się tych dwóch działań i pytań w jednej
osobie, w Jezusie Chrystusie, Bogu, który
stał się człowiekiem. To w Jezusie Chrystusie człowiek zostaje ostatecznie odnaleziony przez Boga i w Nim odsłania się
przed nami prawda o naszym braterstwie.
Spróbujmy zatem chociaż tylko zasygnalizować niektóre myśli – które wydają się
być ponadczasowe i niezwykle pouczające, a przy tym pozwalające na nowo odkryć tożsamość wynikającą z bycia siostrą
i bratem – na przykładach biblijnych braci
i sióstr. Pomijając już w tym miejscu chyba
najbardziej znaną historię Kaina i Abla,
warto zatrzymać się przy dziejach Jakuba
i Ezawa, bliźniaków, synów Izaaka i Rebeki,
opisanych w Księdze Rodzaju (25–36). Ich
narodziny, a także ujawniające się później
cechy osobowe zwracają uwagę przynajmniej na trzy problemy ludzkiego życia:
odkrywania życia jako powołania do wartości, umiejętności przebaczania oraz odrzucenia rywalizacji na rzecz współpracy.
Jedną z najpiękniejszych historii opisanych
w Biblii jest opowieść o Józefie zwanym
Egipskim i jego braciach. Rozgrywa się ona
na kilku ważnych poziomach, dlatego może
być pomocna dla wielu. Po pierwsze, jest
skierowana do tych, którzy doświadczyli
zdrady, szczególnie ze strony osób bliskich
i kochanych. Po drugie, jest to historia dla
tych, którzy mają trudności z odkryciem
własnych talentów i zdolności, którzy nie
odkryli do końca wartości współpracy
z Bożymi planami. Po trzecie, historię tę
zapisano dla osób, które doświadczają trudów, są przygniecione tym, że ciągle coś
się w ich życiu dzieje. Już miało być dobrze, a tu kłopoty. Już miało być dobrze,
a tu znowu jakiś problem, kolejna przeszkoda. To opowieść dla doświadczanych

życiowo, trudzących się w walce duchowej, czyli praktycznie dla każdego z nas.
Przy tej okazji warto się zastanowić nad
tym, jak może dojść do konfliktu między
rodzeństwem i jak odbudowywać relacje, jak stawać się bratem i jak odkrywać
potęgę oraz piękno przebaczenia.
Kolejne bardzo znane biblijne rodzeństwo to Miriam, Aaron i Mojżesz. Z jednej strony widzimy w nich troskę (Miriam
wspomniana jest jako ta, która przyczynia się do uratowania Mojżesza), współpracę (w czasie wędrówki przez pustynię
Miriam zajmowała szczególne miejsce
wśród kobiet izraelskich, którym przewodziła jako prorokini, zaś Aaron, będący
pierwszym dziedzicznym arcykapłanem,
towarzyszył Mojżeszowi w zadaniu wyprowadzenia Izraela z niewoli egipskiej),
ale z drugiej strony nieporozumienia (za co
Miriam była dotknięta trądem, z którego
została po tygodniu uzdrowiona dzięki
wstawiennictwu Mojżesza). Warto w ich
kontekście pomyśleć o sytuacji starszego
rodzeństwa, które nierzadko musi się wyzwolić z roli „mamy/taty” pełnionej wobec swego młodszego rodzeństwa.
Wymienione przykłady braci i sióstr w Starym Testamencie należałoby koniecznie
wzbogacić historią apostołów, których łączyły więzy krwi: Piotra i Andrzeja, Jakuba
i Jana, synów Zebedeusza, oraz Jakuba,
syna Alfeusza, i jego brata Judę, określanego też imieniem Tadeusz. Uczą nas
z pewnością tego, jak dzielić się dobrem
z bratem, jak być wielkim w rodzinie, jak
tworzyć nowe więzy braterskie ze względu
na Jezusa i Jego Ewangelię. Czytając Ewangelię można się też wiele nauczyć z atmosfery domu przyjaciół Jezusa, słynnego rodzeństwa z Betanii: Marty, Marii i Łazarza.

