▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone książeczki do nabożeństwa „Droga do nieba”, które uroczyście wręczymy dzieciom
przygotowującym się do Pierwszej Komunii św.
▪▪ Również w przyszłą niedzielę (4 marca) o godz. 14.00 w domu katechetycznym
przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne członków i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ 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 przeznaczona na seminarium i instytucje diecezjalne. „Bóg zapłać”.

Ogłoszenia diecezjalne _______________________________________________________________
▪▪ W dniach 2–4 marca 2018 r. w opolskim seminarium duchownym odbędą się rekolekcje powołaniowe. Mają one
na celu pomoc młodym mężczyznom w rozeznaniu powołania i pokazanie jak wygląda codzienne życie w seminarium.
Rekolekcje te są skierowane do tegorocznych i przyszłorocznych maturzystów oraz osób, które już zdały maturę. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje
się na stronie internetowej www.seminarium.opole.pl.
▪▪ Caritas Diecezji Opolskiej od ponad 20 lat zachęca 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.

R. V: 2018, nr 8 (228)
„(…) w Izaaku związano Mu nogi” – tak
Meliton z Sardes w swej Homilii paschalnej wskazuje na drugą postać biblijną,
którą możemy postrzegać jako figurę cierpiącego naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Izaak był synem Abrahama i Sary. Urodził
się, gdy oboje byli już w podeszłym wieku
i był długo oczekiwanym spełnieniem obietnicy. Księga Rodzaju opisuje dwa wydarze-

„(…) w Izaaku związano Mu nogi” – ciąg dalszy ________________________________
Warto w tym miejscu zmierzyć się z refleksją, że nie przekazuje się wiary ani za pośrednictwem surowych lub łagodnych kazań, ani przez życzliwe apele rodziców, lecz
przez przykład i postępowanie ujawniające
wolne i całkowite zawierzenie Bogu. Wydarzenie na górze Moria, wykazując wiele podobieństw do ofiary Chrystusa (Izaak także
dźwigał drzewo na swój ołtarz ofiarny),
zwraca również uwagę na ofiarę ojca.
Co mógł odczuwać Abraham, gdy składał

swego syna w ofierze i gdy wcześniej padały rozdzierające serce słowa syna: „Ojcze mój, oto ogień i drwa, a gdzie jagnię
na całopalenie”? Co przeżywał Ojciec Niebieski ofiarując swego Syna na Golgocie
i gdy wcześniej słyszał prośbę: „Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich”? Tu odkrywamy
tajemnicę Bożej miłości – Bóg ostatecznie
oszczędził Abrahama i jego syna, ale ani Siebie, ani swego Syna nie oszczędził. Tak Bóg
umiłował świat, tak Bóg umiłował nas…

H. Copping, Abraham i Izaak , 1908 r.

25 lutego 2018 r.

nia z dziciństwa Izaaka. Jedno związane
jest z przyrodnim bratem Izmaelem, synem Abrahama i niewolnicy Hagar, o którym Biblia mówi, że naśmiewał się z Izaaka.
Bezwzględna ingerencja Sary doprowadziła do wypędzenia niewolnicy i jej syna,
przez co Izaak utracił przyrodniego brata,
stając się dzieckiem całkowicie podległym
swojej matce. Drugim wydarzeniem, które
z pewnością wywarło ogromny wpływ na
życie Izaaka, była ofiara na górze Moria.
Izaak zostaje związany przez własnego ojca
i umieszczony na stosie gotowym do złożenia ofiary Bogu. To traumatyczne dla
niego przeżycie jest różnie oceniane i interpretowane. Ojcowie Kościoła widzą
w ofierze Izaaka wzór ofiary Chrystusa –
Izaak, podobnie jak Chrystus, godzi się na
śmierć. Inni wskazują, że Izaak nie był niczego świadomy i że został oszukany przez
Abrahama. Teologowie żydowscy ofiarowanie Izaaka nazywają określeniem akedd,
czyli „związanie". Izaak został związany na
ołtarzu. Akedd to określenie symboliczne,
które ukazuje przywiązanie Izaaka do wiary
swojego ojca. Teologowie średniowieczni
wskazali, że to Izaak, jako jedyny świadek wydarzenia, musiał opowiedzieć innym całą historię i od niego rozpoczęło się
przekazywanie wiary. Zobaczył wiarę swojego ojca i przekazał ją swoim dzieciom.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
25 lutego – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † męża Herberta Jarosz, † szwagra Alfreda oraz †† rodziców
z obu stron
10.30 – za † matkę Annę Koppa w 25. rocznicę śmierci, † ojca Jerzego,
† brata Józefa oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † męża Jóżefa Raszowskiego, † córkę Franciszkę i †† z rodziny
26 lutego – poniedziałek
18.00 – za † męża Andrzeja Kowalczyka, †† rodziców Marię i Jerzego, †† teściów Janinę i Ryszarda oraz † brata Bernarda
27 lutego – wtorek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie w rodzinach Kauf, Jakubiak i Cegłowski
28 lutego – środa
7.00 – za zmarłych w ostanim czasie: † Jana Statkiewicza, † Władysława
Ławnika, † Elżbietę Wolke i † Helenę Rachwał
1 marca – czwartek
17.00 – Godzina święta
18.00 – za † męża Jerzego Łatkę w 1. rocznicę śmierci
2 marca – piątek
7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Huberta z okazji 70.
rocznicy urodzin
3 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 dla Anny z okazji 55. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla bliskich i w rodzinie syna
18.00 – za † męża i ojca Władysława Cwynara w 1. rocznicę śmierci oraz
†† z rodzin Cwynar i Izbicki

4 marca – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † siostrę Irenę Slawik, † jej męża Mariana, †† rodziców Anielę
i Emila Kens, † siostrzeńca Dariusza oraz dusze w czyśćcu cierpiące
[ofiarowana od Krystyny z rodziną]
10.30 – za † Marię Nosila w 4. rocznicę śmierci, †† rodziców Eugeniusza
i Gertrudę oraz †† z rodzin Nosila, Sobala i Kowalczyk
		– chrzest: Fabian Gajda
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † mamę Józefę Głuszek w 30. rocznicę śmierci, † ojca Stanisława,
†† dwie siostry i †† szwagrów oraz †† z rodzin Głuszek i Kral

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W dzisiejszą niedzielę przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, tzw. Niedziela Ad gentes. Przeżywać ją będziemy pod hasłem: „Uczniowie
– Misjonarze mocą Ducha Świętego”. Pomagając misjonarkom i misjonarzom,
spłacamy nasz dług wdzięczności za wiarę oraz wspieramy tysiące ludzi żyjących
w nędzy z powodu prześladowań i konfliktów.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków na wielkopostny dzień
skupienia, który odbędzie się na Górze Świętej Anny w środę (28 lutego) o godz.
15.30. Prowadzącym spotkanie będzie o. Zachariasz OFM, a temat rozważań
brzmi: „Pycha i Pokora”.
▪▪ 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 i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Po Mszy św. o godz.
19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży
z klas siódmych.
▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
▪▪ Bardzo gorąco zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnym: Droga krzyżowa będzie w piątki o godz. 17.15, a Gorzkie żale z kazaniami
pasyjnymi – w niedziele o godz. 17.15.
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

