Refleksja
Jedno z największych napięć, jakie występują w Biblii – to napięcie między
przekleństwem a błogosławieństwem. Błogosławieństwo jest tajemnicą
wybrania, podczas gdy przekleństwo – to misterium odrzucenia. Chrystus
jednak „wykupił nas z przekleństwa Prawa” (Ga 3,13), a przekazał we
władanie błogosławieństwa i Ducha Świętego.
Pokonane przez Chrystusa przekleństwo pozostaje mimo to bolesną
rzeczywistością. Atak przekleństwa następuje tam, gdzie rodzi się dobro.
Zadaje nieraz straszne rany, może nawet zabić – ale nie na wieki. Dlatego
„jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej
od wszystkich ludzi godni politowania”. Dopiero w świetle tajemnicy
Zmartwychwstania „ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także
i moje ciało spoczywać będzie w nadziei” (por. Dz 2,26).
Bóg chce ratować każdego człowieka. W każdym pokłada nadzieję, bo
przecież miłość „we wszystkim pokłada nadzieję” (1 Kor 13,7). Dla Boga nikt
nie jest przegrany. Bóg, który nam wszystko przebaczył w swoim Synu, uczy
nas, jak należy zwyciężać przekleństwo przebaczeniem i miłością.
Chrześcijanin nie może już więcej złorzeczyć, lecz na wzór Jezusa błogosławić
tym, którzy go oczerniają. Cóż za nagrodę mieć będziecie, jeśli „miłujecie
tych, którzy was miłują”? (por. Mt 5,46). Ewangelia wprowadza nas na szczyty
świętości właśnie dzięki miłości nieprzyjaciół. |Błogosławcie, a nie
złorzeczcie”. Pokładajcie we wszystkim nadzieję. Szukajcie we wszystkim
Światła.
Aby nie zwątpić w Światło, człowiek potrzebuje wychowania duszy. Lepszej
lekcji niż w Kazaniu na Górze nie znajdzie. Nie możemy jednak patrzeć na
życie przez pryzmat nieszczęścia. Wówczas stajemy się pesymistami,
malkontentami. Szukamy wokoło winnych. Czasem mamy nawet pretensje do
samego Boga. I czasem od Niego odchodzimy. A mogę spojrzeć inaczej na
swoje nieszczęście: przez pryzmat błogosławieństw. Mogę odkryć, że moja
nędza i mój ból przyciąga wzrok miłosiernego Boga. W moim cierpieniu jest
dla mnie szansa: błogosławieństwo Boga.
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Jezus zszedł z Dwunastoma na dół
i zatrzymał się na równinie; był
tam liczny tłum Jego uczniów
i wielkie mnóstwo ludu z całej
Judei i z Jeruzalem oraz
z nadmorskich okolic Tyru
i Sydonu. On podniósł oczy na
swoich
uczniów
i
mówił:
"Błogosławieni jesteście, ubodzy,
albowiem do was należy królestwo
Boże. Błogosławieni, którzy teraz
głodujecie, albowiem będziecie
nasyceni. Błogosławieni, którzy
teraz płaczecie, albowiem śmiać
się
będziecie.
Błogosławieni
jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy
zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako
niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda
w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada
wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz
jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz
śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy
ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym
prorokom". (Łk 6, 17. 20-26)
Jakże często można usłyszeć mądrych tego świata, którzy odrzucają Boże
przykazania twierdząc, iż nie cierpią ograniczeń, że kochają wolność. Gdyby
pojęli tajemnicę Bożej mądrości, dostrzegliby, że Dekalog jest darem
kochającego Ojca, który nie chce, by Jego dzieciom stała się krzywda. Ale
człowiek jest wolny i może wybierać. Jak to czynić, by potem nie żałować?
Módlmy się częściej do Ducha Świętego. On bowiem przenika wszystko, nawet
głębokości Boga samego.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 18.02
700 1) Za † Antoninę Głodowicz w kolejną rocznicę śmierci.
2) Za † Annę Wieczorek.
1800 Za † Krystynę Szławień – od sąsiadów i znajomych.
Wtorek – 19.02
700 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji rodziny Szewczyk i Kaśków.
1800 1) Za †† Lidię i Wilibalda Gramala, Siostrę Camerinę Gramala,
†† z rodzin Sabina i Gramala oraz\ dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Annę Wieczorek.
Środa – 20.02
00

Za †† ciocię Celestynę, jej dwóch mężów, †† synów i wujka Feliksa.

00

1) Za †† z rodzin Fleiszer, Kolenda, Mróz i Szolc.
2) Za † Annę Wieczorek.
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Czwartek – 21.02
700 Za † Annę Wieczorek.
1800 Do Miłosierdzia Bożego za † Krzysztofa Spałek.
Za † Annę Bauch – od rodziny Klenk.
Piątek – 22.02; święto katedry św. Piotra Apostoła.
700 Za † Annę Wieczorek.
1800 1) Za † męża Edwarda Gużdę w dniu urodzin, †† rodziców
i rodzeństwo z obu stron.
2) Za †† Jana i Kazimierę Dróżdż, Mariana Dróżdż oraz Jana i Annę
Wójcik.
Sobota – 23.02; wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika.
700 Za † Annę Wieczorek.
1800 1) Za † zięcia Andrzeja Radziwoń.
2) Za † Marię Wicher – od znajomych i sąsiadów.

Niedziela – 24.02 – VII Zwykła.
700 Za †† Edwarda Pluta, Genowefę i Bronisława Burak, pokrewieństwo
Burak i Pluta oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
815 Za † Johannes Paula Plonz.
900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Piotra Tatura z okazji
70. rocznicy urodzin oraz z okazji kolejnej rocznicy urodzin córki
Kariny.
1115 Za †† Erykę i Józefa Kozok, Elwirę Kozok, Jerzego Kolasa oraz
†† z rodziny Kozok i Wolny.
1630 Nieszpory niedzielne.
1700 Za † Annę Wieczorek.
OGŁOSZENIA
 Dziś o godz. 1630 zapraszamy na niedzielne Nieszpory.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna, i spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 1. roku przygotowania.
 W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
 W piątek o godz. 1600 w salce spotkanie dla rodziców i dzieci
pierwszokomunijnych w celu zamówienia strojów (pobierana będzie
zaliczka w wysokości 50 zł), a o godz. 1830 spotkanie modlitewne
prowadzone przez siostry ze Wspólnoty Błogosławieństw ze Strzelec
Opolskich.
 Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby
parafialne. Dziś przed kościołem zbiórka na remont organów. Za złożone
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
 W tym tygodniu kancelaria będzie czynna tylko w poniedziałek rano.

