Można jednak dawać świadectwo jedynie
o czymś, czego wcześniej doświadczyliśmy.
Chrześcijanin to człowiek, który pozwala
Bogu, aby go przyoblókł w swoją dobroć
i swoje miłosierdzie, aby go przyoblókł
w Chrystusa, żeby stał się tak jak On sługą
Boga i ludzi. Przypomina nam o tym dobrze
liturgia Wielkiego Czwartku przez obrzęd
umywania nóg. Piotr nie chciał, żeby Jezus
umył mu nogi, potem jednak zrozumiał,
że Jezus nie chce jedynie dać przykładu,
jak powinniśmy umywać sobie nawzajem
nogi. Tę posługę może pełnić tylko ktoś, kto
wcześniej pozwolił, by Chrystus umył mu
nogi. Jedynie ten ma z Nim „udział” i dzięki
temu może służyć człowiekowi.
Wielki Post jest czasem sprzyjającym temu,
aby pozwolić Chrystusowi, by nam usłużył,
a przez to stać się takim jak On. Dzieje się to,
kiedy słuchamy Słowa Bożego i kiedy przyjmujemy sakramenty, w szczególności Eucharystię. W niej stajemy się tym, co przyjmujemy: ciałem Chrystusa. W tym ciele
nie ma miejsca na obojętność, która jakże
często zdaje się opanowywać nasze serca.
Bowiem człowiek, który jest Chrystusowy,
należy do jednego ciała, a w Nim nie jest
się obojętnym jedni wobec drugich. […]
2. „Gdzie jest brat twój?” (Rdz 4, 9) – Parafie i wspólnoty
To co zostało powiedziane odnośnie do
Kościoła powszechnego, trzeba zastosować w życiu parafii i wspólnot. Czy w tych
rzeczywistościach kościelnych daje się doświadczyć przynależności do jednego ciała?
Ciała, które zarazem otrzymuje i dzieli się
tym, co Bóg pragnie ofiarować? Ciała,
które zna i troszczy się o swoje najsłabsze
członki, ubogie i małe? Czy też chronimy się
w miłość uniwersalną, która angażuje się
daleko w świecie, zapominając o Łazarzu,

który siedzi przed naszymi zamkniętymi
drzwiami? Aby przyjąć i w pełni owocnie
wykorzystać to, co Bóg nam daje, trzeba
pokonać granice Kościoła widzialnego
w dwóch kierunkach. Po pierwsze, jednocząc się w modlitwie z Kościołem w niebie. […] Z drugiej strony, każda wspólnota
chrześcijańska jest powołana do przekraczania progu, który pozwala jej wejść w relację z otaczającym ją społeczeństwem,
z ubogimi i dalekimi. […] Drodzy bracia i siostry, jakże pragnę, aby miejsca, w których
wyraża się Kościół, w szczególności nasze
parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności!
3. „Umacniajcie serca wasze!” (Jk 5, 3) –
Poszczególny wierny
Również jako pojedyncze osoby mamy pokusę obojętności. Mamy przesyt wstrząsających wiadomości i obrazów, które nam
opowiadają o ludzkim cierpieniu, i zarazem
czujemy całą naszą niemożność działania.
Co zrobić, aby nie dać się wciągnąć w tę spiralę przerażenia i bezsilności? Po pierwsze,
możemy modlić się we wspólnocie Kościoła
ziemskiego i niebieskiego. […] Po drugie,
możemy pomagać poprzez gesty miłosierdzia, docierając zarówno do bliskich,
jak i dalekich dzięki licznym organizacjom
charytatywnym Kościoła. […] I po trzecie,
cierpienie drugiego stanowi wezwanie do
nawrócenia, bowiem potrzeba, w jakiej
znajduje się brat, przypomina mi o słabości mojego życia, o mojej zależności od Boga
i od braci. […] Chciałbym was wszystkich
prosić, abyśmy dla przezwyciężenia obojętności i naszych pretensji do wszechmocy
przeżywali ten czas Wielkiego Postu jako
drogę formacji serca. Kto chce być miłosierny, musi mieć serce mocne, stałe, niedostępne dla kusiciela, a otwarte na Boga. […]
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Już utrwalonym zwyczajem stało się kierowanie do
wiernych z racji Wielkiego Postu orędzi, przesłań
czy listów pasterskich. Pisze je do całego Kościoła
papież, piszą do swoich diecezjan biskupi. Pragną
w nich nie tylko ponowić wezwanie do głębszego
przeżywania tego czasu, ale przede wszystkim zwracają uwagę na ważne problemy, które utrudniają
relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem, czy wręcz
zagrażają wartościom należącym do istoty chrześcijaństwa. W tym roku Ojciec Święty apeluje o odnowę Kościoła, która przeciwstawi się obojętności.

Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)
Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim
jednak jest „czasem łaski”. Bóg nie prosi nas o nic,
czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy
[Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował”.
Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym
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z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go
opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to,
co nam się przydarza. Jednak
bywa tak, że kiedy my mamy się
dobrze i żyje się nam wygodnie,
oczywiście zapominamy o innych,
nie obchodzą nas ich problemy,
ich cierpienia i krzywdy, jakich
zaznają..., wtedy nasze serce popada w obojętność – gdy ja mam
się względnie dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach,
którzy nie mają się dobrze. Ta
egoistyczna postawa obojętności
przybrała dziś rozmiary światowe,
tak iż możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest to problem,
któremu jako chrześcijanie musimy stawić czoło. […]
1. „Gdy cierpi jeden członek,
współcierpią wszystkie inne
członki” (1 Kor 12, 26) – Kościół
Miłość Boża, która przełamuje to
śmiertelne zamknięcie w sobie,
jakim jest obojętność, jest nam
ukazywana przez Kościół poprzez
jego nauczanie, a przede wszystkim poprzez jego świadectwo.
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22 lutego – Niedziela I Wielkiego Postu
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny Kopiec i o opiekę
Bożą dla całej rodziny
10.30 – za † matkę Annę Koppa w 22. rocznicę śmierci, † ojca Jerzego oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.15 – Gorzkie Żale
18.00 – za † męża Gintera Zelosko, †† rodziców z obu stron, †† szwagierki
i †† z pokrewieństwa Ludwig

▪▪ Zapraszam na tradycyjne wielkopostne nabożeństwa Drogi krzyżowej (w piątki
o godz. 17.15) i Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym (w niedziele o godz. 17.15).

23 lutego – poniedziałek
18.00 – o Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
Piotra oraz Pawła z okazji rocznic ich urodzin
24 lutego – wtorek
18.00 – za †† rodziców Marię i Jana Ochlast, ojca Waltera Truch, jego wnuka
Dawida oraz †† dziadków z obu stron
25 lutego – środa
7.00 – za †† rodziców Matyldę i Antoniego Skóra, †† rodzeństwo
26 lutego – czwartek
17.15 – Droga krzyżowa dla dzieci
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Symalla oraz
za †† z rodzin Symalla, Wosz, Wojciak i Balukiewicz
27 lutego – piątek
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – za † matkę Marię Slominski, poległego ojca Franciszka, † misjonarza
Józefa Zimmermana, † Elżbietę i †† z pokrewieństwa
28 lutego – sobota
18.00 – za †† Krystynę, Juliana i Witolda Stukan
1 marca – Niedziela II Wielkiego Postu
8.00 – za † Burmistrza Dietera Przewdzinga
10.30 – za †† Mariannę i Józefa Dzienniak oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † Teofila Kowolika, †† z rodziny Niemiec

▪▪ Dzisiaj w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu nasz kleryk Piotr Mandala
przyjmie posługę lektoratu.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ W czwartek zamiast Mszy św. szkolnej zapraszam dzieci na nabożeństwo Drogi
krzyżowej o godz. 17.15.
▪▪ W czwartek o godz. 19.00 zapraszam młodzież z klas pierwszych gimnazjalnych
przygotowującą się do bierzmowania na spotkanie formacyjne.
▪▪ Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, zaprasza na rekolekcje dla maturzystów. W tym roku rekolekcje odbędą się w dniach
13-15 marca (przyjazd w piątek od 15.00 do 16.30, zakończenie w niedzielę ok.
13.00). Rekolekcjom, które poprowadzi ks. Jerzy Krawczyk, ojciec duchowny seminarium, przyświecać będzie hasło: „Na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5,1-11).
Serdecznie zapraszamy młodzież męską, zwłaszcza tegorocznych maturzystów,
studentów i osoby starsze, które chcą rozpoznać swoje powołanie. Szczegółowe
informacje na stronie www.wsd.opole.pl  Zapisy także przez Internet  do 7 marca.
▪▪ Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka” współorganizuje kurs komputerowy dla dorosłych. Pierwsze spotkanie 5 marca o godz. 13.30. Zapisy osobiście w DDP lub
pod numerem tel. 603 056 562.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji. „Bóg zapłać” za ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności pochodzącą z naszej parafii śp. Marię Pola, lat 62, ostatnio zam. w Górażdżach (pochodziła z ul. Żwirki,
Msza św. pogrzebowa we wtorek o godz. 11.00 w kaplicy cmentarnej w Zdzieszowicach, a pochówek w Żyrowej), zaś z parafii św. Antoniego odeszli do wieczności: śp. Cecylia Przeździnk, lat 80, z ul. Góry św. Anny; śp. Gerhard Wicher, lat 81,
z ul. Chrobrego; śp. Henryk Porada, lat 59, z ul. Piastów (pogrzeb w poniedziałek
o 11.00); śp. Wilhelm Oleśniewicz, lat 72, z ul. Korfantego (pogrzeb w poniedziałek o 15.00) oraz śp. Stanisław Harasym, lat 61 z ul. Korfantego (pogrzeb we wtorek o 15.00). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...
Parafia R zymskokatolicka pw. św. Ojca Pio; ul. S ł owackiego 1, 47-330 Zdzieszowice

tel. 77 483 40 93; www.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

