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Trzy pokusy

Trzy wielkie pokusy przetrwał Jezus na pustyni,
na które dzisiaj wystawieni jesteśmy również my.

Po pierwsze: zamienić kamienie w chleb, ingero-
wać w przyrodę, aby zachłannie i niepohamowanie
zaspokajać własne potrzeby. Jeśli jednak, mimo że tak
bezwzględnie domagamy się od przyrody spełnienia
wszystkich naszych zachcianek, nie chcemy całkowi-
cie  jej  zniszczyć,  musimy  się nauczyć słuchać słowa
Bożego, które jedynie może zaspokoić wielki głód na-
szej duszy.

Po drugie: zawładnąć bogactwami tego świata, mieć władzę nad ludź-
mi, aby to, co uważa się za słuszne, wprowadzić w życie. Dla realizacji tej
idei torturowano i mordowano ludzi, prowadzono i prowadzi się wojny,
dokonywano i dokonuje się aktów terroru, i to nawet w imię dobra. Ocale-
nie zaś jest możliwe tylko wtedy, gdy pogodzimy się z myślą, że nie mo-
żemy mieć świata w garści,  gdy zdobędziemy się na odwagę szukać naj-
pierw królestwa Bożego, uznać jego władzę i mądrość i jemu służyć.

Po trzecie: lepiej wiedzieć od samego Boga, chcieć rozporządzać sa-
mym Bogiem, uczynić Go pomocnikiem ludzi, który zawsze byłby tam,
gdzie jest pilnie potrzebny. Musimy wykazać się odwagą i przyznać, że
nie jesteśmy Bogiem, i  pozwolić,  że wolno Mu być naszym Bogiem -  na-
wet wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie pojąć Jego dróg.



Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2019

Kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości,
wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad
słabszym. Grzech, który mieszka w sercu człowieka (por.
Mk 7, 20-23) - i objawia się jako chciwość, pragnienie nad-
miernego dobrobytu, brak zainteresowania dobrem innych,
a często także własnym - prowadzi do wykorzystywania
stworzenia, osób i środowiska, zgodnie z tą niezaspokojoną
żądzą, która każde pragnienie uważa za prawo, a która prę-
dzej czy później doprowadzi do zniszczenia nawet tych,
którzy są przez nią zdominowani.

Dlatego stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów Bożych, tych,
którzy stali się „nowym stworzeniem”: «Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie,
jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe» (2 Kor 5,
17). W rzeczywistości, wraz z ich objawieniem się, także stworzenie może
„przeżyć Wielkanoc”: otworzyć się na nowe niebo i na nową ziemię (por. Ap 21,
1).

A droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza
i naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc
żyć pełnią łask Tajemnicy Paschalnej.

Ta „niecierpliwość”, to oczekiwanie stworzenia spełni się, kiedy objawią się
synowie Boga, to znaczy, gdy chrześcijanie i wszyscy ludzie podejmą zdecydowa-
nie ten „ból rodzenia”, którym jest nawrócenie. Razem z nami całe stworzenie
jest powołane do wyjścia «z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i
chwale dzieci Bożych» (Rz 8, 21).

Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego nawrócenia. Wzywa on
chrześcijan do intensywniejszego i konkretniejszego wcielania Tajemnicy Pas-
chalnej w życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie poprzez post, modli-
twę i jałmużnę.

Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń:
przechodzić od pokusy „pożerania” wszystkiego, celem zaspokojenia naszej
chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę na-
szego serca.

Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności
naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia.

Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie
wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie nale-
ży.



Porządek nabożeństw
10.03.2019 – 19.03.2019

niedziela 10 marca 2019 – I Wielkiego Postu
08:00 Za zm. Elżbietę Reichel, męża Józefa, zm. syna Wilibalda, rodziców, rodzeń-

stwo, zm. Zofię Niedballa, męża Wiktora, córkę Ritę, synów Sinolda, Herber-
ta, synową Reginę, wnuków Ryszarda i Urszulę, rodziców, pokrewieństwo
Reichel, Niedballa, zm. kapłanów i siostry zakonne.

10:30 (dwujęzyczna) Za zm. Marię Kiszka w 1. rocznicę śmierci.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

poniedziałek 11 marca 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. matkę Łucję Paris w 4. rocznicę śmierci.

wtorek 12 marca 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Marię i Ignacego Ficoń, synów, córkę i pokrewieństwo Ficoń-

Rzezonek-Paris-Morcinek i dusze w czyśćcu cierpiące.
środa 13 marca 2019 – Dzień powszedni

06:30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Patrycji z okazji urodzin.

czwartek 14 marca 2019 – Dzień powszedni
17:00 Za zm. Alojzego Krettek, żony Helenę i Dorotę, Reginę i Gerarda Piela, ro-

dziców, ojca misjonarza Józefa Krettek, Hermana Kałuża, Wiktorię i Fran-
ciszka Badura, Rudolfa Chowaniec i zm. z pokrewieństwa.

