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Nasza Misja
Dzisiejsza Ewangelia budzi we mnie mieszane uczucia. Zbyt wiele
nieprawości dokonało się pod przykrywką czy w imię tak zwanego ,,nakazu misyjnego”, zbyt wiele pogardy dla ludzi i jawnej żądzy
władzy i bogactwa zostało nim usprawiedliwionych. Święte wojny w
imię naszego Boga, nawracanie mieczem! Religijnie rozniecany fanatyzm minionych i współczesnych czasów, każą odnosić się podejrzliwie i nieufnie do wszelkiego rodzaju globalnych nakazów misyjnych i
każdej globalnej świadomości posłannictwa.
Czy jest jeszcze coś, co mogłoby „uratować” ten nakaz misyjny i
uczynić go możliwym, do zaakceptowania mimo wszystkich zastrzeżeń? Tak, jest do przyjęcia dzięki pierwszemu zdaniu, a mianowicie:
,,Czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów”, jak poprawnie powinno się je tłumaczyć.
Za tym sformułowaniem kryje się żydowski model pozyskiwania uczniów przez rabinów, mianowicie jedynie dzięki swej mądrości, dobroci i
wiarygodności, a nie przez zewnętrzny albo wewnętrzny przymus. Ten żydowski model pozyskiwania uczniów przez rabinów zakłada jednak jako rzecz oczywistą, że zawsze i wszędzie istnieje
wielu nauczycieli, którzy też zabiegają o
uczniów, a zatem przyjmuje, że między nauczycielami zawsze i wszędzie istnieje konkurencja.
Jezus nie mówi, że innych nauczycieli należy wykluczyć, usunąć, zlikwidować. Zadanie, jakie zleca – wówczas i teraz – swoim uczniom brzmi
prosto: Żyjcie tak, żebyście możliwie wielu ludzi
pozyskali dla mojej szkoły, mojej nauki. W tym
sensie i ja chciałbym zostać posłanym,
być ,,misjonarzem”.

O Drodze Jakubowej
Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest jednym
z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Obecnie szlak ten stanowi sieć oznakowanych na terenie Europy
dróg zbiegających się w Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie według tradycji znajduje się grób Św. Jakuba, jednego z Apostołów Chrystusa. Pielgrzymowanie tym szlakiem ma inny charakter niż ten, z którego
znana jest piesza pielgrzymka do Częstochowy. Tutaj idzie się w pojedynkę lub w małych grupach. Każdy sam ustala z którego miejsca wyrusza,
ile kilometrów dziennie pokona, kiedy będzie się modlił, w którym schronisku będzie spał i co będzie jadł. Pielgrzymi zaopatrują się w credencial
(paszport pielgrzyma), na podstawie którego po dotarciu do celu otrzymują dokument potwierdzający odbycie pielgrzymki (Compostelkę). Drogę
pokonuje się pieszo, rowerem lub konno. Co ciekawe, Camino de Santiago mimo, iż jest szlakiem pątniczym, przyciąga ludzi różnych wyznań
oraz niewierzących, poszukujących zwykle odpowiedzi na nurtujące ich
pytania egzystencjalne. Niektórzy pielgrzymi nie kończą swojej wędrówki
w Santiago, ale podążają dalej nad ocean do Fisterry, nazywanej „końcem
świata”. W tym miejscu, wzorem średniowiecznych pątników, palą swoje
stare ubrania, symbolicznie zostawiając swoje grzeszne życie a rozpoczynając nowe. Dawniej pątnicy zbierali tam porozrzucane na plaży muszle,
jako dowód przebytej pielgrzymki. Z tej tradycji wziął się symbol Drogi –
muszla.
Ważne jest nie tylko dotarcie do Santiago. Celem pielgrzymki jest
także sama Droga. To na Drodze możesz spotkać Boga w ciszy lub w drugim człowieku. To na Drodze uświadamiasz sobie rzeczy, o których na co
dzień nie myślisz, jak choćby to, że do życia potrzeba niewiele, właściwie
tylko to, co niesiesz w plecaku. Dostrzegasz, jak mało od Ciebie zależy:
nie przewidzisz pogody, nagłych dolegliwości czy innych przeszkód. I to
na Drodze właśnie rodzi się wiara i zaufanie do Stwórcy.
Na Szlaku zdarzają się małe cuda pozwalające pokonać codzienne
trudności, ale również te spektakularne, jak nawrócenia i uzdrowienia
(warto zajrzeć do książek: A. Kołaczkowski „Nie idź tam człowieku”, E.
S. Sokolikowie „Do Santiago”).
Żeby wybrać się na Camino nie trzeba jechać do Hiszpanii, na terenie
Polski również istnieją szlaki św. Jakuba którymi można pielgrzymować
według własnego uznania.
Być może Droga czeka właśnie na Ciebie!
B.W.

