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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

Na wesoło
Ojciec idzie do kościoła z dwoma synami. Jeden ma pięć lat, a drugi trzy. Sadza ich w ławce i
mówi:
- Pamiętajcie, że w kościele się milczy.
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Obaj siadają i posłusznie zachowują milczenie. Ojciec zadowolony kieruje wzrok na kapłana,
który żegna się i zwraca się z pozdrowieniem do wiernych. Trzyletni chłopiec staje wówczas i
głośno mówi do kapłana:
- Pamiętaj, że w kościele się milczy!
Opowiadanie
Jałmużna
Bardzo dawno temu, w Anglii, pewna drobna kobiecina, opatulona potarganymi łaszkami
przebiegała uliczki małej miejscowości, pukając do wszystkich drzwi i prosząc o jałmużnę.
Nie miała jednak wielkiego szczęścia. Niektórzy obrzucali ją wyzwiskami, inni szczuli psami,
aby ją jak najszybciej odpędzić. Inni wciskali jej do fartuszka na odczepne kawałki spleśniałego
chleba i zgniłych kartofli. Jedynie dwoje starców, którzy mieszkali w malutkiej chatce na obrzeżach wioski, wpuściło biedaczkę do swojego domu i ugościło.
- Przycupnij sobie i ogrzej się - powiedział do niej starzec, podczas gdy żona przygotowywała
jej miseczkę ciepłego mleka i kroiła wielką pajdę chleba. Potem, kiedy jadła, obdarowali ją miłymi słowami i pocieszeniem.
Następnego dnia w tej samej miejscowości wydarzyła się nieprawdopodobna historia. Królewski posłaniec odwiedzał wszystkie domy i zapraszał rodziny na królewski zamek. To nagłe i
nieoczekiwane zaproszenie spowodowało we wsi wielkie zamieszanie. Po południu wszystkie
rodziny wystrojone w świąteczne stroje stawiły się na zamku. Każdemu z nich miejsce zostało
wskazane w wielkiej jadalni. Kiedy już wszyscy zasiedli, służba rozpoczęła podawanie dań. Po
chwili z ust wszystkich biesiadników dały się słyszeć pomruki niezadowolenia i ukrywanej wściekłości. Wszystko z powodu tego, że usłużni kamerdynerzy serwowali gościom ziemniaczane łupiny, kamienie i kawałki spleśniałego chleba. Jedynie na talerzach dwojga staruszków siedzących w
kącie nakładano z wielką uprzejmością wykwintne i smaczne potrawy. W pewnym momencie
wbiegła na salę ubrana w żebracze łachmany kobieta:
- Dzisiaj - powiedziała kobieta - pragnę was poczęstować wszystkim tym, czym wy obdarowaliście mnie wczoraj
Potem zdjęła z siebie żebracze łachmany, pod którymi lśnił złoty strój, wytłaczany szlachetnymi kamieniami. Była to Królowa.

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 14 – 21 lutego 2021
Niedziela 21.02. – I Niedziela Wielkiego Postu
7:30 Kwiatków: Za + Józefę Witas
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za ++ rodziców Janinę Ćwikowską; Helenę i Michała Zielezieckich oraz ++ Małgorzatę i Stanisławę Turzyńskie i ++ z rodziny
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za ++ rodziców Stanisławę i Feliksa Bitel, ++ braci Ryszarda i Tadeusza
16:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (rekolekcjonista)
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Poniedziałek 22.02. – Święto Katedry św. Piotra, Apostoła
7:15 Koperniki: Msza w DPS
17:00 Kwiatków: Za + męża Władysława Kowalskiego w 30 rocznicę śmierci oraz + ojca Augustyna Moroń
18:30 Koperniki: Za + Tadeusza Wolarza (od siostry Wandy z rodziną)
19:30 Spotkanie dla przygotowujących się do bierzmowania i młodzieży
Po nauce: Spowiedź dla młodych

Wtorek 23.02.
7:15 Koperniki: Msza w DPS
16:00 Kwiatków: Za + Józefę Witas
17:00 Spowiedź dzieci
17:30 Droga krzyżowa
18:00 Koperniki: Za + Józefę Witas

Środa 24.02.
7:15 Koperniki: Msza w DPS
17:00 Kwiatków: Za + Józefę Witas
18:30 Koperniki: Za + Tadeusza Wolarza (od siostry Heleny z rodziną)

Czwartek 25.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefę Witas

Piątek 26.02.
17:15 Droga Krzyżowa
18:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Aleksandry Adamczyk z okazji 60 rocznicy urodzin

Sobota 27.02.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: W pewnej intencji
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Niedziela 28.02. – II Niedziela Wielkiego Postu
7:30 Koperniki: Za + Józefa Zielińskiego (od córki Moniki z rodziną)
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Jadwigi Rystwej z okazji 70 rocznicy urodzin (od dzieci i wnuków)
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + Kazimierza Dereń w 3 rocznicę śmierci i + Stanisława Dereń w miesiąc po
śmierci
16:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (ks. Proboszcz)
•
•
•
•

•
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•

Dziś kolekta na sprawy parafialne. Biskup Opolski dziękuję wszystkim za wsparcie Chorwacji po trzęsieniu ziemi. Zebraliśmy na ten cel do puszek 330 zł.
Od I Niedzieli Wielkiego Postu rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które wygłosi
nam ks. Sylwester Pruski. Zarezerwuj czas – zbaw dusze swoją!
Zaczynamy też tradycyjne nabożeństwa wielkopostne – w piątek o 17:15 Droga Krzyżowa, a w niedziele o 16:00 Gorzkie Żale.
Caritas Diecezji Opolskiej w okresie Wielkiego Postu rozprowadza papierowe skarbonki
jałmużny wielkopostnej. 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.
W niedzielę 28 lutego będziemy obchodzić Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, tzw. Niedzielę «Ad gentes»; w tym roku pod hasłem: «Żyjmy Eucharystią». W
tym dniu po Mszach Świętych będzie zorganizowana zbiórka do puszek na Dzieło Pomocy «Ad gentes».
Do nabycia również prasa kościelna: Gość Niedzielny w cenie 6 zł, Mały Gość Niedzielny
w cenie 4,5 zł oraz nasza parafialna gazetka.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i przygotowanie na dzisiejsze świętowanie. Za tydzień
– Morów 38-44.

Dziękuję za wszelkie ofiary na naszą parafię. Szczególne podziękowanie tym, których stan naszego kościoła leży głęboko na sercu. Jeżeli ktoś chciałby złożyć jakieś ofiary z przeznaczeniem na remont, podaje numer konta Rady Duszpasterskiej z przeznaczeniem na ten cel:
BS w Otmuchowie o/Nysa 94 8872 1026 0031 5172 2000 0020
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