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Sens i treść wiary
Wyobraźmy sobie, że idziemy z pielgrzymką do jakiegoś znanego miejsca pielgrzymkowego. Nagle jakiś młody mężczyzna
rzuca się na stragany z pamiątkami i zaczyna
się awanturować. Dalszy ciąg wydarzeń można łatwo przewidzieć. Młody mężczyzna zostaje pochwycony i jak najszybciej odwieziony
przez policję na posterunek. A jak zareagowali Żydzi na to, co zrobił Jezus? Zapytali Go: „Jakim znakiem wykażesz się
wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Komu z pielgrzymów w ogóle
przyszłoby do głowy, żeby owego młodego mężczyznę zapytać: „Jakim
znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” albo postawić mu jakieś inne podobne pytanie. To porównanie reakcji być może pozwala nam nieco inaczej – bardziej wyrozumiale – spojrzeć na opowiadanie
o zachowaniu Jezusa, o którym dowiadujemy się z dzisiejszej Ewangelii.
Nawet jeśli możemy mieć dzisiaj jakieś wątpliwości, czy wszystko dokładnie tak się potoczyło, jak zostało opisane, to jednak wolno nam spokojnie
przyjąć, że Żydzi obecni na placu świątynnym tak właśnie mogli zareagować na to, co uczynił Jezus. W tradycji żydowskiej to, co wówczas uczynił
Jezus, nie musiało być odebrane jako coś szokującego, bo już wcześniej podobnie, to znaczy w sposób zaskakujący i szokujący, postępowali prorocy:
robili rzeczy niezwykłe, budzące zainteresowanie, aby przekazać zbawcze
orędzie.
Jakie zatem orędzie chciał przekazać Jezus? W odpowiedzi, jakiej Jezus udzielił Żydom, możemy rozpoznać zapowiedź Jego śmierci i zmartwychwstania (tak później zrozumieli Jego słowa uczniowie). Ale może Jezus chciał też powiedzieć: Sens i treść wiary są ważne! Świątynia jest znakiem jakiegoś pierwotnego sensu, który rozmieniony na drobne, zmarniał i
stał się – w imię wiary – towarem kupczenia. Gdzie dzisiaj dzieje się to z naszą wiarą?

Gdy w Środę Popielcową zaczyna się Wielki Post i czas męki, sześciotygodniowy
czas przygotowania na Wielki Tydzień i Wielkanoc, to czas ten ma (czy powinien
mieć) najpierw charakter bardzo osobisty, prywatny. Czy i jak poszczę, przygotowuję
się, zmieniam moje życie i się nawracam, jest (czy powinno być) moją najbardziej prywatną sprawą. Chociaż wszystkie Kościoły przedkładają swoim wiernym mniej lub
bardziej zobowiązujące „wprowadzenia” czy propozycje, to jednak ja sam decyduję o
„moim poście” i nie mam zbyt wielkiej ochoty ani nie odczuwam potrzeby, żeby komuś z tego zdawać relację.
Ale zarazem czas postu i męki Pana ma też publiczny wymiar. Jest okazją i wyzwaniem do postawienia pytań dotyczących społecznych rozwojów i ewentualnie
poddania ich krytyce. Wolno nam pytać, jak to możliwe, że w czasie kryzysu ﬁnansowego, jaki dotyka cały świat, znajduje się miliardy dolarów i euro, żeby wesprzeć banki, ale których jednocześnie nie można będzie wykorzystać do skutecznego zwalczania wzrastającego głodu w świecie ani do wsparcia w poszczególnych krajach rodzin
żyjących poniżej progu ubóstwa, ani do możliwie szybkiego uporania się z wieloma
chorobami czy zapewnienia w krajach rozwijających się elementarnej opieki medycznej? Jak to możliwe, że wciąż blokuje się przeznaczenie koniecznych środków na
ochronę środowiska z obawy przed redukcją miejsc pracy, a zarazem pazerność banków zagraża setkom tysięcy miejsc pracy? Jak to możliwe, że z powodu braku środków nie można sensownie przedłużyć urlopów macierzyńskich, a zarazem trwoni się
miliardy? Jak to możliwe, że mimo ogólnie dobrych wyników gospodarczych, wciąż
setki tysięcy dzieci chodzi głodnych? Jak to możliwe, że zgodnie z naszą wiarą czujemy się tylko dzierżawcami Boga, a zarazem jak bezlitośnie obchodzimy się z Jego
stworzeniem? Wszystkie te i im podobne pytania mogą wydawać się bardzo naiwne.
