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ZAUFANIE
Zobaczyć może każdy. Zaufać nie. Zaufanie można by nazwać sztuką życia. A widzenie rzemiosłem. Na te różnice i podobieństwa zwraca naszą uwagę Jan ewangelista w dzisiejszej Ewangelii. Wszyscy
uczniowie mogli oglądać rany Zmartwychwstałego. Wszyscy — oprócz jednego. Akurat go nie było, gdy
inni mogli na własne oczy zobaczyć, że Ukrzyżowany jest też Zmartwychwstałym. To była gorzka pigułka dla Tomasza. Też chętnie by zobaczył. Teraz musi jedynie ufać. A to nie jest łatwe. Zaufanie jest trudne. Zaufać Bogu jest jeszcze trudniej, przynajmniej niekiedy. Tomasz
nie może zaznać spokoju...
Wreszcie Jezus ukazuje się jeszcze raz. Ma szczęście. Wielu go nie
ma. Musi czekać i mieć nadzieję. Mogą zobaPierwsze słowa, jakimi
Zmartwychwstały zwrócił czyć i widzieć tylko oczyma duszy, jeśli w
ogóle. To wymaga jednak wiele cierpliwości i
się do swoich uczniów,
brzmiały: Pokój wam! Z te- wytrwałości. Ale gdy oczy duszy raz zobaczą,
go pokoju wyrosła wspól- że Bogu chodzi tytko o dobro, wtedy nigdy
już nie przestaje się widzieć. Wtedy nawet jenota ludzi wielkanocnej
nadziei. Jego pokój towa- śli są jeszcze jakieś wątpliwości, to jednak nie
rzyszy również nam wszę- ma już ciemności. Oczy ciała wciąż muszą
dzie, gdzie sobie nawza- spoglądać na nowo, czy wrażenia rzeczywijem wybaczamy słabości i ście odpowiadają temu, co się widzi. Oczom
upadki, gdzie nawzajem duszy wystarczy zobaczyć raz. Wtedy nie tylko widzą, ale i wiedzą już na wieki: Bóg jest
sobie opatrujemy rany i
gdzie wątpienie drugiego wierny. Zaufanie jest sztuką życia. Kto ją raz
posiadł, posiadł ją na zawsze.
przemieniamy w wiarę.

Miłosierdzie Boże a Boża Sprawiedliwość
Dobry Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie na całym
świecie poznali nie tylko Jego sprawiedliwość, ale
przede wszystkim – Jego miłosierdzie. Kiedy bowiem
człowiek poznaje życzliwość, dobroć i miłosierdzie
Boga, wtedy idzie do Niego z ufnością. W Nim znajduje Ojca, który kocha, przebacza, umacnia w walce z
grzechem i pomaga Swoją wszechmocą osiągnąć
wieczne zbawienie.
Znajomość samej sprawiedliwości Bożej jest
czymś pożytecznym, ale może się też okazać niebezpieczna. Czymś pożytecznym jest wtedy, gdy rodzi obawę przed karą wieczną i pobudza do
zmiany życia. Poznanie samej tylko sprawiedliwości Bożej może jednak rodzić w człowieku tak wielki lęk przed Bogiem, że nie tylko będzie się bał
szukać u Niego pomocy, ale w końcu Go znienawidzi. Obawianie się bowiem kogoś, strach przed kimś jest czymś tak przykrym i uciążliwym, że
może łatwo przekształcić się w nienawiść, w chęć ucieczki od tego, kogo się
boimy.
Przez św. Faustynę Jezus poucza nas, że bardzo pragnie, abyśmy znali
Jego miłosierdzie: „Pragnę, aby cały świat poznał Moje Miłosierdzie. Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu Miłosierdziu”.
Boga rani nasz brak wiary w Jego dobroć i miłosierdzie: „O, jak bardzo
mnie rani niedowierzanie duszy – skarżył się Jezus s. Faustynie – Taka dusza wyznaje, że jestem Święty i Sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem Miłosierdziem; nie dowierza mojej dobroci. I szatani wielbią moją Sprawiedliwość, ale nie wierzą w Moją Dobroć. Moje serce raduje się tym tytułem Miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga.
Wszystkie dzieła Moich Rąk są ukoronowane Miłosierdziem”.
Z miłosierdzia Bożego otrzymaliśmy czas ziemskiego życia, aby zasługiwać na wieczność. W tym czasie spotykamy się ciągle z Bożym miłosierdziem. Autorka książki „On i ja”, Gabriela Bossis, zapisała taką rozmowę z
Jezusem: „Przed Komunią mówiłam: Chciałabym widzieć, jaka jest moja
dusza, kiedy może podobać się nie miłosierdziu, lecz sprawiedliwości. –
„Ależ na tej ziemi jest tylko Moje miłosierdzie. Sprawiedliwość będzie później."
Bóg chce, abyśmy nie tylko poznali Jego miłosierdzie, lecz abyśmy się
stali jego głosicielami. To bowiem również innym ludziom pomoże poznać
miłosiernego Boga, który uwalnia z jarzma ciążącego na nich grzechu.

