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Refleksja
„Jezus sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał”.
Przyjmując najpierw żydowską religię Świątyni taką jaka jest (a Jego gest odnosi się do każdej świątyni), Jezus czyni gest profetyczny, to znaczy spektakularny, aby przywrócić wszelkim
religijnym gestom bardziej stosowną atmosferę: nie można modlić się w kramarskim zgiełku.
Idąc dalej, Jezus zakwestionuje wszelkie zbyt konkretne zakotwiczenie w tym czy innym
miejscu modlitwy. „Wierz mi - powie do Samarytanki - że ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie
będziecie czcili Ojca”. Żeby istniała świątynia, potrzeba dwóch rzeczy: obecności Boga oraz czcicieli „w Duchu i prawdzie”.
Tu rozpoczyna się drugi etap sprawy świątyni: „Mówił o świątyni swojego ciała”. Od momentu Wcielenia, od chwili, w której Bóg przyszedł, aby zamieszkać pośród nas w Jezusie, ciało Jezusa, to znaczy Jego człowieczeństwo, jest obecnością Boga. Od tej pory miejscem każdego kultu
jest ta „świątynia”.
Czyż chodzi jedynie o ciało człowieka, tę dziwną i lichą przestrzeń modlitwy? W tym miejscu
należałoby wyszczególnić wszystkie rzeczywistości, wiążące się z wyrażeniem: ciało Chrystusa.
Zrozumienie ich było możliwe dopiero po Zmartwychwstaniu, kiedy chwalebne ciało Chrystusa
stało się światłem Zmartwychwstania, w którym każdy człowiek może spotkać się z Bogiem.
Ciało Chrystusa to także ciało eucharystyczne, które stanowi centrum chrześcijańskiej liturgii. I jest to także każdy człowiek! W odniesieniu do każdego człowieka sprawowana jest niezwykła liturgia braterska, sakrament brata, o którym mówi Jezus: „Cokolwiek czynicie moim braciom, Mnie czynicie” (Mt 25,40). Czy można wyobrazić sobie silniejszą, bardziej poruszającą więź
z samym Bogiem w Jezusie Chrystusie?
I wreszcie ciało Chrystusa to cały Kościół, świątynia Boga. I zbawiona ludzkość, gdy przez
Chrystusa „Bóg będzie wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28). Apokalipsa mówi: „nie ma świątyni, bo świątynią jest Pan” (Ap 21,22).
Andre Seve
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Na wesoło
Trwa spotkanie dzieci przygotowujące do pierwszej komunii św. Ksiądz rozdaje poświęcone
różańce. Jasio w końcu dostaje swój i zaczyna się nim bawić. Ksiądz do Jasia:
- Jasiu nie wolno bawić się różańcem.
- Dlaczego?
- Bo w każdym tym koraliku jest aniołek.
- No to aniołki! Karuzela.
Co Chuck Norris zrobi gdy napadnie go armia?
Otoczy ją.
Opowiadanie
Boże ręce
Pewien mistrz podróżował kiedyś w towarzystwie swojego ucznia, który opiekował się jego
wielbłądem. Pewnego wieczoru, kiedy zajechali do gospody, uczeń był już tak bardzo zmęczony,
że zapomniał uwiązać zwierzę.
- Boże mój - modlił się, kładąc się do łóżka - zajmij się dzisiaj moim wielbłądem; powierzam
go Tobie.
Następnego poranka spostrzegł, że wielbłąda nie ma.
- Gdzie wielbłąd? - zapytał mistrz.
- Nie mam pojęcia - odpowiedział uczeń. - Muszę zapytać o to Boga! Wczoraj, kiedy byłem
zmęczony powierzyłem go opiece Boga. Jeśli uciekł albo został ukradziony, to nie moja wina. To
ty zawsze mnie uczyłeś, aby mieć we wszystkim wielkie zaufanie do Boga, czyż nie prawda?
- Masz mieć wielkie zaufanie do Boga, ale najpierw powinieneś uwiązać wielbłąda - odpowiedział mistrz. - Czy nie wiesz głupcze, że Bóg nie ma innych rąk do pracy poza twoimi?
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Liturgia ziemska stanowi przedsmak naszego uczestnictwa w liturgii niebiańskiej celebrowanej w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bożej jako sługa świątyni prawdziwego przybytku; z całym zastępem wojska niebieskiego
śpiewamy Panu hymn chwały; ze czcią wspominając Świętych, spodziewamy się otrzymać jakąś
cząstkę i wspólnotę z nimi; oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, aż się ukaże
On, który jest życiem naszym, a my z nim razem pojawimy się w chwale” (św. Paweł VI).
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Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 7 – 14 marca 2021
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)

Poniedziałek 08.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Kwiatków: Za + córkę Karinę Kosmala z dziadkami; + Teresę Kosmala oraz ks. Mariana Lubasa i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
19:00 Katecheza dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 09.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Tadeusza Wolarza (od chrześniak Józka z rodziną)

Środa 10.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Do św. Józefa i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za zesłane łaski z prośbą o dalsze łaski i zdrowie dla rodziny Kosmala, Nowak, Werner i Janik

Czwartek 11.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Czesława Dunata (od rodziny Paterak i Łukaszewskich z Konradowa)

Piątek 12.03.
17:15 Droga Krzyżowa
18:00 Koperniki: Za + wujka ks. Herberta Potempę
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Sobota 13.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefa Zielińskiego (od kolegów i koleżanek – pracowników Poczty Polskiej)

Niedziela 14.03. – IV Niedziela Wielkiego Postu
7:30 Koperniki: W intencji żyjących i zmarłych parafian
8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za ++ dziadków Józefa i Franciszkę Lisowiec i ++ z rodziny Lisowiec
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Z podziękowaniem za dar I Komunii Świętej, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę NMP i dar zdrowia dla Łucji i całej rodziny
16:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (ks. Proboszcz)
•
•
•

•
•

Dziś kolekta na WSD i Kurię w Opolu.
Zapraszam na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne – w piątek o 17:15 Droga Krzyżowa, a w niedziele o 16:00 Gorzkie Żale.
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przedstawiło Komisji Duszpasterstwa
KEP inicjatywę Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia, planowanego w dniach 19-25 marca
br. Zyskała ona rekomendację tej Komisji i została przekazana do diecezji, a jej realizację
uzależnia się od decyzji biskupa diecezjalnego. Życzeniem Biskupa Opolskiego jest podjęcie tej modlitewnej inicjatywy w parafiach naszej diecezji. Wydaje się ona słuszna i potrzebna, szczególnie w obecnym czasie społecznych niepokojów i narastającego sprzeciwu środowisk wrogich życiu wobec prawnej ochrony dzieci nienarodzonych.
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 52-58.

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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