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Refleksja
Abraham, o którym mówimy, że jest ojcem naszej wiary, zostaje przez Boga wystawiony na
próbę. „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w
ofierze, na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. Była to najważniejsza próba w jego życiu. Jedynego, umiłowanego, długo oczekiwanego syna Bóg pragnie zabrać i to jego własnymi rękoma.
Tak naprawdę nie wiemy, jaką wewnętrzną walkę toczył Abraham w sobie w czasie tej wędrówki
do krainy Moria. Wszystkie nasze wyobrażenia są trochę psychologizowaniem i trochę projekcją
własnych problemów, które dzisiaj nosimy w sobie.
Biblijny Abraham uczy nas umiejętności - niestety, coraz rzadszej zarówno w życiu społecznym, jak i osobistym – rezygnowania z czegoś, co mamy najcenniejsze, na rzecz dobra, które
przygotował nam Bóg, a którego wartości jeszcze nie znamy. Każdy musi przeżyć taką górę Moria i drogę na nią. Człowiek, który poważnie, to znaczy dojrzale, traktuje swoją relację do Boga,
wie, że jego życie musi być czujne, że musi uczyć się odczytywać wszystkie znaki i sygnały, jakie
Bóg kieruje do niego w życiu. Bóg nas doświadcza, ale też karmi. Góra Moria to także góra przymierza i błogosławieństwa, góra obietnicy danej Abrahamowi: „...będę ci błogosławił i dam ci
potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarna piasku na wybrzeżu morza, potomkowie
twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na
wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”. Ofiara Abrahama dla Żydów była
najważniejszym wydarzeniem w ich relacji do Boga. Uwidaczniała podwójną ofiarę - „ojca gdy
podnosi nóż i syna, który zgadza się na śmierć”.
o. Tomasz Dostatni OP

Na wesoło
Dzieci pytają Hrabiego:
– Czy to pan mieszka w tym wielkim zamku?
– Tak.
– A czy jest tam straszydło?
– Nie ma. Jestem kawalerem.
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Dawid, stary włóczęga, dość swobodnie traktujący kwestię higieny, poszedł do lekarza, żeby
pokazać mu bolące ramię. Lekarz obejrzał je i mówi:
- Powinien je pan dwanaście razy porządnie wyszorować w gorącej kąpieli.
- Przepraszam panie doktorze, ale na jakiej podstawie sądzi pan, że będę żył jeszcze dwanaście lat?
Opowiadanie
Zbyt wielki?
Pewien niezadowolony z siebie i z innych człowiek zrzędził przeciwko Bogu, mówiąc: - A kto
powiedział, że każdy z nas musi nieść na sobie swój krzyż? Czy możliwe, żeby nie istniał żaden
sposób na to, aby się od niego uwolnić? Mam absolutnie dosyć swoich codziennych zmartwień!
Dobry Bóg odpowiedział mu na jego wątpliwości snem. Ziemskie życie ludzi, które ów człowiek widział we śnie, było nie kończącą się procesją. Każdy człowiek szedł dźwigając na swoich
ramionach wielki krzyż. Posuwał się do przodu krok po kroku, mozolnie i nieubłaganie.
Również bohater tej powiastki przemieszczał się w tym nie kończącym się pochodzie i dźwigał na sobie ciężar własnego krzyża. Jednak po pewnym czasie zorientował się, że dźwigany
przez niego krzyż był dłuższy od krzyży innych ludzi. Może dlatego nie mógł sobie z nim poradzić.
- Gdyby można było go trochę skrócić, nie musiałbym się tak strasznie męczyć - powiedział
sam do siebie.
Usiadł na przydrożnym kamieniu, by skrócić krzyż o porządny kawałek. Kiedy znów ruszył w
drogę, zorientował się, że może się poruszać wreszcie krokiem szybszym i lżejszym. W ten sposób bez większych trudności dotarł do miejsca, w którym znajdowała się meta jego ludzkiej pielgrzymki.
W miejscu tym rozciągał się wielki wąwóz. Był to szeroki otwór w ziemi, po którego przeciwnej stronie rozpoczynała się ziemia wiecznej radości. Kiedy patrzyło się na nią z tej strony, zdawała się być czymś niezwykle pięknym. Jednak nie było żadnego mostu, który by do niej prowadził, ani żadnej kładki, po której można byłoby się tam dostać. Jednak wszystkim ludziom udawało się tam przedostać.
Zdejmowali z ramion swój długi krzyż i przechodzili po nim na drugą stronę. Każdy krzyż miał
idealny rozmiar: dokładnie taki, jaki był potrzebny, by połączyć ze sobą dwie strony przepaści.
Przeszli wszyscy. Pozostał tylko on sam. Dopiero teraz zrozumiał, że jego krótki krzyż nie pozwala
mu przedostać się przez śmiertelną otchłań. Zaczął płakać i desperować:
- Ach, gdybym o tym wiedział...

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 21 lutego – 7 marca 2021
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: 1) 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)
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2) Za + Kazimierza Hylińskiego w 1 rocznicę śmierci
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)

Poniedziałek 01.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Kwiatków: Za ++ dziadka Jana Wysokinskiego, siostrę Grażynę i ++ z rodzin Dołbizno i
Stadnicki
19:00 Katecheza dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 02.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Stefana Wróblewskiego i ++ jego siostry: Franciszkę i Helenę

Środa 03.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Tadeusza Wolarza (od rodziny Wieteckich)

Czwartek 04.03. – Święto św. Kazimiera, królewicza
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Eugeniusza Motyla w 30 dni po śmierci

Piątek 05.03.
17:15 Droga Krzyżowa
18:00 Koperniki: Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława Waliogórów; Juliannę i Zygmunta Supińskich, + Marcina Waligórę oraz ++ z obu stron
Po mszy zmiana tajemnic różańcowych

Sobota 06.03.
8:00 Odwiedziny chorych w parafii
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
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18:00 Koperniki: Za + męża Józefa oraz Anastazję i Fryderyka Kopiców, ++ rodziców Stefanię i
Karola, braci Władysława, Kazimierza i Stanisława, bratanka Wojciecha Janoszek; + ks. Herberta
Potempę i dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela 07.03. – III Niedziela Wielkiego Postu
7:30 Kwiatków: W intencji żyjących i zmarłych parafian
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za ++ Kazimierza, Wiesława i Oskara Kloc oraz ++ z rodziny
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę NMP i dar zdrowia w intencji Albina Dziurman z okazji 70 rocznicy
urodzin
16:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (ks. Proboszcz)
•
•

•
•
•

•
•

Dziś kolekta na spłatę kredytu. Bóg zapłać za kolektę na potrzeby rekolekcjonisty.
W niedzielę 28 lutego obchodzimy 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».
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. w sobotę od 8:00 odwiedzę chorych w parafii.
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.
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 45-51.

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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