie serca na dar brata. […]

P.W. Brandt, Historia bogacza i Łazarza , 1750 r.
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Słowo jest darem. Druga osoba jest darem



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

5 marca – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † męża Antoniego Gola, † syna Henryka, †† z rodzin Gola, Kowolik 

i Malkusz
 10.30 – za † szwagra Joachima Kalę, †† jego rodziców i †† z pokrewieństwa
 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za † żonę Antoninę Sziotka w 2. rocznicę śmierci, † syna Mariusza, 

†† rodziców i teściów, †† siostry i szwagrów, † swata Antoniego 
oraz †† z pokrewieństwa

6 marca – poniedziałek
 18.00 – w intencji Parafian
7 marca – wtorek
 18.00 – za † mamę i babcię Otylię Prysak, †† chrzestnych oraz †† dziadków 

z obu stron
8 marca – środa
 7.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro śbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie 
dla Mateusza z okazji urodzin i opiekę Bożą dla całej rodziny

9 marca – czwartek 
 18.00 – za † męża i ojca Bernarda Kwoczałę, †† z rodzin Gabor i Kwoczała 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10 marca – piątek 
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za †† Irenę i Gintera Kriner, †† dwóch szwagrów oraz †† dziadków 

z obu stron Kriner i Gawlik

11 marca – sobota 
 18.00 – za †† rodziców Jadwigę i Franciszka Gdynia, † Józefa Nawa, †† te-

ściów Waleskę i Karola Pluta, † Anielę Friedrich, †† z pokrewień-
stwa Gdynia, Nawa i Pluta oraz dusze w czyśćcu cierpiące

12 marca – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † siostrę Elżbietę Bienia, †† braci Edmunda, Franciszka i Józefa, 

† męża Gerharda oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – za †† rodziców Jadwigę i Eugeniusza Skóra, † teścia Zdzisława Pate-

raka, †† dziadków Gertrudę i Leona Koptoń, † Antoninę Szewczuk 
oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego odbę-
dzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

 ▪ Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach Gorzkich żali, które w naszym 
kościele będą odprawiane w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15. Kaza-
nia pasyjne wygłosi ks. Tomasz Maintok, wikariusz parafii św. Antoniego.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie modlitewno-formacyjne 
członków Róż Różańcowych.

 ▪ We wtorek o godz. 16.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego od-
będzie się spotkanie Przyjaciół Misji.

 ▪ W środę o godz. 17.00 s.M. Nicola zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi. 
 ▪ Również w środę z okazji Dnia Kobiet Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” za-

prasza Panie od godz. 17.30 do 20.00 na spotkanie towarzyskie w tzw. „Gołębniku”.
 ▪ 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 trze-
cich gimnazjalnych.

 ▪ W piątek o godz. 17.15 zachęcam do udziału w nabożeństwie Drogi krzyżowej. 
 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone ró-

żańce, które uroczyście wręczymy dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.
 ▪ Odpusty zupełne związane w Wielkim Postem: 

—  za pobożne odprawienie Drogi krzyżowej (codziennie w ciągu całego roku); 
w indywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji a we 
wspólnotowym wystarczy że przechodzi ministrant; 

—  za udział w Gorzkich żalach (raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu); 
—  w każdy piątek Wielkiego Postu za pobożne odmówienie po Komunii św. przed 

wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego modlitwy Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu.
 ▪ Dzisiejszą kolektę przekażemy Kurii Diecezjalnej w Opolu, zaś w przyszłą niedzielę 

kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a ponadto przed kościołem 
będzie można złożyć ofiarę na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Jerzego 
Łatkę, lat 66, z ul. Żwirki (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz 
Mu dać Panie... 

 17.15 – Gorzkie żale
 18.00 – za †† Mariannę i Ignacego Piotrowskich, † ich syna Marka oraz 

†† z pokrewieństwa


