
Pytanie o głód

 ,,Macie  tu  coś do  jedzenia?”  Gdy  chore-
mu wraca apetyt, to znak, że wraca do życia.
Jezus chcąc przekonać swych uczniów, że nie
jest duchem, ale człowiekiem z krwi i kości,
po prostu pyta: ,,Macie tu coś do jedzenia?"
To ich przekonało. Prysły wszelkie wątpli-
wości. Pytania: ,,Macie tu coś do jedzenia?”
nie należy jednak rozumieć tylko w sensie
dosłownym. Jest to pytanie o nasz głód. Czy
może jesteśmy już tak syci rozczarowaniami
i cierpieniem, że nie odczuwamy już żadnego głodu nowego życia, no-
wego początku, i to obojętnie, czy wydają się nam wciąż jeszcze możli-
we czy już zgoła nie? Czy do tego stopnia obrzydła nam już tak zwana
realność, że nie nęci już nas żadna nowa rzeczywistość Boża?
 Pytanie: ,,Macie tu coś do jedzenia?” znaczy zatem również: Czy
mamy coś do jedzenia dla tych, którzy już się przejedli i nie chcą nawet
patrzeć na jedzenie? Czy mamy coś do jedzenia dla tak wielu zranio-
nych dusz? Czy mamy coś do powiedzenia tym, od których życie
wciąż domaga się tak wiele, że zdają się być obrabowani z wszelkiej ra-
dości? Czy możemy nasycić tych, którzy odczuwają głód za sensow-
nym życiem i za prawdziwą miłością? Wszystko to kryje się w banal-
nych zdawałoby się słowach Jezusa: „Macie tu coś do jedzenia?”
 To pytanie Jezusa jest też zaproszeniem na Eucharystię. Ludzie
chcieliby „skosztować i zobaczyć, jak dobry jest Pan”. Podczas uroczy-
stej Mszy Świętej, podczas radosnej liturgii, pośród żywej wspólnoty
wiernych, którą przepełnia miłość, można doświadczyć orędzia wielka-
nocnego wbrew wszystkim wątpliwościom, troskom i lękom.
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Sprawa odpadów na naszym parafialnym cmentarzu

Ostatnimi czasy pojawia się coraz więcej głosów dotyczących spra-
wy odpadów na naszym cmentarzu. W związku z tym chciałbym wyja-
śnić parę kwestii z tym związanych.

Stan prawny wygląda tak, że organizacja wywozu odpadów komu-
nalnych na terenie całej gminy należy wyłącznie do kompetencji Urzę-
du Gminy. Gmina Rudnik ma zawartą umowę z firmą „Naprzód”, która
odbiera odpady komunalne według harmonogramu. Odpady segregowa-
ne są odbierane wyłącznie w systemie workowym, tak więc nie ma
możliwości odbioru bezpośrednio z kontenerów. Nie ma też możliwości
wykonania dodatkowego odbioru odpadów komunalnych poza harmonogramem. Nie
można tego również „prywatnie” zlecić innej firmie, gdyż jest to nielegalne, podobnie jak
wywóz śmieci we własnym zakresie.

Tak więc sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda następująco: ostatni odbiór odpadów
komunalnych, zgodnie z harmonogramem, odbył się 26. marca (w poniedziałek po Nie-
dzieli Palmowej). Przy odbiorze miesiąc wcześniej firma nie zostawiła żadnych pustych
worków w zamian za zabrane, więc zakupiłem odpowiednie worki we własnym zakresie
tak, żeby na 26. marca było w co zapakować plastik i szkło. Przy wywozie 26. marca nie
zostały zabrane worki ze szkłem – jako powód podano, że zielone worki, do których spa-
kowano szkło, nie miały nadruku firmy „Naprzód”. Tego samego dnia zostało zabranych
70 żółtych worków z plastikiem (mimo, że również nie miały nadruku firmy), ale w za-
mian znowu nie pozostawiono ani jednego pustego worka. Interweniowałem już w tej
sprawie 5 razy w Urzędzie Gminy. Następny termin wywozu segregowanych odpadów
komunalnych to 24. kwietnia, trzeba więc po prostu uzbroić się w cierpliwość. Nie widzę
żadnej możliwości, żeby to przyspieszyć.

Inną sprawą jest segregacja odpadów przez odwiedzających cmentarz – a właściwie
jej notoryczny brak. Mimo oznaczenia kontenerów rzadko kto zadaje sobie trud, żeby roz-
dzielić plastik, szkło i odpady zielone. Powstaje bałagan we wszystkich kontenerach, któ-
ry trudno jest uporządkować. Dlatego przypominam i usilnie proszę o to, by pilnować se-
gregacji odpadów, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy np. wieniec ze świerku z plastikowy-
mi kwiatami. Trzeba to przed wyrzuceniem rozdzielić: kwiaty wrzucić do kontenera na
plastiki a wieniec do kontenera na odpady zielone z tyłu cmentarza. Nie należy wrzucać
sztucznych kwiatów do kontenera na odpady zielone – te kwiaty są przecież z plastiku i
się nie rozkładają!

Wiele problemów w ogóle by się nie pojawiło, gdyby w okresach intensywnych po-
rządków (zwłaszcza na wiosnę i przed Uroczystością Wszystkich Świętych) zabierać
przynajmniej cześć odpadów do domu i wystawić je u siebie w odpowiednich workach.
To nic dodatkowo nie kosztuje, a odpadów na cmentarzu było by znacznie mniej. Jeżeli
ktoś potrzebuje na to dodatkowy worek, którego nie ma, to może taki zakupić – a jeżeli
kogoś na to nie stać, to proszę zgłosić się do kancelarii parafialnej – dam takiej osobie wo-
rek za darmo… Można również za darmo dostać worki w Urzędzie Gminy. Dobrze było
by też uwzględnić harmonogram wywozu odpadów dla naszej miejscowości, tak żeby od-
pady nie kumulowały się do następnego terminu z harmonogramu – tak, jak to ma miejsce
w tym miesiącu – i zrobić porządki przed terminem wywozu a nie zaraz po nim.