R. VII: 2020, nr 7 (330)
Dzisiejsza refleksja jest związana z tematem popołudniowego spotkania (tzw. „kawa z księdzem”) o relacjach braterskich w Biblii. Inspirację
do rozważenia takiego zagadnienia znajdujemy
w słowie Bożym. Już pierwsze strony Księgi Rodzaju, zapisującej początek i niejako zasadę ludzkiej historii, ujawniają dwa pytania, które stawia Bóg człowiekowi: „Adamie, gdzie jesteś?”
– skierowane, gdy Adam i Ewa odkryli swoją nagość, a tym samym poznali określoną prawdę
o sobie, oraz „Gdzie jest twój brat, Abel?” – postawione wobec Kaina, który zabijając swojego
brata, Abla, zanegował prawdę o sobie wynikającą z relacji braterskiej. Najpierw Bóg, który
szuka człowieka, swoim pytaniem uświadamia
mu, iż pełną prawdę o sobie może odkryć tylko
w relacji do swojego Stwórcy. A drugim pytaniem Bóg otwiera przed Kainem drogę, która po
ludzku wydaje się zamknięta, do odbudowania
utraconej tożsamości wpisanej w więź braterską z Ablem. Te dwa pytania orientują całą historię zbawienia. Jest ona z jednej strony inicjatywą
Boga, który wciąż wychodzi naprzeciw człowiekowi, na przekór jego słabości i grzechowi. Z drugiej strony zauważa się w niej ludzką próbę zbudowania wspólnoty braterskiej, pomimo że każdy
akt przemocy jest jej nowym zaprzeczeniem. Historia ta byłaby niespełniona, gdyby nie zejście
Obrazy Jamesa Tissota (1836-1902): Kain prowadzący Abla na
śmierć , Ezaw sprzedający pierworództwo bratu za miskę soczewicy,
Józef przedstawia swego ojca Jakuba faraonowi , Znalezienie Mojżesza

16 lutego 2019 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
16 lutego – VI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † syna Henryka Miedza w 4. rocznicę śmierci, † męża Szymona,
†† teściów Henryka i Rozalię, †† rodziców Emmę i Antoniego Majnusz, †† dwóch braci Franciszka i Teodora oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Radzisławy z okazji
60. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dzieci: Adam Różański, Stanisław Głowacki
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji urodzin oraz
o opiekę Bożą dla całej rodziny
17 lutego – poniedziałek
18.00 – za † Gerarda Domin, † jego żonę Krystynę oraz †† rodziców z obu
stron
18 lutego – wtorek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Andrzeja z okazji urodzin oraz o opiekę Bożą dla córek z rodzinami
19 lutego – środa
7.00 – za †† rodziców Franciszkę i Konrada oraz za † córkę Krystynę
20 lutego – czwartek
18.00 – za † ojca Antoniego Kampa w 7. rocznicę śmierci
21 lutego – piątek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława z okazji
urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
22 lutego – sobota — święto Katedry św. Piotra, Apostoła
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mamy Anny Kopiec
z okazji 90. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

18.00 – za † męża i ojca Dietera Przewdzinga w 6. rocznicę śmierci

23 lutego – VII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † męża Henryka Kuder w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców i †† teściów, †† z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
10.30 – za †† teściów Kamilę i Kazimierza Bazyluk oraz †† z pokrewieństwa
z obu stron
		– modlitwa za roczne dzieci: Zofia Baranowska, Wiktor Bucki
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † matkę Annę Koppa w kolejną rocznicę śmierci, za † ojca Jerzego,
† brata Józefa, † męża Jerzego, † brata Józefa, † męża Jerzego oraz
dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na comiesięczne spotkanie nazwane
„kawa z księdzem”. Tym razem zaproponuję zastanowienie się nad tematem, który
hasłowo brzmi: „Rodzeństwo w Biblii. Czego możemy się nauczyć od biblijnych
braci i sióstr?”.
▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza w dniach od 17 do 23 maja 2020 r. na pielgrzymkę do Asyżu, by poznać miejsca związane z życiem św. Franciszka. Ponadto
w programie pielgrzymki znajduje się bazylika w Cascii (gdzie spoczywa św. Rita)
oraz bazylika św. Piotra z grobem św. Jana Pawła II – wizyta z okazji jego 100. rocznicy urodzin. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń.
▪ Caritas Diecezji Opolskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% dla Hospicjum św.
Anny w Kędzierzynie-Koźlu. Placówka ta niebawem przyjmie pierwszych pacjentów. Działalność Hospicjum św. Anny ma pomóc w uwrażliwianiu całego środowiska
Miasta i Regionu Kędzierzyn-Koźle na to, aby człowiek, który stoi w obliczu śmierci,
otrzymał dowody solidarności i został obdarzony miłością. Opieka paliatywna sprawowana w hospicjum jest najlepszą formą opieki dla pacjentów nieuleczalnie i długotrwale chorych, a także o towarzyszącą mu rodzinę, która również znajduje się
w trudnej sytuacji, doświadczając cierpienia i odchodzenia bliskiej osoby.
▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary oraz za ogromną pomoc
w pracach związanych z przebudową i remontem części naszych obiektów parafialnych przeznaczonych na dom dziennego pobytu dla seniorów.
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

