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W Wielkim Poście jesteśmy za-
chęcani  do  gorliwego  odkry-
wania chrzcielnego charakteru 
tego czasu, czyli przeżycia go na 
wzór przygotowujących się do 
chrztu (katechumenów) jako tzw. 
okresu oczyszczenia i oświece-
nia. Dla katechumenów jest to 
związane z obrzędem „wybra-
nia”, czyli powołania  i dopusz-
czenia ich przez Kościół do sa-
kramentów  wtajemniczenia 
przy najbliższym ich sprawowa-
niu. Nazywa się to „wybraniem”, 
ponieważ dopuszczenie, jakiego 
dokonuje Kościół, opiera się na 
wybraniu przez Boga, w którego 
imieniu działa Kościół. Dla nas, 
ochrzczonych, jest ciągle ważną 
sprawą, aby mieć świadomość, 
że to Kościół, a więc Chrystus nas 
wybrał. Sakrament nie jest na-
szą własnością, którą sobie mo-
żemy chcieć i nabyć jak przysło-
wiowe bułki w sklepie. Światło 
na to daje nam dzisiejsza Ewan-
gelia o przemienieniu Pańskim: 
„Jezus wziął  z  sobą Piotra,  Ja-
kuba i brata jego Jana i zaprowa-
dził ich na górę wysoką osobno. 
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[…] Czym zatem jest ubóstwo, którym 
Jezus nas wyzwala i ubogaca? Jest nim 
właśnie sposób, w jaki Jezus nas kocha, 
w jaki staje się naszym bliźnim, niczym 
Dobry Samarytanin, który pochyla się 
nad półżywym człowiekiem, porzuco-
nym na skraju drogi (por. Łk 10,25 nn). 
Tym, co daje nam prawdziwą wolność, 
prawdziwe zbawienie i prawdziwe szczę-
ście,  jest  Jego  miłość  współczująca, 
tkliwa  i współuczestnicząca. Chrystus 
ubogaca  nas  swoim ubóstwem przez 
to, że staje się ciałem, bierze na siebie 
nasze słabości, nasze grzechy, udzielając 
nam nieskończonego miłosierdzia Bo-
żego. Ubóstwo Chrystusa jest Jego naj-
większym bogactwem:  Jezus  jest  bo-
gaty swoim bezgranicznym zaufaniem 
do Boga Ojca, swoim bezustannym za-
wierzeniem Ojcu, bo zawsze szuka tylko 
Jego woli i Jego chwały. Jest bogaty ni-
czym dziecko, które czuje się kochane, 
samo kocha swoich rodziców i ani na 
chwilę nie wątpi w ich miłość i czułość. 
Bogactwo Jezusa polega na tym, że jest 
Synem. Jedyna w swoim rodzaju więź 
z Ojcem to najwyższy przywilej tego ubo-
giego Mesjasza. Jezus wzywa nas, byśmy 
wzięli na siebie Jego „słodkie jarzmo”, to 
znaczy byśmy wzbogacili się Jego „boga-
tym ubóstwem” albo „ubogim bogac-
twem”, byśmy wraz z Nim mieli udział 
w Jego Duchu synowskim i braterskim, 