Generalnie potrzeba tu po prostu nieco dobrej woli i chęci dbania o wspólne dobro,
którym przecież jest nasz parafialny cmentarz tak, żeby nasi Zmarli mogli spoczywać w
miejscu godnym i zadbanym. Polecam to rozwadze Was wszystkich.

Ks. Proboszcz



Porządek nabożeństw
15.04.2018 – 22.04.2018

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 po-

krewieństwo, zm. Franciszka i Józefę Chrubasik i pokrewieństwo, zm.
Marię i Aleksandra Lepszy, zm. kapłanów i siostry zakonne.

poniedziałek 16 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) W intencji Parafian.

wtorek 17 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Wilhelma Kocur, rodziców Genowefę i Wilhelma, Antoniego

Wczasek, 2 żony Genowefy, Luizę i Alojzego Kadzmierz, Helenę i Nor-
berta Śmiały, syna Grzegorza i zm. z pokrewieństwa Kocur-Wczasek.

środa 18 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. O. Mikołaja Wallach w 80. rocznicę urodzin, rodziców Gertrudę i

Józefa, siostrę Agnieszkę, szwagra Pawła, zm. z pokrewieństwa, zm. ka-
płanów i siostry zakonne.

czwartek 19 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
18:00 (szkolna) Za zm. syna Andrzeja Pol, Feliksa Waniek, żonę Martę, rodzeń-

stwo, Augusta i Katarzynę Pol, Hildegardę i Stanisława Masarczyk i dusze
w czyśćcu cierpiące.

piątek 20 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Andrzeja Świątkowskiego w 3. rocznicę śmierci oraz z okazji uro-

dzin.

sobota 21 kwietnia 2018 – Dzień powszedni
11:00 Chrzest: Nadia Gabriela Urbisz.
18:00 Za zm. Annę i Leonarda Habrom, Mariannę i Antoniego Habrom, 2 córki,

5 synów, synowe, Mariannę Krybus, brata Emanuela, pokrewieństwo Ha-
brom-Krybus-Bombelek-Kaczyński i dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 22 kwietnia 2018 – IV Wielkanocna – Dobrego Pasterza
08:00 Za zm. rodziców Katarzynę i Stanisława Haba, 3 córki, Grażynę Haba, Al-

binę i Teofila Depta, 2 córki, 3 synów, synowe, zięciów i zm. z pokrewień-
stwa.

10:30 Za zm. rodziców Franciszka i Helenę Szczuka, syna Eugeniusza, rodziców
Albertynę i Emanuela Krettek, syna Jerzego, żonę Hildegardę, córkę Marię
Przybyła, pokrewieństwo Szczuka-Krettek i za zm. kapłanów.



Informacje duszpasterskie
15.04.2018 – 22.04.2018

Dzisiaj kolekta na Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje. W przyszłą
niedzielę zbiórka kwartalna za I kw. 2018 r. Na Caritas Diecezji Opolskiej ze-
braliśmy w ubiegłą niedzielę 787,37 PLN oraz 0,20 €. Zakończyliśmy sezon
grzewczy. Koszty ogrzewania w tym sezonie wyniosły 32 044 PLN. Serdeczne
„Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom oraz Panom Nowakowi i Zga-
ślikowi za dbanie o to, by było nam ciepło.

We wtorek o godz. 18:45 próba scholi. Zapraszam nie tylko już śpiewa-
jących, ale i tych, którzy chcieli by dołączyć.

W czwartek po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne dla uczniów II. kl.
Gimnazjum, przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Próby przed uroczystością pierwszej Komunii św. odbędą się w na-
stępujących 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 obowiązkowa!
Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
Bractwo św. Józefa – stowarzyszenie dla katolickich mężczyzn i młodzień-
ców – 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 po-
sprzątali nasz kościół w ubiegły piątek. W przyszły piątek (20.04.2018, godz.
18:45) Kołodziej Magdalena, Dziadzia Łucja, Przybyła Sylwia, Pater Moni-
ka, Matusz Maria i Zamkowy Renata, a w piątek za 2 tygodnie (27.04.2018,
godz. 18:45) Czisz Zofia, Waligórski Krystyna, Bulak Bożena, Krettek Graży-
na, Matusz Justyna i Bozigursky Irena.

Dzisiaj rozpoczynają się obchody jubileuszu 500-lecia po-
święcenia kościoła pw. św. Anny w Oleśnie. Z tej racji warto
odwiedzić Kościół pielgrzymkowy, który stanowi jeden z naj-
piękniejszych kościołów drewnianych nie tylko na Śląsku, ale
także w kraju. Składa się z dwóch części: prostokątnego ko-

ścioła, który został poświęcony przez biskupa wrocławskiego Jana V Turzo 18
kwietnia 1518 r. i części centralnej, gwiaździstej, dobudowanej w latach 1668-
70 przez mistrza ciesielskiego Marcina Snopka (Sempka) z Gliwic. Całość
przypomina pięciopłatkową różę widniejącą w herbie miasta, stanowiąc unika-
tową perłę drewnianej architektury sakralnej nie tylko na Śląsku, ale i w całym
kraju.
Zebranie Członków Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa odbędzie się
27.04.2018 o godzinie 15:00, a nie jak podano wcześniej o 14:00.


