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Refleksje na temat gór, które w Biblii ode-
grały ważną rolę, wydają się być odpo-
wiednie w wielkopostnym czasie nie tylko 
ze względu na ich symboliczny związek 
z wysiłkiem i duchowym „wznoszeniem 
się”, ale dlatego, że wiele z nich przywoły-
wanych jest w słowie Bożym tego okresu.
Jednym z najstarszych imion Boga zna-
nym patriarchom było El-Szaddaj, co może 
oznaczać Bóg Najwyższy, Bóg-Góra, czy 
Bóg gór (np. w Księdze Królewskiej czy-
tamy: „Pan, Bóg Izraela, jest Bogiem gór” 
–  1 Krl 20,28). Góry, które wyglądają groź-
nie, są potężne, wydają się być boskie 
i wieczne, dla Biblii są tylko stworzeniami 
Bożymi, bo tylko Bóg jest wieczny. „Za-
nim góry narodziły się w bólach, nim zie-
mia i świat powstały, od wieku po wiek 
Ty jesteś Bogiem” (Ps 90,2). Góry 
w Biblii, które zostały oczyszczone 
z bałwochwalstwa, stają się sym-
bolem potęgi Bożej. Ta wszech-
potęga Boga według obietnicy 
Jezusa będzie do dyspozycji tego, 
kto uwierzy Jezusowi: „będzie 
przenosił góry” (Mt 17,20). Góry 
są także symbolem Bożej wierno-
ści wobec obietnic. Są miejscem 
bezpiecznej ucieczki: „Wznoszę 
swe oczy ku górom: Skądże na-
dejdzie mi pomoc? Pomoc mi 

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na 

przebudowę i remont części naszych obiektów parafialnych przeznaczonych na dom 
dziennego pobytu dla seniorów. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary oraz za ko-
lejny tydzień ciężkiej pracy we wspomnianym domu dla seniorów. 

 ▪ Przypomnienie. Są jeszcze wolne miejsca na organizowaną przez naszą parafię Ma-
ryjną pielgrzymkę na Litwę, która planowana jest w dniach od 17 do 22 sierpnia 
2020 r. Więcej informacji na plakacie. Zapisy w kancelarii parafialnej.

W i e l k i  P o s tW i e l k i  P o s t
 ▪ Parafialne rekolekcje wielkopostne będziemy przeżywać od 2 do 5 kwietnia br.; re-

kolekcjonistą będzie o. dr Błażej Kurowski OFM, wieloletni prowincjał Prowincji św. 
Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, gwardian i kustosz sanktuarium na Górze Świę-
tej Anny, aktualnie Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego naszej diecezji.

 ▪ Odpusty zupełne związane w Wielkim Postem: 
—  za pobożne odprawienie Drogi krzyżowej (codziennie w ciągu całego roku); w in-

dywidualnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji, a we wspól-
notowym wystarczy, że przechodzi ministrant; 

—  za udział w Gorzkich żalach (raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu); 
—  w każdy piątek Wielkiego Postu za pobożne odmówienie po Komunii św. przed 

wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego modlitwy Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu.
 ▪ Caritas Diecezji Opolskiej od ponad 20 lat w okresie Wielkiego Postu rozprowadza 

papierowe skarbonki jałmużny wielkopostnej. Przeznaczeniem jałmużny będzie 
w tym roku ponownie wsparcie Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu.

przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i zie-
mię (Ps 121). W świadomości Izraela góry 
stawały się również, niestety, miejscem 
ludzkiej pychy i odejścia od Boga, ale także 
– co jest pocieszające – miejscem nawró-
cenia do Boga. Niektóre góry Bóg sobie 
rezerwuje na objawienie i przeznacza do 
składania kultu przez ludzi. Na Górze Moria 
Abraham składa swego syna Izaaka Bogu 
na ofiarę, jest to prorocki obraz ofiary 
Mesjasza. Na Górze Synaj Bóg objawia 
się swemu narodowi i zawiera z nim przy-
mierze. W historii Izraela Góra Synaj oraz 
Góra Syjon są nazwane Górami Bożymi. 
Dawid przeniósł Arkę na Syjon, który staje 
się obrazem Kościoła. Bóg wybrał tę górę 
na swoje mieszkanie: „Czemu, góry urwi-
ste, patrzycie z zazdrością na górę, gdzie 

się Bogu spodobało mieszkać, na której 
też Bóg będzie mieszkał na zawsze?” (Ps 
68,17). „Wielki jest Pan i godzien wielkiej 
chwały w mieście Boga naszego. Góra Jego 
święta, wspaniałe wzgórze, radością jest 
całej ziemi; góra Syjon, kraniec północy, 
jest miastem wielkiego Króla. Bóg w jego 
zamkach okazuje się obroną” (Ps 48,2-4). 
Dzisiejsza Ewangelia przywołuje inną 
górę – Górę Kuszenia. Tradycja chrze-
ścijańska umiejscawia ją niedaleko Jery-
cha. Ze szczytu (niestety, aktualnie niedo-
stępnego dla pielgrzymów) rozpościera 

