Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2014 roku
Stał się ubogim, aby wzbogacić nas swoim ubóstwem (por. 2 Kor 8, 9)
Część III
[…] Nędza materialna to ta, którą potocznie nazywa się biedą, i która dotyka
osoby żyjące w warunkach niegodnych
ludzkich istot, pozbawione podstawowych praw i dóbr pierwszej potrzeby, takich jak żywność, woda, higiena, praca,
szanse na rozwój i postęp kulturowy.
W obliczu takiej nędzy Kościół spieszy
ze swoją posługą, ze swoją diakonią, by
zaspokajać potrzeby i leczyć rany oszpecające oblicze ludzkości. W ubogich
i w ostatnich widzimy bowiem oblicze
Chrystusa; miłując ubogich i pomagając
im, miłujemy Chrystusa i Jemu służymy.
Nasze działanie zmierza także do tego,
aby na świecie przestano deptać ludzką
godność, by zaniechano dyskryminacji
i nadużyć, które w wielu przypadkach
leżą u źródeł nędzy. Kiedy władza, luksus
i pieniądz urastają do rangi idoli, stawia
się je ponad nakazem sprawiedliwego
podziału zasobów. Trzeba zatem, aby
ludzkie sumienia nawróciły się na drogę
sprawiedliwości, równości, powściągliwości i dzielenia się dobrami.
Nie mniej niepokojąca jest nędza moralna, która czyni człowieka niewolnikiem nałogu i grzechu. Ileż rodzin żyje
w udręce, bo niektórzy ich członkowie
– często młodzi – popadli w niewolę alkoholu, narkotyków, hazardu czy pornografii! Iluż ludzi zagubiło sens życia,
pozbawionych zostało perspektyw na

przyszłość, utraciło nadzieję! I iluż ludzi
zostało wepchniętych w taką nędzę przez
niesprawiedliwość społeczną, przez brak
pracy, odbierający godność, jaką cieszy
się żywiciel rodziny, przez brak równości
w zakresie prawa do wykształcenia i do
ochrony zdrowia. […]
Ewangelia to prawdziwe lekarstwo na
nędzę duchową: zadaniem chrześcijanina jest głosić we wszystkich środowiskach wyzwalające orędzie o tym, że popełnione zło może zostać wybaczone, że
Bóg jest większy od naszego grzechu i kocha nas za darmo i zawsze, że zostaliśmy
stworzeni dla komunii i dla życia wiecznego. Bóg wzywa nas, byśmy byli radosnymi głosicielami tej nowiny o miłosierdziu i nadziei!
Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie
Wielkiego Postu cały Kościół będzie gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy
materialnej, moralnej i duchowej, gorliwe
świadectwo o orędziu Ewangelii, którego
istotą jest miłość Ojca miłosiernego […].
Duch Święty, dzięki któremu jesteśmy
„jakby ubodzy, a jednak wzbogacający
wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko” (2 Kor 6,10), niech utwierdza nas w tych postanowieniach, niech
umacnia w nas wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie odpowiedzialności, abyśmy
stawali się miłosierni i spełniali czyny miłosierdzia. […]
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Chrzcielny charakter Wielkiego
Postu najbardziej ujawnia się
w liturgii słowa Bożego i w tekstach modlitw III, IV i V Niedzieli
Wielkiego Postu. W te niedziele
czyta się kolejno Ewangelie o Samarytance, o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia i o wskrzeszeniu Łazarza. Mają one na celu
ukazanie, że Chrystus przez posługę Kościoła w sakramentach
wtajemniczenia chrześcijańskiego daje swoim wiernym wodę życia, nowe światło dla oczu i gwarancję zmartwychwstania.
W III niedzielę jest czas na tzw.
skrutynium (od łacińskiego słowa
scrutor: przeszukuję, dokładnie
badam, śledzę), którego zamiarem jest „oczyszczenie umysłów
i serc, umocnienie przeciw pokusom, przemiana intencji i pobudzenie woli, aby wybrani bardziej przylgnęli do Chrystusa
i postąpili w miłości ku Bogu”.
Warto zwrócić uwagę na modlitwy, które Kościół w tę niedzielę odmawia nad wybranymi
do chrztu, nawiązując do kobiety
samarytańskiej: „aby i oni wyGuercino, Jezus i S amar y tanka pr z y studni

23 marca 2014 r.