stali się synami w Synu, braćmi w pierwo-
rodnym Bracie (por. Rz 8,29).
Znane jest powiedzenie, że jedyny praw-
dziwy smutek to nie być świętym (L. Bloy); 
moglibyśmy też powiedzieć, że istnieje 
jedna tylko prawdziwa nędza: nie żyć jak 
synowie Boga i bracia Chrystusa..
2. Nasze świadectwo
Moglibyśmy pomyśleć, że taka „droga” 
ubóstwa była odpowiednia dla Jezusa, my 
natomiast, którzy przychodzimy po Nim, 
możemy  zbawić  świat  odpowiednimi 
środkami ludzkimi. Tak nie jest. W każ-
dym czasie i miejscu Bóg nadal zbawia 
ludzi i świat poprzez ubóstwo Chrystusa, 
bo On staje się ubogi w sakramentach, 
w Słowie i w swoim Kościele, który jest 
ludem ubogich. Bogactwo Boga nie może 
się udzielać poprzez nasze bogactwo, ale 
zawsze i wyłącznie poprzez nasze ubó-
stwo, osobiste i wspólnotowe, czerpiące 
moc z Ducha Chrystusa.
Na wzór naszego Nauczyciela jesteśmy 
jako chrześcijanie powołani do tego, aby 
dostrzegać różne rodzaje nędzy trapiącej 
naszych braci, dotykać ich dłonią, brać 
je na swoje barki i starać się je łagodzić 
przez konkretne działania. Nędza to nie to 
samo co ubóstwo; nędza to ubóstwo bez 
wiary w przyszłość, bez solidarności, bez 
nadziei. Możemy wyróżnić trzy typy nę-
dzy. Są to: nędza materialna, nędza mo-
ralna i nędza duchowa. […]
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twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało 
się białe jak światło”. Jezus wyznaczył – pójdzie 
ze mną Piotr, Jakub i Jan… Na znak tego wybra-
nia imiona katechumenów zapisywano w księ-
dze (co oznaczało, posługując się językiem Biblii: 
„cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w nie-
bie”). Warto sobie pomyśleć, czy czujemy się tak 
wezwani, wybrani. Wyjście na górę Przemienie-
nia, jako owoc wybrania, powołania po imieniu, 
to zaproszenie do wyruszenia w drogę, do zdo-
bywania  głębokich  duchowych  doświadczeń, 
które przemieniają – tym właśnie była Góra Tabor. 
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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 – za Marię Koncewicz w 11. rocznicę śmierci oraz za męża Ireneusza 

Zenio w 5. rocznicę śmierci

17 marca – poniedziałek
  18.00 – za † siostrzeńca Tomasza Mickiewicza w 9. rocznicę śmierci

18 marca – wtorek
  18.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra, rodziców, teściów, rodzeństwo i po-

krewieństwo z obu stron

19 marca – środa — Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
  7.00 – w intencji ojców naszych rodzin, robotników i rzemieślników oraz 

członków Bractwa św. Józefa

20 marca – czwartek
  17.15 – Droga krzyżowa dla dzieci
  18.00 – za † męża i ojca Bernarda Kwoczała oraz †† teściów Katarzynę 

i Jana, † Emilię Prusko, † Józefa Kwoczała

21 marca – piątek
  17.15 – Droga krzyżowa
  18.00 – o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Pauliny oraz opiekę 

Bożą nad całą rodziną

22 marca – sobota
  18.00 – za † ojca Kazimierz Złotek, † babcię Helenę Madej i † dziadka Bene-

dykta Zarębę

23 marca – Niedziela III Wielkiego Postu
  8.00 – za † matkę Hildegardę, † ojca Józefa oraz † siostrę Adelajdę z mężem
  10.30 – za † męża i ojca Henryka Wanzke, †† rodziców, rodzeństwo, teściów, 

† Adama w 1. rocznicę śmierci i †† z pokrewieństwa
  17.15 – Gorzkie żale
  18.00 – w intencji Parafian

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Serdecznie▪zachęcam▪do▪udziału▪w▪tradycyjnych▪nabożeństwach▪wielkopost-
nych.▪W▪piątki▪o▪godz.▪17.15▪odprawiamy▪Drogę krzyżową,▪a▪w▪niedziele▪o▪godz.▪
17.15▪–▪Gorzkie żale▪z▪kazaniem▪pasyjnym.▪

▪▪ Parafia▪św.▪Antoniego▪w▪Zdzieszowicach▪organizuje▪dla▪wszystkich,▪którzy▪chcie-
liby▪uzupełnić▪swoją▪katechezę▪szkolną▪(np.▪przed▪sakramentem▪małżeństwa▪lub▪
jako▪osoby▪dorosłe▪przygotować▪się▪do▪sakramentu▪bierzmowania)▪spotkania▪
katechumenatu▪–▪pierwsze▪z▪nich▪odbędzie▪się▪we▪wtorek▪o▪godz.▪18.45▪w▪salce▪
św.▪Antoniego.