Porządek nabożeństw
27.05.2018 – 03.06.2018
niedziela 27 maja 2018 – NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
08:00 Za zm. Franciszka Badurczyk, 2 żony, synów Franciszka i Wenera, Annę Kribus, Gertrudę i
Amandę Fiegler, siostrę Marię, Jadwigę Bucki, Huberta Affa, Alfreda Kalabis, starzyków z
obu stron, zm. pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
10:30 Za zm. ks. Roberta Wałach, Stanisława i Marię Łużyna, Zuzannę Wałach, Edwarda, Mariana i Gabrielę Łyko, Franciszka i Bertę Kaleta.
14:00 Nabożeństwo majowe
poniedziałek 28 maja 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Pawła Pytlik w 30. dni po śmierci. Po Mszy św. nabożeństwo majowe.
wtorek 29 maja 2018 – Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
17:30 Nabożeństwo majowe i Msza św. za zm. Edytę i Maksymiliana Burda, dzieci Józefa i Renatę, zięcia Adama Frączek, Gertrudę Halamoda i zm. z pokrewieństwa Burda-Halamoda.
środa 30 maja 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. męża Józefa Kszuk w 10. rocznicę śmierci, zm. z rodzin Kszuk, Fiołka, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
17:30 Nabożeństwo majowe.
czwartek 31 maja 2018 – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
07:30 Za zm. Helenę Szczuka, ojca Franciszka, brata Eugeniusza, Albertynę i Emanuela Krettek,
syna Eugeniusza, żonę Hildegardę, córkę Marię Przybyła, pokrewieństwo Krettek-Szczuka
oraz za zm. kapłanów.
09:00 W intencji Parafian z procesją do 4 ołtarzy.
14:00 Nabożeństwo majowe.
piątek 1 czerwca 2018 – Św. Justyna, męczennika
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. nabożeństwo do Serca
Jezusowego.
11:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w całej rodzinie Kampka.
sobota 2 czerwca 2018 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Mari, zwłaszcza róż różańcowych. Po Mszy św.
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
14:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Brunona Brzezinka z okazji 60 rocznicy urodzin.
18:00 Za zm. męża Zygfryda Ceda w 10. rocznicę śmierci, zm. rodziców Marię i Józefa Czogałą,
Anastazję i Konstantego Ceda i zm. z rodzin Ceda-Czogała-Kapłanek-Hałas-SchmidtDybała.
niedziela 3 czerwca 2018 – IX Zwykła
07:30 Za zm. Leona Konieczny, rodziców Antonię i Augusta, braci Dominika i Joachima, zm. Annę i Alojzego Wawrzik i zm. z pokrewieństwa Myrwa-Wawrzik-Jasny-Konieczny.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. Różę Kszuk, zm. męża, zm. z rodzin Kszuk i Krybus oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.
10:30 Msza św. ze Chrztem Zbigniewa Szołtysik za zm. rodziców Marię i Maksymiliana Kołodziejczyk, Genowefę i Jana Nowak, syna Maksymiliana, córkę Adelajdę, synową Urszulę, 2
zięciów, dziadków i zm. z pokrewieństwa z 4 stron.
14:00 Nieszpory niedzielne.

Informacje duszpasterskie
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Dzisiaj kolekta na jałmużnę postną z całego roku. W przyszłą niedzielę kolekta Seminarium Duchowne i diecezjalne instytucje a po Mszach św. zbiórka do puszek
Świątynie Opatrzności Bożej i Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Serdeczne
„Bóg zapłać!” wszystkim hojnym ofiarodawcom.
Serdeczne „Bóg zapłać!” składam wszystkim, którzy uczestniczyli wczoraj w naszej parafialnej pielgrzymce do Matki Bożej Raciborskiej. Szczególnie tym, którzy
podjęli trud pieszego pielgrzymowania do sanktuarium. Panu Widence dziękujemy
za zorganizowanie transportu.
Zapraszam na ostatnie już w tym roku nabożeństwa majowe: w poniedziałek
po porannej Mszy św., wtorek i środa o godz. 17:30, a w czwartek o godz.
14:00.
W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało.
Po Mszy św. o godz. 09:00 procesja teoforyczna do czterech ołtarzy. Do sztandarów
prosimy młodzież, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania: Brzeźnica –
Robert Parys, Karolina Wiertelorz i Michalina Dańko; Ligota Książęca – Sławomir
Karasek, Wiktoria Bulenda i Sandra Lepiorz; Łubowice – Damian Białdyga, Patrycja Pater i Anna Fichna; Grzegorzowice – Kamil Bortel, Wiktoria Wycisk i Justyna
Pluta. Proszę również o uczestnictwo pozostałą młodzież z III kl. gimnazjum, dzieci
pierwszokomunijne i rocznicowe oraz dzieci sypiące kwiaty przed Najświętszym
Sakramentem. Do baldachimu prosimy Panów: Hubert Kiszka, Bernard Kołodziej,
Krzysztof Badurczyk i Andrzej Tumulka.
W środę, po nabożeństwie majowym spotkanie formacyjne dla młodzieży II. kl. gimnazjum przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W piątek od godz. 08:30 będę odwiedzał naszych chorych Parafian. Zapisy jak
zwykle w zakrystii i kancelarii parafialnej.
W imieniu nas wszystkich dziękuję panu Mariuszowi Wolnikowi za systematyczne dbanie o wywóz zielonych odpadów z naszego cmentarza.
W poniedziałek (28.05) o godz. 17:00 w Domu Kultury w Ligocie Książęcej Spotkanie Koła Emerytów. W programie występy artystyczne i poczęstunek. Koszt 20
zł od osoby. Zapisy: Dorota Wallach, Urszula Cieśla, Helena Ficoń, Józef Lampka.
W dniach 28-30 maja o godz. 18:00 w kościele NSPJ w Raciborzu rekolekcje pod
hasłem „Potęga Miłosierdzia”. Wygłosi je O. Adam Szustak, znany dominikanin.
Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po Mszach św.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański. W
przyszły piątek (01.06.2018, godz. 18:45) Łątka Aleksandra, Ficoń Grażyna, Kitel
Sylwia, Zajda Danuta, Nowak Bożena i Ploch Helena, a w piątek za 2 tygodnie
(08.06.2018, godz. 18:45) Walach Halina, Wala Zofia, Fitzon Elżbieta, Bedrunka
Gabriela, Zapotoczny Maria i Górkiewicz Urszula.