Porządek nabożeństw
08.04.2018 – 15.04.2018

niedziela 8 kwietnia 2018 – II Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
08:00 Za zm. Alojzego Grela w 30. rocznicę śmierci.
10:30 Do Bożej Opatrzności i Jezusa Miłosiernego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 70. rocznicy urodzin Henryki Marek z Grzegorzowic.
15:00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
poniedziałek 9 kwietnia 2018 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
18:00 O błogosławieństwo Boże na rozpoczęcie prac polowych.
wtorek 10 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
18:00 1. Za zm. Jadwigę i Huberta Jaskoła, Helmuta Kretek, rodziców, rodzeństwo, Monikę i Józefa Paris, zm. z pokrewieństwa Kretek-Jaskoła-Paris
i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za zm. Marię Kiszka w 30. dni po śmierci.
środa 11 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Annę i Leona Konieczny, córkę Renatę, Elżbietę Konieczny, Gertrudę i Ernesta Wowrek, Elżbietę Szmid, dziadków z rodzin KoniecznyKiszka-Zgaślik i dusze w czyśćcu cierpiące.
czwartek 12 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. Józefa Marklowski, braci Franciszka i Alojzego, Klarę i
Józefa Rzega, Adolfa i Joannę Marklowski, Jerzego i Martę Kubica, Gintera Pieczarek, Krystynę i Gerarda Sander i zm. z pokrewieństwa.
piątek 13 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Henryka Janik w 2. rocznicę śmierci oraz za zm. żonę Różę.
sobota 14 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
11:00 Ślub rzymski Hałas-Kowalczuk.
18:00 Za zm. Edwarda Dudys od mieszkańców Osiedla Brzeźnica.
niedziela 15 kwietnia 2018 – III Wielkanocna
08:00 Za zm. Pawła Pietruszka, rodzeństwo, rodziców Annę i Antoniego, Helenę
i Henryka Kubina, Elżbietę i Joachima Szynol i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. Pawła Gali, siostrę zakonną Korsynię, rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo, zm. Franciszka i Józefę Chrubasik i pokrewieństwo, zm.
Marię i Aleksandra Lepszy, zm. kapłanów i siostry zakonne.

Informacje duszpasterskie
08.04.2018 – 15.04.2018

Dzisiaj kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. Na KUL w Poniedziałek Wielkanocny
zebraliśmy 1 340,30 PLN oraz 8,40 €. Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim hojnym
ofiarodawcom.
Dzisiaj o godz. 15:00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, za udział w
którym można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Nabożeństwo poprowadzą dzieci. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna też w Kościele 74. Tydzień Miłosierdzia.
W poniedziałek przypada przeniesiona z 25. marca Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Materiały Duszpasterstwa Rodzin związane z
tym świętem, między innymi z Duchową Adopcją Dziecka Poczętego można zabrać
ze stolików z tyłu kościoła.
We wtorek o godz. 18:45 próba scholi.
W czwartek po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne dla uczniów VI i VII kl.
Szkoły Podstawowej, przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W piątek o godz. 18:30 pierwsza spowiedź dzieci pierwszokomunijnych.
Próby przed uroczystością pierwszej Komunii św. odbędą się w następujących terminach: 18.04.2018r. godz. 15.30; 19.04.2018r. godz.15.30;
20.04.2018r. godz.15.30; 7.05.2018r. godz. 15.30 i 9.05.2018r. godz.
15.30 (generalna). Obecność na wszystkich próbach obowiązkowa!
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Marcin Kowalczuk, s. Jana i Krystyny z parafii św. Anny w Chałupkach,
· Sonia Hałas, c. Marka i Kariny z naszej parafii
(zapowiedź trzecia)
· Kamil Świerczek, s. Stanisława i Małgorzaty z parafii św. Jerzego w
Mszanie,
· Aleksandra Kołodziej, c. Bernarda i Krystyny z naszej parafii
(zapowiedź trzecia)
Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie bezpośrednio po Mszach św.
Bractwo św. Józefa – stowarzyszenie dla katolickich mężczyzn i młodzieńców – ogłasza nabór nowych członków. Odpowiednią deklarację można zabrać ze stolika z tyłu kościoła i złożyć w kancelarii parafialnej.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (13.04, godz. 18:45) Wallach Dorota, Wallach Dominika, Szula Brygida, Chrubasik Agnieszka, Krzosok Emilia i Pater
Alina, a w piątek za 2 tygodnie (20.04.2018, godz. 18:45) Kołodziej Magdalena,

Dziadzia Łucja, Przybyła Sylwia, Pater Monika, Matusz Maria i Zamkowy Renata.

