Refleksja
Czas Wielkiego Postu jest po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku
cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często
traktowaliśmy je źle. Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas
wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Otrzymując przebaczenie
w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum naszego procesu nawrócenia,
stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy je sami, możemy je
ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia troskliwego dialogu
i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także
poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa.
W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją,
umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają,
drażnią, gardzą” (Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być
„człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na
kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy,
aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224).
W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne
światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego
istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 6) i spotkać w ukryciu Ojca
czułości.
Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w Jezusie Chrystusie
jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni wszystko nowym” (por. Ap
21, 1-6). Oznacza, że mamy udział w nadziei Chrystusa, który oddaje swoje życie na
krzyżu i którego Bóg wskrzesza trzeciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec
każdego, kto domaga się od [nas] uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3,
15).
Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2021
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Stosownie do planu i sposobu, według którego liturgia przedkłada nam
w oznaczonych porach życie Jezusa Chrystusa do rozważania, Kościół pokazuje nam
przykłady, które należy naśladować i wydaje skarby świętości, abyśmy je sobie
przyswajali; trzeba bowiem wierzyć umysłem w to, co usta śpiewają, a to, w co wierzy
umysł, trzeba wprowadzać do prywatnych i publicznych obyczajów” (Pius XII).
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Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni,
kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. (Mk 1,12-15)
Musimy narodzić się na nowo z wody i z Ducha. Musimy też zostać ochrzczeni
Duchem Świętym i mocą. W Duchu Świętym nadeszło Królestwo Boże w mocy
i prawdzie. Kto porzuci grzechy i uwierzy w dobrą nowinę, staje się prawdziwie
wolnym uczestnikiem Królestwa Chrystusowego. Ewangelia Boża o Jezusie
Chrystusie, Synu Bożym to jedyny ratunek dla upadłego i zgubionego świata.
Chrystus doznał cierpień i zapłacił za wszystkie grzechy. Jedyny sprawiedliwy
i prawy, cierpiał za winnych i nieprawych - tak pojednał nas z Bogiem na wieki.
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LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 22.02; święto Katedry św. Piotra, Apostoła.
00
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Wtorek – 23.02
7

00
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Za † Adama Józefczyk.
1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 85. rocznicy urodzin Marianny Duda.
2) Za † męża, ojca i dziadka Jana Blicharz w 4. rocznicę śmierci oraz
†† z rodziny Blicharz i Gardziejewskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa – 24.02
00

7

700 Za † Adama Józefczyk.

Za † mamę Krystynę w 5. rocznicę śmierci, ojca Tomasza, †† dziadków Anielę
i Wacława, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 1) Za † Adama Józefczyk.
2) Za † męża, ojca i dziadka Edwarda Gużda, †† rodziców, braci, bratowe
i bratanków w dniu imienin oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
00

Niedziela – 28.02 – II Wielkiego Postu.

1) Za † Adama Józefczyk.
2) Za †† Wernera Piątek, jego syna Krzysztofa i rodziców Annę i Teofila
Piątek.

1700 Za †† ojca Teodora Felis w kolejną rocznicę śmierci, mamę Adelajdę Felis,
†† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

815 Za † matkę Rosemarie Zawierucha, dziadków Józefa i Gertrudę Kipka oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.

945 Do Bożej Opatrzności (…) dla Gabrieli z okazji 60. rocznicy urodzin.
1115 Przez wstawiennictwo Anioła Stróża o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
Aleksandra Hachynskyy w 1. rocznicę urodzin.
1615 Gorzkie Żale.
1700 Za † Krystiana Wojtala – od rodziny.
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Czwartek – 25.02
700 Za † Adama Józefczyk.
00
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1) Za † Barbarę Kisiel w 30. dzień po śmierci.
2) Za † Jerzego Roszkowiak w 1. rocznicę śmierci.

Piątek – 26.02
700 Za † Adama Józefczyk.
730

Droga krzyżowa.

15

Droga krzyżowa.

00

1) Za †† rodziców Marię i Ewalda Gramala, †† Pelagię i Ignacego Pelka
i dusze w czyśćcu cierpiące.
2) Za † Stanisławę Kajzer w kolejną rocznicę urodzin.

17
18




Sobota – 27.02
700

Za † Adama Józefczyk.

1800 1) Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Dariusza Bernatowicza z okazji
50. rocznicy urodzin.
2) Za †† rodziców Annę i Herberta Grabelus, †† z pokrewieństwa Grabelus,
Mertas i Zając.





Dzisiaj o godz. 1615 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym,
które głosić będzie ks. Szymon Supel, wikariusz parafii św. Mikołaja
w Krapkowicach.
W poniedziałek na godz. 2030 zapraszamy do naszego kościoła na nabożeństwo
Maryjne podczas którego odmawiany będzie różaniec i odśpiewany Apel
Jasnogórski. Nabożeństwo to będzie odprawiane przez wszystkie poniedziałki
Wielkiego Postu.
Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza wszystkich do sięgnięcia po papierową
skarbonkę jałmużny wielkopostnej. Szczególnie serdecznie zachęcamy do tego
dzieci i młodzież. Przeznaczeniem jałmużny będzie w tym roku zakup
używanego busa do transportu seniorów dla Dziennego Domu Pobytu «Sancta
Trinitas» w Gorzowie Śląskim. Placówka ta jest pierwszą tego typu
w strukturach Caritas i cieszy się dużą popularnością. Skarbonki można otrzymać
w naszym kiosku, zaś skarbonki z ofiarami będzie można przynieść do kościoła
w Niedzielę Palmową.
W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa dla dzieci.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy św.
porannej i o godz. 1715, a także w Gorzkich Żalach z kazaniem pasyjnym
w niedziele o godz. 1615 (Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii).
Kolekty: dzisiejsza i przyszłą niedzielę przeznaczone są na potrzeby parafialne.
Dziś zbiórka na dalszy remont organów. Ofiary na ten cel można składać do
skarbonek znajdujących się przy drzwiach. Za tydzień zbiórka na Misyjne Dzieło
Pomocy „Ad Gentes”. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
Rekolekcje wielkopostne planowane są w terminie od 19 do 21 marca.