▪▪ We▪wtorek,▪18▪marca▪o▪godz.▪16.00▪Mniejszość▪▪Niemiecka▪zaprasza▪swoich▪człon-
ków▪na▪zebranie▪roczne▪w▪klubie▪Akacjowa▪2.

▪▪ W▪środę▪19▪marca▪obchodzimy▪Uroczystość▪św.▪Józefa.▪W▪tym▪dniu▪otoczymy▪
szczególną▪modlitwą▪ojców▪naszych▪rodzin,▪robotników▪i▪rzemieślników,▪a▪także▪
mężczyzn▪należących▪do▪Bractwa▪św.▪Józefa.▪Przy▪tej▪okazji▪zachęcam▪mężczyzn▪
do▪wstąpienia▪do▪tego▪Bractwa.▪Bliższych▪informacji▪udzielę▪osobiście.

▪▪ W▪czwartek▪o▪godz.▪17.15▪zapraszam▪dzieci▪na▪nabożeństwo▪Drogi▪krzyżowej.

▪▪ W▪czwartek▪o▪godz.▪19.00▪zapraszam▪młodzież▪z▪klas▪pierwszych▪gimnazjalnych▪
przygotowującą▪się▪do▪bierzmowania▪na▪spotkanie▪formacyjne.

▪▪ W▪piątek▪o▪godz.▪19.30▪gorąco▪zapraszam▪na▪spotkanie▪w▪naszym▪kościele▪młodzież.▪

▪▪ Klub▪Inteligencji▪Katolickiej▪informuje,▪że▪wyjazd▪uczestników▪na▪dzień▪skupie-
nia▪w▪klasztorze▪Annuntiata▪w▪Raciborzu▪odbędzie▪się▪22▪marca▪br▪o▪godz.▪7.45▪
z▪placu▪kościelnego▪przy▪ulicy▪Pokoju.

▪▪ Diecezjalne▪Gimnazjum▪ i▪ Liceum▪Humanistyczne▪w▪Nysie▪organizuje▪w▪dniu▪
22▪marca▪2014▪r.▪w▪godz.▪od▪10.00▪do▪13.00▪Dzień▪Otwartych▪Drzwi.▪Jest▪to▪pla-
cówka▪oświatowa▪prowadzona▪przez▪Diecezję▪Opolską,▪która▪w▪ostatnich▪latach▪
zajmuje▪czołowe▪pozycje▪w▪ogólnopolskich▪rankingach▪szkolnych.▪W▪ramach▪Dnia▪
Otwartych▪Drzwi▪będzie▪można▪m.in.▪spotkać▪się▪z▪dyrektorem▪szkoły,▪ks.▪Hen-
rykiem▪Wolffem▪i▪kadrą▪nauczycielską,▪zwiedzić▪szkołę,▪dowiedzieć▪się▪o▪warun-
kach▪przyjęcia▪do▪niej▪i▪porozmawiać▪z▪uczniami.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪naszej▪parafii,▪a▪ponadto▪przed▪
kościołem▪można▪złożyć▪ofiarę▪na▪Misyjne▪Dzieło▪Pomocy▪„Ad▪Gentes”;▪w▪przy-
szłą▪niedzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪budowę▪obiektów▪diecezjalnych▪
i▪konserwację▪kościelnych▪obiektów▪zabytkowych.▪

▪▪ W▪minionym▪tygodniu▪Pan▪Bóg▪powołał▪do▪wieczności▪z▪parafii▪św.▪Antoniego▪
śp.▪Elżbietę▪Reinwald,▪lat▪88,▪z▪ul.▪Opolskiej▪oraz▪śp.▪Leokadię▪Starczewską,▪lat▪77,▪
z▪ul.▪Kościuszki.▪Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...


