a zetrze na proch ciemiężyciela” (Ps 72).
Do wypełniających to zadanie trzeba zaliczyć postać Samarytanina z przypowieści, zaś jego przeciwieństwem jest bogacz
i jego zachowanie w stosunku do żebraka
Łazarza. Spośród wielu biblijnych przykładów miłości można wskazać Tabitę-Dorkas,
kobietę wielkoduszną i solidarną ze znajdującymi się w potrzebie lub postawę, jaką
Paweł podpowiada Filemonowi w odniesieniu do niewolnika Onezyma.
Miłość oblubieńcza. Wystarczyłoby przywołać całą Pieśń nad pieśniami, by odkryć
duszę miłości oblubieńczej, zwłaszcza
przez to wyznanie wzajemnego oddania, jakie składa kobieta, sławiąc jedność
w ciele, w życiu i uczuciu: „Mój miły jest
mój, a ja jestem jego. [...] Jam miłego mego,
a mój miły jest mój”. Podobnie wiele jest
par, które pojawiają się w Biblii, dając świadectwo swojej miłości (Izaak i Rebeka, Jakub i Rachela, Elkana i Anna).
Miłość ojcowska i macierzyńska. Mnóstwo jest biblijnych historii rodziców, którzy kochają swoje dzieci, poczynając od
przerażenia i płaczu Hagar, zagubionej na
pustyni Beer-Szeby i pozbawionej wody
dla swego syna Izmaela, aż po krzyk Dawida na wieść o śmierci jego syna Absaloma, który przecież groził mu wcześniej,
że zostanie ojcobójcą. W nim mamy symboliczną antycypację ojca bogatego w miłość do swego syna, pełnego win i buntu,
z Łukaszowej przypowieści.
Miłość rodzinna. Gdybyśmy chcieli wybrać spośród wielu biblijnych opowieści
rodzinnych (zwłaszcza istotne są te patriarchalne), często naznaczonych szczególnym patosem, moglibyśmy odwołać się
do klasyki w tym względzie – do Księgi Rut.
Tragedia wdowy Noemi, która traci męża

i synów, pozwala wydobyć silne przywiązanie rodzinne jej synowej Rut, cudzoziemki
moabickiej, która obiecuje swej teściowej:
„Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie
ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój
naród będzie moim narodem, a twój Bóg
będzie moim Bogiem. […] Niech mi Pan to
uczyni i tamto dorzuci, jeśli coś innego niż
śmierć oddzieli mnie od ciebie!”.
Miłość przyjacielska. Na tle wszystkich
pozostałych wyróżnia się tu przyjaźń między Jonatanem a Dawidem, zdolna pokonać nawet podziały związane z klasą i władzą. Rozwija się ono po linii mądrościowej,
która zawsze podkreślała przyjaźń, i używa
jej pełnych pasji i patosu tonów, jak powie
sam Dawid w cudownej elegii na śmierć
przyjaciela i jego ojca, Saula: „Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi! Więcej ceniłem twą miłość niżeli miłość kobiet”. Ale także apostoł Paweł
będzie intensywnie przeżywał więzi przyjaźni ze swoimi wspólnotami, zwłaszcza
z Filipianami, cierpiąc dotkliwie z powodu
zdrad i rozczarowań Koryntian, wiążąc się
ze współpracownikami, takimi jak Tymoteusz i Tytus, prawdziwymi promieniami
światła, i potwierdzając swoje uczucie do
wielu chrześcijan, pozdrawianych „świętym pocałunkiem” w różnych listach.
Miłość ojczyźniana. Odnosi się ona nie
tylko do patriotyzmu, ale także do strzeżenia własnych wartości, tożsamości kulturowej i religijnej. W tym świetle można
odczytywać Księgi Machabejskie. Oprócz
głównych bohaterów (Judy, Jonatana,
Szymona) wyłaniają się z nich także portrety postaci gotowych poświęcić się, byle
dać świadectwo swojej wierze i wierności
tradycjom ojców (np. Eleazar albo słynna
matka siedmiu braci).