Zapewne nad wszystkimi sprawami, których dotyczą, trzeba by się dokładniej zastanowić i wszystkiemu przypatrzeć z różnych stron i wiele razy, by w końcu przyznać –
ostatecznie niewiele da się powiedzieć i zrobić.
Ale tam, gdzie chodzi o człowieka, chrześcijanie nie powinni i nie mogą milczeć.
Ponieważ właśnie jako chrześcijanie mamy coś do powiedzenia temu światu i nie wolno się nam chować po kątach. Naszym – chrześcijan – zadaniem jest bezustanne składanie świadectwa wiary w tym świecie, nieustraszone angażowanie się w to wszystko, czego człowiekowi najbardziej potrzeba, co stanowi o jakości jego życia i daleko
przekracza materialny zysk. Ponieważ jako chrześcijanie mamy coś do powiedzenia
temu światu... – Wielki Post i czas męki Pana zaprasza nas do zastanowienia się nad
publicznymi zadaniami chrześcijanina, a następnie także do zaangażowania się w nie
– nawet gdy już przebrzmią wielkanocne dzwony. Należy, oczywiście, zapytać też samych siebie: W co się angażuję, gdzie jestem potrzebny? Nie możemy przecież stać w
miejscu. Powinniśmy się obudzić. Jesteśmy przecież wezwani i wyzwani...

Porządek nabożeństw
04.03.2018 – 11.03.2018

niedziela 4 marca 2018 – III Wielkiego Postu
07:30 Za zm. Marię i Karola Tumulla, 3 synów, Elżbietę Tumulla, dziadków z 2 stron,
Alfreda Nowak, żonę Małgorzatę, Zbigniewa Dzydzyk, Jadwigę i Emanuela
Dyrska, syna Jerzego, żonę Zofię i zm. z pokrewieństwa Tumulla-DyrskaJanik.
09:00 Za zm. rodziców Pawła i Helenę Gali, Otylię i Jana Żurek, zm. dziadków z obu
stron, rodzeństwo i pokrewieństwo Gali-Wallach.
10:30 Za zm. Franciszka Badurczyk, rodziców, brata Wernera, Annę Kribus, Ludwika
Moskwa, Franciszka i Olgę Kurzela, syna Reinharda, wnuka Gerarda, Jerzego
Koska i zm. z pokrewieństwa.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
poniedziałek 5 marca 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Anielę i Antoniego Krybus, córki Elfrydę i Ritę, wnuka Alojzego, Annę
Burdzik i pokrewieństwo Szczuka-Krybus.
11:00 Pogrzeb śp. Adeli Czogała.
wtorek 6 marca 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. rodziców Józefa i Martę Kupka, synów Jana, Ryszarda i Józefa, córki
Helenę, Dorotę i Lidię, synową Felicję, 2 zięciów, Henryka i Jadwigę Mraczny,
syna Gerarda, dziadków, rodzeństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 7 marca 2018 – Dzień powszedni
07:00 W intencji Parafian.
czwartek 8 marca 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jana, Annę i Irmgardę Piechnik, Łucję i Gertrudę Forraiter, zm. Adelajdę Baron, syna Damiana i pokrewieństwo Forreiter-Piechnik-Lazar.
