Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2014 roku
Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8, 9)
Część I
W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się
z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam
być pomocne na drodze nawrócenia osobistego
i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będą
słowa św. Pawła: „Znacie przecież łaskę Pana
naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem
swoim ubogacić” (2 Kor 8,9). Apostoł zwraca się
do chrześcijan Koryntu, zachęca ich, aby szczodrze dopomogli wiernym w Jerozolimie, którzy
są w potrzebie. Co mówią nam, współczesnym
chrześcijanom, te słowa św. Pawła? Co znaczy
dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia
ubogiego w rozumieniu ewangelicznym?
1. Łaska Chrystusa
Słowa te mówią nam przede wszystkim, jaki jest
styl Bożego działania. Bóg nie objawia się pod
postaciami światowej potęgi i bogactwa, ale słabości i ubóstwa: „będąc bogatym, dla was stał
się ubogim...”. Chrystus, odwieczny Syn Boży,
mocą i chwałą równy Ojcu, stał się ubogi; wszedł
między nas, stał się bliski każdemu z nas; obnażył się, „ogołocił”, aby stać się we wszystkim
podobny do nas (por. Flp 2,7; Hbr 4,15). Wcielenie Boże to wielka tajemnica! Ale źródłem tego
wszystkiego jest Boża miłość, miłość, która jest
łaską, ofiarnością, pragnieniem bliskości, i która
nie waha się poświęcić i złożyć w darze samej
siebie dla dobra umiłowanych stworzeń. Kochać znaczy dzielić we wszystkim los istoty kochanej. Miłość czyni podobnym, ustanawia równość, obala mury i usuwa dystans. To właśnie
Bóg uczynił dla nas. Jezus przecież „ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał.

Zrodzony z Maryi Dziewicy stał
się prawdziwie jednym z nas, podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu”.
Jezus stał się ubogi nie dla ubóstwa samego w sobie, ale – jak pisze św. Paweł – po to, „aby was
ubóstwem swoim ubogacić”. To
nie jest gra słów czy tylko efektowna figura retoryczna! Przeciwnie, to synteza Bożej logiki, logiki
miłości, logiki Wcielenia i Krzyża.
Bóg nie chciał, by zbawienie spadło na nas z wysoka, niczym jałmużna udzielona przez litościwego filantropa, który dzieli się
czymś, co mu zbywa. Nie taka
jest miłość Chrystusa! Kiedy Jezus zanurza się w wodach Jordanu i przyjmuje chrzest z rąk Jana
Chrzciciela, nie dlatego to czyni, że
potrzebuje pokuty czy nawrócenia; czyni to, aby stanąć pośród ludzi potrzebujących przebaczenia,
pośród nas grzeszników, i wziąć
na swoje barki brzemię naszych
grzechów. Taką wybrał drogę,
aby nas pocieszyć, zbawić, uwolnić od naszej nędzy. Zastanawiają
nas słowa Apostoła, że zostaliśmy
wyzwoleni nie przez bogactwo
Chrystusa, ale przez Jego ubóstwo. A przecież św. Paweł dobrze
zna „niezgłębione bogactwo Chrystusa” (Ef 3,8), „dziedzica wszystkich rzeczy” (por. Hbr 1,2).

Nr 24/2014
Zazwyczaj Wielki Post kojarzy nam się
z wezwaniami do pokuty lub tematyką
pasyjną, w czym z pewnością pomagają
nabożeństwa Drogi krzyżowej i Gorzkich
żali. Tymczasem dokumenty Kościoła
zalecają, by powrócić także do przeżycia pierwotnego charakteru tego czasu,
który był bezpośrednim przygotowaniem
do przyjęcia chrztu świętego. Dla nas,
ochrzczonych, oznacza to przygotowanie do odnowienia łaski tego sakramentu
i do aktualizacji naszego chrztu, czyli uznania Chrystusa jako naszego Pana i Boga.

