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Pytania do Jezusa
Wszyscy pytali Jezusa: Co mam robić, aby
moje życie miało jakiś sens? Jak mogę osiągnąć życie wieczne? A Jezus stale odpowiadał: Ja jestem
drogą. Tylko ja. Tak też było w nocy, gdy Nikodem rozmawiał z Jezusem. Nikodem pytał i mówił jak Żyd. Jezus odpowiadał jak Syn Boży. Rozmowa nie mogła się kleić. Musiało dojść do nieporozumienia. Bogu dzięki, że dzisiaj wiemy wszystko lepiej. Znamy Jezusa i historię Kościoła. Wiemy, że życie wieczne jest innym słowem na sensowne, spełnione życie nie dopiero kiedyś i gdzieś
tam, lecz już teraz i tu. Kto pełni wolę Boga i słucha słów Syna Bożego, już ma życie wieczne.
Grzechy, które kiedyś oddzielały Boga i ludzi, zostały raz na zawsze odpuszczone. Nie, nie tak po
prostu, lecz przez gorzką śmierć Jezusa. Krzyż,
mówi Jezus do Żyda Nikodema, stanie się tym,
czym był niegdyś wąż na pustyni. Kto spogląda
na krzyż i bierze go sobie do serca, jest na drodze
ocalenia. Kto może zaufać Bogu nawet wbrew temu, co się wydaje, nigdy nie zginie.

Nikodem na swojej drodze wiary mógł zapytać o radę samego Jezusa. Takiej szansy my
już nie mamy. Ale mamy nad Nikodemem tę
przewagę, że Jezus swoim życiem i działalnością
pozostawił nam pewne dziedzictwo, które zostało zapisane dla nas w Testamencie. Warto by było od czasu do czasu do niego zajrzeć...

Nawrócenie zdarza
się wtedy, gdy twoja
dusza jest ci droższa
niż wszystkie skarby tego świata.

„Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegóż żąda Pan od
ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?”
Tak czytamy w Księdze Micheasza.
To takie proste. Krótkie zdanie, ale
wystarczająco bogate, by być miarą
i kompasem na całe życie. Tak jasne
i tak jednoznaczne jak zielone lub
czerwone światło na przejściu. Iść
albo stać. Czy rzeczywiście jest to
takie proste? Bardzo szybko pojawiają się wątpliwości, bardzo szybko pojawia się wielkie „ALE". Tak
proste rzeczywiście to nie jest. Proste prawdy są podejrzane w świecie,
w którym życie jest wielowarstwowe i skomplikowane. Kto może zatem powiedzieć, co rzeczywiście
jest dobre w wielu zawiłych sytuacjach, które należą do życia?
„Powiedziano ci, człowiecze, co jest
dobre”. Proste zdanie. Ale życie nie
składa się tylko z prostych zdań ani
sytuacji, które można by opisać prostymi zdaniami. Ale owo wielkie
„ALE" – nasze uzasadnione zastrzeżenia i wątpliwości – niekiedy zbyt
szybko pojawia się na naszych
ustach. Pod wpływem przymusu, jaki wywierają na nas sytuacje czy
stany faktyczne, albo nasi bliźni, z
którymi trzeba się w życiu liczyć.
„Powiedziano ci, człowiecze, co jest
dobre”. Zastrzeżenia przeciwko temu prostemu zdaniu, które stale budzą się w nas wszystkich – tysiąc
dobrych, często nawet uzasadnionych argumentów, dlaczego właściwie tak do końca nie można przyznać, że to proste zdanie jest zdolne