piątek 9 marca 2018 – Dzień powszedni
16:15 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
(szkolna) Za zm. Józefa Ficoń, rodziców Helenę i Alojzego, Jerzego i Amalię
Ficoń, Edwarda Mrowiec, Józefa Kitel, zm. z pokrewieństwa Ficoń-MrowiecKitel-Piontek i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 10 marca 2018 – Dzień powszedni
15:00 Msza św. z okazji rocznicy urodzin Josepha von Eichendorffa.
niedziela 11 marca 2018 – IV Wielkiego Postu - L
08:00 Za zm. Jadwigę i Antoniego Pohl, syna Antoniego, Marię i Józefa Jaskulla, córkę, syna, synową, zm. rodziców i rodzeństwo z 4 stron, zm. z pokrewieństwa,
Reinholda Paszek, dusze w czyśćcu cierpiące i za zm. kapłanów.
10:30 Za zm. Elżbietę Reichel, męża Józefa, syna Wilibalda, rodziców, rodzeństwo,
Zofię Niedballa, męża Wiktora, córkę Ritę, synów Sinolda i Herberta, synową
Reginę, wnuków Ryszarda i Urszulę, rodziców, pokrewieństwo ReichelNiedballa, zm. kapłanów i siostry zakonne.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Informacje duszpasterskie
04.03.2018 – 11.03.2018

Dzisiaj i w przyszłą niedzielę kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii. W ubiegłą
niedzielę na opał zebraliśmy 3371,45 PLN, a do puszek na wsparcie dzieła pomocy
misjonarzom Ad Gentes zebraliśmy 900,70 PLN Serdeczne Bóg zapłać wszystkim
hojnym ofiarodawcom, również tym, którzy wpłacają bezpośrednio na nasze parafialne konto bankowe.
Zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj
na godz. 14:00. W piątek na godz. 16:15 zapraszam na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej z zaleckami za zmarłych, a po nim Mszę św. szkolną.
We wtorek na godz. 18:00 zapraszam do salki na kolejną próbę parafialnej scholi
liturgicznej.
W piątek po Drodze Krzyżowej i Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne
dla uczniów II kl. Gimnazjum przygotowujących się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania.
Diecezjalny Duszpasterz Żywego Różańca ks. Mariusz Sobek zaprasza na rekolekcje dla Zelatorów Żywego Różańca z diecezji opolskiej. Odbędą się one w dniach
16-18 marca 2018 r. (piątek – niedziela) w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w
Raciborzu-Miedoni. Rozpoczęcie o godz. 17.00. Zapisy odbywają się drogą emailową: msobek@poczta.fm (można też zapisać się w kancelarii parafialnej).
Bracia św. Józefa są zaproszeni na wielkopostne spotkania modlitewnoformacyjne. Najbliższe spotkanie dla rejonu Racibórz odbędzie się 17. marca
(sobota) o godz. 16.00 w kaplicy Domu św. Notburgi w Raciborzu.
Koła DFK Grzegorzowice i Łany serdecznie zapraszają na wycieczkę do Zakopanego w dniach 28-30.04.2018 r. Koszt wyjazdu: 300 zł. Bliższe informacje na plakacie w gablotce.
Kancelaria parafialna będzie czynna jak zwykle w dni powszednie bezpośrednio po Mszach św.
W dniu 07.03.2018 r. (środa) od godz. 15:00 do godz. 17:00 w budynku Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa zostanie wyłożona do wglądu
dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S
na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach”. Zainteresowanych mieszkańców, których posesje przylegają do w/w odcinka drogi Starostwo Powiatowe zaprasza do zapoznania się z dokumentacją.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (09.03, godz. 18:00) Karabulut
Maria, Kowalczyk Jolanta, Burda Hildegarda, Sobocik Gertruda, Basista Joanna i
Spach Beata, a w piątek za 2 tygodnie (16.03, godz. 18:00) Domino Simona, Karpisz Anita, Kschuk Sybilla, Weihser Barbara, Filipczyk Renata i Porwal Ewa.

