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Refleksja
Denis Legrix, urodzona bez rąk i nóg, pomagała ludziom malując swe obrazy ustami. W
książce „Taka się urodziłam” napisała: „Bądź błogosławiony Panie, który zsyłasz cierpienie jako
boskie lekarstwo na nasze nieprawości... Oto niewątpliwie prawdziwa alchemia: przeistoczyć
nasze cierpienia w miłosierdzie, w bratnią miłość, w dzieła sztuki. Przeistoczyć lichy ołów codzienności w lśniące złoto”.
W sztuce Adama Mickiewicza pt. „Dziady”, podczas obrzędów w cmentarnej kaplicy zjawiają
się dzieci, które wypowiadają następującą kwestię: „kto nie doznał goryczy ni razu, nie dozna
słodyczy w niebie”. Proszą o „ziarnko goryczy”, które by mogło w nich rozwinąć się w duży krzyż,
umożliwiło im poznanie życia w całym jego bogactwie — słodyczy i goryczy.
Jest wiele podobieństwa pomiędzy historią ziarna, a losem człowieka. Ziarno, pochwycone
dłonią siewcy, wrzucone jest w ziemię, aby w niej zgnić, obumrzeć. Jest to jednak tylko pozorna
jego klęska. Zapłatą za tę ofiarę jest nowy plon, a na miejscu jednego ziarenka wyrasta cały kłos,
mnożąc je wielokrotnie.
Uczniów Chrystusa dotyczy zarówno prawda o umiłowaniu życia, jak i o wyrzeczeniu, podejmowanym świadomie po to, by piękniej i lepiej owocować. Jezus prowadzi swych uczniów
drogą pełnienia woli Ojca, bez względu na to, czy jest to łatwe, czy trudne. Sam szedł drogą posłuszeństwa Ojcu, której treścią było wyrzeczenie, a jej szczytem — krzyż. A wszystko działo się
zgodnie z wolą Ojca, z myślą o zbawieniu człowieka. „Iść za Nim” oznacza dla nas przyjąć wolę
Ojca, jakakolwiek by ona była.
ks. Andrzej Zwoliński

Na wesoło
Katechetka do Jasia na lekcji religii:
- Powiedz mi, mój chłopcze, kto wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko wie?
- Nasza sąsiadka!
Kolega podwozi kolegę nowym samochodem:
- Nie wiesz, jak często trzeba zmieniać olej?
- Nie wiem, ale mój kolega zmienia co 5 lat.
- A co ma?
- Budę z frytkami w Mielnie.
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Opowiadanie
W parku
Dziecko zapragnęło poznać Boga. Wiedziało, że aby dotrzeć tam, gdzie On mieszka, trzeba
długo podróżować. Dlatego też pewnego dnia włożyło do swego koszyczka ciasteczka, marmoladę oraz sok i wyruszyło w drogę. Przeszło około trzystu metrów i zobaczyło starą kobietę, która
siedziała na ławce w parku. Była sama i obserwowała gołębie. Dziecko usiadło obok niej i otworzyło swój koszyczek, bo chciało się napić soku. Gdy spojrzało na staruszkę, wydało mu się, że
jest ona głodna, dlatego ofiarowało jej jedno ze swoich ciasteczek. Staruszka z wdzięcznością
poczęstowała się i uśmiechnęła. Jej uśmiech był bardzo piękny. Dziecko podarowało jej drugie
ciasteczko, by ponownie zobaczyć ten uśmiech. Było zachwycone.
Zatrzymało się w parku na dłuższy czas, jedząc i uśmiechając się. Pod wieczór, zmęczone,
wstało, by odejść. Zbliżyło się do staruszki i uściskało ją. Ona też je uściskała i podarowała najpiękniejszy uśmiech swojego życia. Gdy dziecko powróciło do domu i otworzyło drzwi, zobaczyło
mamę, która zdumiała się na widok jego pełnej szczęścia twarzy.
- Synku, co się stało, że jesteś tak bardzo szczęśliwy? – zapytała
- Dzisiaj zjadłem podwieczorek z Bogiem! – odpowiedział chłopiec
I zanim matka coś powiedziała, dodał:
- Wiesz? Ma najpiękniejszy uśmiech, jaki dotąd widziałem!
Również staruszka wróciła do domu pełna szczęścia. Jej syn zdumiał się, widząc spokój malujący się na twarzy matki, i spytał:
- Mamo, co się stało, że czujesz się taka szczęśliwa?
Staruszka odpowiedziała:
- Dzisiaj w parku zjadłam podwieczorek z Bogiem!
I zanim syn coś powiedział, dodała:
- Wiesz? Jest młodszy, niż sądziłam!
Nauczanie papieskie o Eucharystii
„Żywimy mocną nadzieję, że z odnowienia Świętej Liturgii wypływać będą obfite owoce pobożności Eucharystycznej, by Kościół Święty przez wywyższanie tego zbawiennego znaku pobożności z dniem każdym postępował naprzód, aż do osiągnięcia doskonałej jedności (por. J 17,25) a
wszystkich, którzy się zwą chrześcijanami, zapraszał do zjednoczenia w wierze i miłości i łagodnie
ich, do tego pociągał za sprawą łaski Bożej” (św. Paweł VI).