piątek 15 marca 2019 – Dzień powszedni
16:15 Droga Krzyżowa z zaleckami za zmarłych.
17:00 (szkolna) Za zm. Ernestynę i Gotfryda Tomala, rodziców Annę i Aleksandra

Wyglenda i zm. z pokrewieństwa Antosik-Duda-Stefański.
sobota 16 marca 2019 – Dzień powszedni

14:30 Roczek: Karol Sługa.
17:00 Do miłosierdzia Bożego za zm. Bernarda Kurek, dzieci Henryka, Monikę i

Franciszka, wnuka Adama, rodziców Kurek-Lerch, Augustyna Szmańta, żonę
Marię, wnuka Damiana i zm. z pokrewieństwa.

niedziela 17 marca 2019 – II Wielkiego Postu – Ad Gentes
08:00 (dwujęzyczna) Za zm. Gertrudę Borzigursky, rodziców Rudolfa i Marię Bo-

rzigursky, siostry Annę, Marię i Jadwigę, brata Henryka, zm. z rodzin Borzi-
gursky-Mucha-Marek-Depta-Lachowski, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu
cierpiące.

10:30 Za zm. Eryka Machnik w 1. rocznicę śmierci.
14:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

poniedziałek 18 marca 2019 – Dzień powszedni
06:30 Za zm. Gertrudę i Józefa Wallach, zm. dzieci Hildegardę, O. Mikołaja,

Agnieszkę i Pawła Ploch, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
wtorek 19 marca 2019 – ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY

17:00 W intencji Robotników i Rzemieślników naszej parafii.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na remonty obiektów
diecezjalnych i konserwację zabytków kościelnych, a po Mszach św. zbiórka do puszek
na Misyjne Dzieło Pomocy «Ad Gentes». Serdeczne „Bóg zapłać!”
W niedzielę za dwa tygodnie (24.03) będzie pierwsza w tym roku zbiórka kwartalna,
którą przeznaczymy na remont ogrzewania w kościele.

Dzisiaj o godz. 14:00 zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym. W tym roku będziemy rozważać dary Ducha Świętego w Męce i
Śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. W pierwszą niedzielę – Dar Mądrości.

W piątek o godz. 16:15 zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej z zaleckami za
zmarłych. Zalecki można jak zwykle składać do skarbony przy ołtarzu św. Józefa, albo
przynieść do zakrystii czy kancelarii parafialnej.
W piątek po Mszy św. szkolnej spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla
uczniów VII i VIII kl. Szkoły Podstawowej.

W przyszłą niedzielę (17 marca) przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarno-
ści z Misjonarzami, tzw. Niedziela Ad Gentes. Przeżywać ją będziemy pod
hasłem: «Misjonarze mocą Ducha Świętego».

Związek małżeński zamierzają zawrzeć:
· Tomasz Krettek, s. Brunona i Lidii, z naszej parafii
· Aleksandra Antczak, c. Dariusza i Małgorzaty, również z naszej parafii.
oraz (zapowiedź pierwsza)
· Mateusz Depta, s. Józefa i Barbary, z naszej parafii
· Justyna Lichwa, c. Stanisława i Bożeny, z parafii Podwyższenia Krzyża

Świętego w Bogdanowicach. (zapowiedź pierwsza)

Wielkopostne rekolekcje dla rolników (mężczyzn) odbędą się w dniach 19-
21 marca 2019 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-
Miedoni. Rozpoczęcie we wtorek o godz. 10.00. Zakończenie w czwartek o

godz. 12.00. Zgłoszenia u dyrektora DDF - ks. Łukasza Szablickiego, mailowo:
ddf@miedonia.pl lub telefonicznie 32 415 13 86.
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu zaprasza na dzień skupienia dla
narzeczonych w sobotę 16. marca br. w godzinach od 10.00 - 14.00 (kaplica
«Wieczernik» pod kościołem, wejście z tyłu kościoła od strony zakrystii). Ze wzglę-
dów organizacyjnych należy zgłosić się poprzez formularz na stronie Parafii
(www.pip.opole.pl), w zakładce Rodzina. Dzień skupienia prowadzą ks. Daniel Le-
śniak (ojciec duchowny w WMSD w Opolu) i ks. Wojciech Kuzyszyn (wikariusz par.
św. Apostołów Piotra i Pawła).

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie oprócz piątku pół go-
dziny po Mszy 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 przy-
szły piątek (15.03.2019, godz. 17:45) Zamkowy, Czisz, Waligórska, Bulak, Kaziur i
Spach, a w piątek za 2 tygodnie (22.03.2019, godz. 17:45) Basista, Domino, Karpisz,
Kschuk, Piskalla i Wallach.

Informacje duszpasterskie
10.03.2019 – 17.03.2019
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