9 marca 2014 r.
Wczytując się w Ewangelie niedziel wielkopostnych można odkryć dwie prawdy:
prawdę o Bogu i prawdę o nas. Dzisiejsza
niedziela mówi o kuszeniu do zła i zdrady,
ale też Chrystus pokaże, jak opierać się
złu i jak nie paktować ze złem. Chrystus
ujawnia przede wszystkim, że propozycje
złego ducha nie są wcale dobre dla człowieka. To jest wizja co najwyżej chwilowego szczęścia. Coś podobnego stało się
w raju. Dla umocnienia człowieka w tej
walce duchowej Chrystus pokaże w kolejną niedzielę swoją boskość.

Obra z z Kaplic y Syksty ń skiej

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________
9 marca – Niedziela I Wielkiego Postu
8.00 – za † Bernarda Janoszek
10.30 – za † Teresę Grabisch, † Antoniego Grabisch, †† Annę i Antoniego
Mitko i † siostrę Małgorzatę
17.15 – Gorzkie Żale
18.00 – w intencji Parafian
10 marca – poniedziałek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i opiekę Bożą dla
całej rodziny
11 marca – wtorek
18.00 – za † Elżbietę Bienia, †† braci, szwagierkę, szwagrów oraz †† Urszulę
i Piotra
12 marca – środa
7.00 – za † Otylię Prysak, †† dziadków Prysak i Pituch
13 marca – czwartek
18.00 – w intencji Parafian
14 marca – piątek
17.15 – Droga Krzyżowa
18.00 – za † Anielę Kens w 5. rocznicę śmierci, męża Emila, † siostrzeńca
Dariusza Pelc, †† teściów Jana i Marię Dresler oraz †† szwagrów
15 marca – sobota
18.00 – za †† rodziców Horsta i Agnieszkę Adamek, † szwagierkę Krystynę
i †† z rodziny
16 marca – Niedziela II Wielkiego Postu
8.00 – za † Tadeusza Kopieckiego w 24. rocznicę śmierci, †† dziadków
i †† z rodziny
10.30 – za † męża i ojca Mieczysława Pietruszkę, †† rodziców Antoniego
i Annę Bieleckich oraz † siostrę Stefanię
17.15 – Gorzkie Żale
18.00 – w intencji Parafian

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ W naszej parafii zakończyły się wybory członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za życzliwe włączenie się w ustalone prawem
diecezjalnym procedury wyborów. Głosami prawie 580 Parafian zostało wyłonionych 10 osób, tj. 2/3 z piętnastoosobowego gremium, gdyż – zgodnie ze
Statutem – 1/3 składu Rady mianuje proboszcz. Parafialną Radę Duszpasterską
tworzą (podaję w porządku alfabetycznym):
z wyboru  – 	 Józef Bukowiński, Sylwester Gidel, Antoni Jakubina, Beata Kołodziej, Mikołaj Kopiec, Henryk Kwoczała, Klara Kwoczała, Piotr
Lebok, Joachim Mrozek, Beata Stroka;
z nominacji – 	Helena Baron, Henryk Mandala, Ryszard Mrozek, Łukasz Urbaniak, Ida Zając.
▪▪ 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.
▪▪ Dzisiaj o godz. 14.00 w salce św. Mikołaja w parafii św. Antoniego odbędzie się
spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną, podczas której dzieci
przystępujące w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej otrzymają różańce. Po
Mszy św. o godz. 19.00 zapraszam młodzież z klas trzecich gimnazjalnych przygotowującą się do bierzmowania na spotkanie formacyjne.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków i osoby zainteresowane do
udziału  w dniu skupienia w klasztorze Annuntiata w Raciborzu, który odbędzie
się 22 marca br. Prelegentem i prowadzącym dzień skupienia będzie ks. Mateusz
Buczma (koordynator wspólnot katolickich w diecezji opolskiej).
▪▪ 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”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Antoniego Koźbę, lat 82, z ul. Kościuszki; śp. Grzegorza Dudka, lat 42, z ul. Akacjowej; śp. Małgorzatę Klęk, lat 77, z ul. Korfantego; śp. Jadwigę Rypińską, lat 83,
z ul. Piastów i śp. Marię Nosila, lat 103, z ul. Korfantego, a także pochodzącą z naszej parafii (ostatnio zamieszkałą w Niemczech) śp. Annę Noglik, lat 79. Wieczny
odpoczynek racz Im dać Panie...