Ogłoszenia duszpasterskie i intencje na bieżący tydzień 14 – 21 marca 2021
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
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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)

Poniedziałek 22.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Kwiatków: Za + Józefę Witas
19:00 Katecheza dla dorosłych w salce na plebanii

Wtorek 23.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: O Boże błogosławieństwo w pracy kapłańskiej w intencji ks. Proboszcza

Środa 24.03.
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Dorotę Dziki w miesiąc po śmierci

Czwartek 25.03. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: W intencji żyjących i zmarłych członków Róży Różańcowej Zwiastowania Pańskiego pani Anny Piętoń

Piątek 26.03.
17:15 Droga Krzyżowa
18:00 Koperniki: Za ++ rodziców Marię i Hieronima Potempa

Sobota 27.03.
13:00 Chrzest Święty: Karol Ryszard Stećko
17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec
18:00 Koperniki: Za + Annę Kotygin w 1 rocznicę śmierci ++ męża Władysława, Józefa i Bolesława

Niedziela 28.03. – VI Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Palmowa
7:30 Koperniki: Za + Michała Wawrejko w 31 rocznice śmierci i + żonę Marię Wawrejko
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8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
9:00 Koperniki: Za + męża Michała Staliś w 21 rocznicę śmierci, ++ rodziców i ++ z rodziny Biegun i Staliś oraz ++ Michała i Kazimierę Przybylskich
10:50 Koronka do Bożego Miłosierdzia
11:00 Koperniki: Za ++ rodziców Ambrożego i Stefanię Drożdż, Mariana i Czesławę Lisowiec i ++
z rodziny z obu stron
16:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (ks. Proboszcz)
•
•

Dziś kolekta na sprawy parafialne.
W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego Postu, zgodnie ze zwyczajem, do końca liturgii
Męki Pańskiej zasłania się krzyże, stąd nazwa dzisiejszej niedzieli – Niedziela Czarna.
• Zapraszam na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne – w piątek o 17:15 Droga Krzyżowa, a w niedziele o 16:00 Gorzkie Żale.
• Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu przygotowuje internetowe
rekolekcje powołaniowe pod hasłem: «Różne drogi, jeden cel». Odbędą się one w
dniach 22-27 marca br. Każdego dnia w tym czasie na seminaryjnym kanale na YT
(WMSD OPOLE) będzie publikowany film o treści powołaniowej. W sobotę na zakończenie odbędzie się skrzynka pytań z możliwością zadawania pytań. Wszelkie szczegóły będą udostępnione na stronie: www. seminarium.opole.pl.
• „Drodzy Diecezjanie, z głębokim żalem informuję, że w poniedziałek 15 marca 2021 roku odszedł do Pana po długiej i ciężkiej chorobie w 82. roku życia, 59. roku kapłaństwa i
36. roku biskupstwa – emerytowany gliwicki biskup pomocniczy Gerard Kusz, wcześniej
w latach 1985-1992 nasz biskup pomocniczy… Do wszystkich Diecezjan zwracam się z
prośbą, aby w najbliższych dniach otoczyć bp. Gerarda gorącą modlitwą. Polecajmy śp.
biskupa Gerarda Miłosierdziu Bożemu: Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego
sługę biskupa Gerarda i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów, * włącz go na wieki
do ich społeczności. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…”
• 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
– Nadziejów 1-9.

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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