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Refleksja
„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.
Pan Jezus w nocnej rozmowie z uczonym Nikodemem tłumaczył mu, jak należy odczytywać
znaki, które Bóg zostawia na drodze człowieka. I jak wiele zależy od właściwego odczytywania
tych znaków każdego dnia. Przypomniał mu wydarzenie z czasów wędrówki narodu wybranego
przez pustynię, kiedy to Bóg dopuścił na Izraelitów plagę jadowitych węży, ale równocześnie nakazał Mojżeszowi postawić wysoki pal i umieścić na nim podobiznę węża. Dla ocalenia od śmierci
wystarczyło, aby ukąszony spojrzał z wiarą na węża. Chodziło nie tyle o prosty gest zwrócenia się
do węża, ale o dostrzeżenie oczyma wiary mocy Bożej płynącej z wypełnienia tego łatwego nakazu. Ilu Izraelitów z tego skorzystało, nie wiemy. Autor biblijny mówi jednak, że wielu zmarło.
Przez to przypomnienie Jezus przygotował Nikodema do odczytania ważniejszego znaku: wywyższenia Syna Człowieczego na drzewie krzyża. Ten znak jest konieczny, aby każdy miał życie
wieczne. Możemy sądzić, że Nikodem zrozumiał naukę Jezusa, ponieważ widzimy go na Golgocie, gdy uczestniczy w pogrzebie Zbawiciela. Nie przeraził go krzyż, bo zrozumiał jego sens.
Jezus daje nam potrzebne światło do lepszego widzenia otaczającej nas rzeczywistości, ale
jednocześnie z żalem dodaje, że człowiek często „nienawidzi światła i nie zbliża się do światła,
aby nie potępiono jego uczynków” (J 3,20). Niektórzy ludzie wolą trwać w ciemności, bo opowiadają się po stronie zła. Nie chcą światła, ponieważ boją się zobaczyć prawdziwy obraz własnego życia. Jak często znajdujemy się w sytuacji Izraelitów na pustyni skażonych jadem zła.
Mamy postawiony przed sobą znak uzdrowienia, ale brak nam dobrej woli, aby na niego spojrzeć.
Spójrzmy na siebie w świetle Bożej prawdy i zobaczmy sakramentalny znak Bożego przebaczenia, aby przyjąć łaskę, której Bóg pragnie nam udzielać.
ks. Leszek Smoliński
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Na wesoło
Babcia do Jasia:
- Jak będziesz grzeczny to pójdziesz do nieba, a jak będziesz niegrzeczny to pójdziesz do piekła ...
- Babciuuuuu! A jakim trzeba być aby pójść do kina?
Jasiu mówi do Cioci:
- Wiesz ciociu, przypominasz mi gwiazdę filmową!
Ciocia podekscytowana pyta:
- Tak, a jaką?
- Teletubisia
Opowiadanie
Żebrak?
Przed wiekami rządził Irlandią król, który nie miał syna. Wysłał on heroldów do wszystkich
miast królestwa, by ogłosili, że każdy młodzieniec może się ubiegać o posłuchanie u króla, by
zostać następcą tronu. Wszyscy kandydaci muszą jednak spełniać dwa warunki: kochać Boga i
kochać łudzi.
Pewien młody człowiek zobaczył ogłoszenie i pomyślał, że kocha Boga i bliźnich. Jedno go
wszakże powstrzymywało - był tak ubogi, że nie miał przyzwoitego ubrania, w którym mógłby
stawić się przed obliczem króla. Nie miał też pieniędzy na zakup jedzenia na długą drogę do
zamku. Zaczął więc pożyczać i wypraszać pieniądze od kogo się dało, aż w końcu uciułał dość na
stosowny strój i niezbędne jadło.
Odpowiednio odziany i zaopatrzony wyruszył w drogę. Był już niemal u celu, gdy przy drodze
spotkał żebraka, trzęsącego się z zimna w podartych łachmanach. Wyciągał ręce z prośbą o pomoc. Schrypniętym głosem błagał:
- Jestem głodny i zmarzłem. Proszę, pomóż mi...
Młodzieniec poruszony widokiem żebraka w potrzebie natychmiast ściągnął z siebie nowe
szaty i założył postrzępione łachmany. Bez namysłu oddał też nędzarzowi wszystko, co miał do
jedzenia. Z lekkim wahaniem ruszył w dalszą drogę obdarty i bez zapasów niezbędnych na powrót do domu. Gdy przybył do zamku, jeden z dworzan powiódł go do izby, gdzie mógł się trochę ogarnąć po podróży, a potem do sali tronowej.
Młodzieniec pokłonił się głęboko przed Jego Wysokością. Kiedy uniósł wzrok, zdumiał się
niepomiernie:
- Ależ... to ty, żebrak, którego spotkałem przy drodze!
- Owszem - odparł król z błyskiem w oku - To ja byłem tym żebrakiem.
- Ale... ale przecież naprawdę nie jesteś żebrakiem. Jesteś najprawdziwszym królem! Więc
dlaczego mi to zrobiłeś...? - wykrztusił młodzieniec, kiedy już trochę ochłonął.
- Bo musiałem się przekonać, czy rzeczywiście kochasz Boga i ludzi - odparł król - Gdybym
ukazał ci się jako król, zrobiłbyś wszystko, o co bym poprosił, ze względu na mój królewski status.
Tym sposobem nigdy bym się nie dowiedział, co naprawdę kryje twoje serce. Pokazałem ci się
jako żebrak, który może liczyć jedynie na miłosierdzie, jakie masz w sercu. I przekonałem się, że
szczerze kochasz Boga i bliźnich. Będziesz moim następcą - obiecał król - Dziedzicem mego królestwa.
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Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 14 – 21 marca 2021
Niedziela 14.03. – IV Niedziela Wielkiego Postu (Lætare)
7:30 Koperniki: Za + ojca Kazimierza Zielezieckiego w 10. rocznicę śmierci i ++ z rodziny
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)