R. IX: 2022, nr 7 (434)
Obchodzone w laickim świecie we wspomnienie św. Walentego, dość skomercjalizowane „święto zakochanych” jest
mimo wszystko dobrą okazją, by zastanowić się nad obliczami czy raczej profilami miłości przedstawionymi w Biblii.
Już św. Augustyn, komentując Pierwszy
List św. Jana, pytał: „Jakie oblicze ma miłość? Jaki kształt, jaki wzrost, jakie nogi,
jakie ręce? [...] Miłość ma nogi prowadzące do Kościoła, ręce dające ubogim,
oczy odkrywającego tego, kto znajduje
się w potrzebie”. Istnieje zatem bardzo
szeroka gama odcieni miłości, którą na
miarę symbolicznej siódemki można
ująć w następujące skojarzenia.
Miłość kościelna. Jej idealnym wyobrażeniem jest Jerozolima z Dziejów Apostolskich ze swoim wyborem wspólnoty
dóbr („Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne”).
Obrazem przeciwnym jest gorzki zarzut
z Listu św. Jakuba, który nigdy nie traci
swej aktualności: „Jeśli na przykład brat
lub siostra nie mają odzienia lub brak im
codziennego chleba, a ktoś z was powie
im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego,
czego koniecznie potrzebują dla ciała –
to na co się to przyda?”. Innego rodzaju
przykładem może być głęboki związek
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między pasterzem a wiernym, często opisywany przez Pawła w jego listach: „Stanęliśmy
pośród was […], jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko
Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze, tak
bowiem staliście się nam drodzy” (1 Tes 2,7-8).
Miłość społeczna. Głos proroków nieustannie podnosi się przeciwko aktom niesprawiedliwości tych, którzy „w proch ziemi wdeptują głowy biedaków, i ubogich kierują na
bezdroża” (Am 2,7). Nadzieja koncentruje się
wokół króla, który „otoczy opieką uciśnionych
wśród ludu, ratować będzie dzieci ubogich,
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Porządek Mszy św. i nabożeństw ____________________________________
13 lutego – VI NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † Gintera Tica w 2. rocznicę śmierci
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Renaty i Romana
z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
		– modlitwa za roczne dziecko: Lena Dresler
17.30 – Nieszpory
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wandy i Stefana
z okazji 45. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
14 lutego – poniedziałek— święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa
18.00 – za † syna Damiana Musioł, † męża Pawła, †† rodziców Annę i Wilhelma Mandalka, †† teściów Agnieszkę i Wilhelma Musioł oraz
†† z rodzin Musioł i Mandalka
15 lutego – wtorek
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
16 lutego – środa
7.00 – za †† rodziców Jadwigę i Józefa Mrozek oraz Wiktorię i Pawła Pyrek, † córkę Krystynę, † zięcia Henryka, †† czterech braci, † siostrę
Klarę, †† dwóch szwagrów oraz †† z pokrewieństwa
17 lutego – czwartek
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy z okazji 70.
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny
18 lutego – piątek
17.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz adoracja Najśw. Sakramentu
18.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens, † siostrę Irenę, † męża Konrada,
† siostrzeńca Dariusza, †† szwagrów, †† z pokrewieństwa z obu
stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

19 lutego – sobota
18.00 – za † męża Władysława Cwynara w 5. rocznicę śmierci, †† rodziców
Agnieszkę i Michała, † matkę Agnieszkę Izbicką, †† z pokrewieństwa
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
20 lutego – VII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 – za † syna Henryka Miedza, † męża Szymona, †† teściów Henryka
i Rozalię, †† rodziców Emmę i Antoniego Mainusz, †† dwóch braci
Franciszka i Teodora oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – za † męża i ojca Dietera Przewdzinga w 8. rocznicę śmierci i za †† z rodziny
17.30 – Nieszpory
18.00 – za † ojca Antoniego Kampa w 9. rocznicę śmierci

Ogłoszenia parafialne ___________________________________________________
▪ Biskup Opolski zachęca do owocnego przeżycia czasu łaski Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej. Jedną z inicjatyw jest rozpoczynająca się dzisiaj «Nowenna niedziel», która zachęca do czerpania z przeszłości, by odważnie kreować przyszłość.
Pomoc może stanowić załącznik do niniejszego Informatora.
▪ Jutro przypada święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów
Europy. Oprócz tego święta w tym dniu tradycja Kościoła wspomina także św.
Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 r. poniósł śmierć męczeńską, gdyż
podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, a od jakiegoś czasu
także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Jest to okazja do modlitwy za narzeczonych.
▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.
Przed Mszą św. o godz. 17.15 odbędzie się spotkanie kandydatów do grona ministrantów.
▪ Również w czwartek o godz. 19.00 na plebanii odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej.
▪ W piątek zapraszam o godz. 17.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i adorację
Najświętszego Sakramentu w intencji ustania epidemii koronawirusa.
▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; takie przeznaczenie ofiar będzie też w przyszłą niedzielę. Bardzo serdecznie dziękuję.
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