znali, że krępują ich własne grzechy i słabości […].
Tylko Ty jesteś święty, dlatego oni wobec Ciebie
nie odważają się powiedzieć, że są niewinni. Ufnie otwierają swoje serca, wyznają grzechy i odsłaniają ukryte rany. Z miłością zatem uwolnij ich
od słabości, przywróć zdrowie chorym, nasyć pragnących i udziel im pokoju”. Nas, ochrzczonych,
Kościół dziś wzywa do wielkopostnej odnowy
w duchu chrzcielnego nawrócenia, abyśmy – jak
Samarytanka – potrafili zrewidować swoje pragnienia i ich źródła, przyznać się do grzechów pochodzących ze złych i płytkich pragnień, żałować za to, co nie pochodziło od Chrystusa, tylko
opierało się na egoizmie, pracować nad głębszą
motywacją swoich pragnień oraz przyjąć Chrystusową skalę wartości, jaką stanowią przykazania, a przede wszystkim przykazanie miłości.

Porządek Mszy św. i nabożeństw _ _____________________________________________

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________

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

▪▪ 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 poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ We wtorek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą Kościół przeżywa jako Dzień Świętości Życia. Podczas Eucharystii będzie możliwość podjęcia
duchowej adopcji dziecka poczętego. Specjalne błogosławieństwo zostanie udzielone również matkom oczekującym narodzin dziecka.
▪▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną. Po Mszy św.
o godz. 19.00 będzie spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży
z klas drugich gimnazjalnych.
▪▪ W piątek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  
▪▪ W piątek o godz. 19.30 zapraszam młodzież na spotkanie, tym razem – zgodnie
z ustaleniami – w Domu Katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
▪▪ Siostry Służebniczki z Leśnicy zapraszają od 28 do 30 marca na dni skupienia dla
dziewcząt z liceum i starszych. Informacje i zgłoszenia: s. M. Laureta i s. M. Edyta
(tel. 77 404 83 30, 514 347 268; e-mail: betania@sluzebniczki.pl).
▪▪ Stowarzyszenie Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego organizuje czuwanie nocne
w Częstochowie, które odbędzie się 6/7 kwietnia br. Wyjazd w niedzielę 6 kwietnia o godz. 18.00. Zapisy w zakrystii w naszym kościele lub kościele św. Antoniego.
▪▪ Przyjaciele Misji organizują we wtorek 8 kwietnia wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Cieszyna. Wyjazd o godz. 14.00, koszt przejazdu i wstępu – 50 zł. Zapisy
w zakrystii w naszym kościele lub kościele św. Antoniego.
▪▪ Serdecznie zachęcam do udziału w rekolekcjach dla małżeństw. Najbliższe Spotkania Małżeńskie odbędą się od 11 do 13 kwietnia 2014 r. w Diecezjalnym  Domu
Formacyjnym w Nysie. Zgłoszenia i informacje: tel. 503 629 569 lub www.spotkaniamalzenskie.opole.pl
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Ożga ze Zdzieszowic i Tymoteusz Kozłowski
z Opola — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na budowę obiektów diecezjalnych i konserwację kościelnych obiektów zabytkowych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie
przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Józefa
Wilerta, lat 85, z ul. Wolności – jego pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz.
13.00; zaś z parafii św. Antoniego odszedł do wieczności śp. Jerzy Pierowski, lat
64, z ul. Kościuszki. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

24 marca – poniedziałek
18.00 – za † Józefa Orlak w 25. rocznicę śmierci, †† z rodziny Orlak i dusze
w czyśćcu cierpiące
25 marca – wtorek — Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
18.00 – za †† rodziców Rozalię i Józefa Czerneckich, Paulinę i Ryszarda Lebok, †† rodziców chrzestnych i dusze w czyśćcu cierpiące
26 marca – środa
7.00 – w intencji Parafian
27 marca – czwartek
18.00 – za † Bertę Mainczyk, †† z rodzin Mainczyk, Kulawik
28 marca – piątek
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Henryka z okazji 70.
rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny
29 marca – sobota
18.00 – do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie grzeszników
30 marca – Niedziela IV Wielkiego Postu
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Heleny i Antoniego
10.30 – za †† Teresę i Alojzego Lepich, †† dziadków Gertrudę i Antoniego
Grzesik, †† teściów Annę i Józefa Smiatek, †† z pokrewieństwa
14.00 – Chrzest: Magdalena Maria Raca, Grzegorz Łukasz Gniot
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † mamę Henrykę Łokietek w 1. rocznicę śmierci, † ojca Wacława,
†† rodziców Kilanowskich