Poniedziałek 15.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Kwiatków: Za + Józefę Witas
19:00 Katecheza dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 16.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Dorotę Dziki (od kuzynek Małgosi i Marysi z rodzinami)

Środa 17.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Józefa Puchalskiego

Czwartek 18.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + ojca Piotra Wilk i ++ z rodziny

Piątek 19.03. – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
17:15 Droga Krzyżowa
18:00 Koperniki: Za + Elżbietę Chrobak w 20 rocznice śmierci oraz ++ z rodzin: Chrobak i Nosal

Sobota 20.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
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18:00 Koperniki: Za ++ Helenę i Jana Chrobaków, ++ Józefę Bułka i Jana Jagiełło oraz ++ Marię i
Michała Tkaczów

Niedziela 21.03. – V Niedziela Wielkiego Postu (Czarna)
7:30 Kwiatków: W intencji żyjących i zmarłych parafian
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 Józefy Biegun z okazji imienin i urodzin
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za + męża Daniela Górnik w 1 rocznice śmierci oraz ++ rodziców Anielę i Gerharda Górnik
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.
Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. W kontekście trwającej
dyskusji społecznej o szacunku dla życia poczętego i prawa do aborcji apelujemy o
szczególną wrażliwość, szacunek i akceptację wobec osób dotkniętych Trisomią 21. Informujemy ponadto, iż na terenie naszej diecezji działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 z siedzibą w Opolu. Jego działalność koncentruje się na pomocy
osobom z Trisomią 21, ich rodzinom, a także dzieciom poczętym w łonie matki. Więcej
informacji można uzyskać pod numerem telefonu 500 611 595, na facebookowym profilu «Stowarzyszenie TRISO» oraz na stronie internetowej www.triso.eu.
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 59-do końca.
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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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