Góry w Biblii. Góra kuszenia –Góry w Biblii. Góra kuszenia –  ciąg dalszy ciąg dalszy  ____________________________________ ____________________________________

się imponujący widok: potężne rozpadli-
sko Wadi Qelt, surowe skały Pustyni Judz-
kiej, Dolina Jordanu oraz Jerycho – jedno 
z najstarszych i najniżej położonych miast 
świata. W oddali można zobaczyć Morze 
Martwe oraz Jerozolimę i miasta Zajorda-
nia. Nic dziwnego, że takie miejsce mógł 
wykorzystać diabeł, by kusić Jezusa. Góra 
ta na miarę niemal symbolu pozwala nie 
tylko dostrzec „wszystkie królestwa świata 
oraz ich przepych”, ale też skłania do wy-
boru: stąd widać Miasto Święte – znak zba-
wienia i Morze Soli – symbol piekła. Widok na Górę Kuszenia (fot. E. Stroka)Widok na Górę Kuszenia (fot. E. Stroka)
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1 marca 1 marca –  I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za † męża Herberta, † szwagra Alfreda oraz †† rodziców z obu stron
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Alek-
sandry z okazji 1. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

  – chrzest: Tymoteusz Adam Sypek
 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – za † Annę Lepich-Styra, † jej mamę [od rodziny Przygockich]

2 marca 2 marca – poniedziałek– poniedziałek
 18.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Horsta Adamek, †† dziadków z obu stron, 

† wujka i † szwagierkę Krystynę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

3 marca 3 marca – wtorek
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ewy z okazji 55. rocz-
nicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

4 marca 4 marca – środa — święto św. Kazimierza, Królewicza
 7.00 – za † Gabrielę Maciak

5 marca 5 marca – czwartek
 17.00 – Godzina święta
 18.00 – za †† rodziców Elfrydę i Antoniego Gola, † brata Henryka oraz 

†† z pokrewieństwa z obu stron

6 marca 6 marca – piątek
 7.00 – w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
 17.15 – Droga krzyżowa
 18.00 – za † Marię Kalińską, †† jej rodziców Franciszkę i Wincentego Jasiń-

skich [ofiarowana od sąsiadów]

7 marca 7 marca – sobota
 7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
 8.00 – za † żonę i mamę Bogusławę Seiffert w 2. rocznicę śmierci, †† rodzi-

ców z obu stron, †† braci, †† siostry oraz †† z pokrewieństwa

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach Gorzkich żali, które w naszym 
kościele będą odprawiane w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.15. Kaza-
nia pasyjne wygłosi ks. Dawid Górniak, wikariusz parafii św. Antoniego.

 ▪ We wtorek o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie Dzieci Maryi.
 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 

Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowa-
niem dla młodzieży z klas ósmych szkoły podstawowej.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji powo-
łań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu wyna-
grodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym Poczę-
ciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. 

 ▪ W piątek o godz. 17.15 bardzo gorąco zachęcam do udziału w wielkopostnym na-
bożeństwie Droga krzyżowa. 

 ▪ Również w piątek o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie biblijne, na które zapraszam 
wszystkich chcących lepiej poznać Biblię, a zwłaszcza tworzące się grono chętnych 
do czytania słowa Bożego podczas liturgii. 

 18.00 – za † żonę Antoninę Sziotka w 5. rocznicę śmierci, † syna Mariusza, 
† szwagra Dariusza Basznicę w 1. rocznicę śmierci, †† rodziców  
i teściów, †† siostry i szwagrów, † Antoniego Mośko oraz †† z po-
krewieństwa

8 marca 8 marca –  II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 8.00 – za †† rodziców Kazimierę i Albina, †† dziadków z obu stron, † siostrę 

Janinę, † szwagra Henryka i † bratową Teresę
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Izabeli z okazji 40. rocznicy 
urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

 17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Joanny z okazji 50. rocznicy 
urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
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