rozwiązać wszystkie życiowe wątpliwości. Wielki Post jest czasem na
skupienie, medytację, zastanowienie
się nad tym, co istotne, być może
też czasem na zmianę perspektywy.
Zmiana ta mogłaby wyglądać na
przykład tak: Pozostawiamy na boku – przynajmniej na jakiś czas –
wszystkie nasze uzasadnione zastrzeżenia i wątpliwości i pozwalamy, by naszymi poczynaniami kierowała taka prosta, choć w istocie
bardzo trudna prawda, a mianowicie
że Wielki Post jest szansą przemyślenia na nowo naszego celu życia. A
zatem nie tylko, jak to zwykle czynimy, w świetle naszych zastrzeżeń,
lecz w świetle prawdy tych słów:
„Powiedziano ci, człowiecze, co jest
dobre i czego Bóg od ciebie oczekuje. Kieruj się Jego słowem. Kieruj
się tym, jak sam Chrystus żył. A to
oznacza zapewne: Pozwól, by twoim postępowaniem kierowała miłość, na przekór wszystkim przeciwnościom, a nawet wówczas gdy
nic ci się nie będzie udawało. Tobie,
dziecku Bożemu, Bóg ofiarował życie. Przed Nim jesteś za nie odpowiedzialny”. Z tą prostą prawdą –
moglibyśmy zapewne zacząć żyć
inaczej, gdybyśmy tylko tego rzeczywiście chcieli. Wychodząc od tej
prostej prawdy, moglibyśmy podejmować decyzje, myśleć, działać –
gdybyśmy tylko tego rzeczywiście
chcieli...

Porządek nabożeństw
11.03.2018 – 18.03.2018

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.
poniedziałek 12 marca 2018 – Dzień powszedni
07:00 W intencji Parafian.
wtorek 13 marca 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. matkę Łucję Paris w 3. rocznicę śmierci.
środa 14 marca 2018 – Dzień powszedni
07:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji urodzin.
czwartek 15 marca 2018 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Jadwigę i Wilhelma Lankocz, synów Jana i Gerarda, zm. dziadków, Maję i Emanuela Kłosek, zm. dzieci, Alfonsa Kałuża, Katarzynę Lankocz, Henryka
Wyrtki, jego rodziców i zm. z pokrewieństwa.
piątek 16 marca 2018 – Dzień powszedni
16:15 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
(szkolna) Do miłosierdzia Bożego za zm. Bernarda Kurek, dzieci Henryka, Monikę i Franciszka, wnuka Adama, rodziców Kurek-Lerch, Augustyna Szmańta,
żonę Marię i zm. z pokrewieństwa.
sobota 17 marca 2018 – Dzień powszedni
11:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii Mika z
okazji 80. rocznicy urodzin.
17:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ireny Borzigursky z okazji 50. rocznicy urodzin.
niedziela 18 marca 2018 – V Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Józefa Jaskóła, rodziców Gertrudę i Wilhelma, córkę Annę, synów Huberta i Jerzego, Piotra Chytrek, Franciszka Leśniok, żony Annę i Jadwigę oraz
za zm. kapłanów.
10:30 Za zm. Józefa i Elfrydę Wycisk, syna Józefa, Annę i Alfonsa Przybyła, Anielę i
Henryka Rzytki, Maksymiliana Mika, Annę Janosz i pokrewieństwo WyciskPrzybyła.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Informacje duszpasterskie
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Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii. W przyszłą niedzielę
kolekta na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim hojnym ofiarodawcom.
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. 18:15 zapraszam do salki na kolejną próbę parafialnej scholi liturgicznej.
W piątek po Drodze Krzyżowej i Mszy św. szkolnej spotkanie
formacyjne dla uczniów III kl. Gimnazjum przygotowujących się
do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W czwartek, 15.03 o godz. 18:00 w salce parafialnej spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Tomasz Serzisko, s. Norberta i Ewy z naszej parafii,
· Sabina Serzisko z d. Tumulka, c. Andrzeja i Reginy, również z
naszej parafii.
(zapowiedź pierwsza)
Już teraz zachęcam do zarezerwowania sobie czasu na parafialne rekolekcje wielkopostne, które tradycyjnie odbędą się w tygodniu przed Niedzielą Palmową, czyli od środy 21. marca do niedzieli 25. marca.
Kancelaria parafialna będzie czynna jak zwykle w dni powszednie
bezpośrednio po Mszach św.
W sobotę 16 marca w godz. 19.00-24.00 w kościele Ducha Świętego w
Winowie odbędzie się Adwentowe Czuwanie Ruchu Szensztackiego
diecezji opolskiej pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
Program czuwania na plakacie w gablotce.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy
posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (16.03, godz.
18:00) Domino Simona, Karpisz Anita, Kschuk Sybilla, Weihser Barbara,
Filipczyk Renata i Porwal Ewa, a w piątek za 2 tygodnie (23.03, godz.
18:00) Mokrosz Renata, Cienskowska Regina, Piskała Agnieszka, Szpak
Anna, Niestatek Renata i Pluta Barbara.

