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VI NIEDZIELA ZWYKŁA ROK A
Ewangelia wg św.Mateusza (Mt 5,17-37)
„Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość
nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i
faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano
przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił
zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam
powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego
brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że
powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy
na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również,
że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz
Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza
mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.
Zatrzymajmy się choć na chwilę, by
poszukać prawdy o naszym życiu.
Prawdopodobnie na każdym kroku
towarzyszą nam liczne pytania i
dylematy. Z jednej strony jest głos
sumienia, wiara, którą wyznajemy,
zasady moralne, a z drugiej codzienne
wydarzenia, w których trzeba się
odnaleźć, w których trzeba zająć jakieś
stanowisko. Chrystus zwraca się dziś do
nas: „Ja zaś mówię wam”. Jego słowo
wskazuje nam dobry kierunek i nie
pozwala zabłądzić w gąszczu błędnych
opinii i przyzwyczajeń. Jest wiele

rzeczy, które można pogodzić i
wytłumaczyć dzisiejszymi czasami. Nie
wszystko jednak jest zgodne z
zamysłem Najwyższego.
JEZU CHRYSTE, TY POSILASZ
SWOIM SŁOWEM I DAJESZ
ODPOCZYNEK, W KTÓRYM MOGĘ ŻYĆ
TWOIM ŚWIATŁEM. BŁOGOSŁAW MI,
ABYM MÓGŁ ŻYĆ ZGODNIE Z TWOIMI
PRZYKAZANIAMI, KTÓRE DAJĄ ŻYCIE
WIECZNE.
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PONIEDZIAŁEK – 17.02.2014
7.00 - Za + Edwarda Słowińskiego (od sąsiadów z bloku przy ul. Gogolińskiej)
18.00 - Za + siostrę Albinę Konopka z ok. ur., + bratową Krystynę i d. w c.
- Za + brata Krystiana Makselon w 5 rocz. śm.
WTOREK – 18.02.2014
7.00 - Za ++ rodziców Stefana i Elżbietę Walczak oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie Krystyny
i Henryka oraz o błog. Boże dla syna z rodziną.
18.00 - Za + + męża Jerzego z ok. ur., rodziców Różę i Józefa Cholewa, Antoniego i Waleskę
Bieniek i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Franciszka i Rozalię Lach, ++ braci Stanisława i Bolesława, + siostrę
Wiesławę, ++ dziadków i babcie.
ŚRODA – 19.02.2014
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. kolejnej rocz. ur. synowej Jolanty.
18.00 - Za ++ rodziców Gertrudę i Alojzego Skóra, ++ braci Pawła i Gerharda i ++ z rodz. i d. w c.
- Za + żonę Irenę Posturzyńską w kol. rocz. śm. oraz za ++ z rodziny.
CZWARTEK – 20.02.2014
7.00 - Za + ojca Jerzego w rocz. śm, + mamę Annę, siostrę Reginę, szwagierkę Anielę, teścia
Tadeusza, ++ dziadków i ++ z pokrew z obu stron i d. w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Marii i Andrzeja oraz o błog. Boże i zdrowie dla syna.
- Za + ojca Pawła w 15 rocz. śm., + brata Jana, ++ teściów Stanisławę i Mieczysława oraz ++
z rodziny Bartosiak i Kwaśny.
PIĄTEK – 21.02.2014
7.00 - Za ++ ojca Kazimierza, mamę Anastazję, siostrę Henrykę, dziadków Krajewskich i
Czerwińskich i d w c.
18.00 - Do B. Op. i MB Fatm… z ok. 65 rocz. ur. Czesława oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za + mamę Zofię w 10 rocz. śm., + ojca Romana i d. w c.
SOBOTA – 22.02.2014 – Święto Katedry św. Piotra
7.00 - Za + Bernarda Bogdoł w rocz. śm., ++ rodziców, teściów i ++ z rodziny obu stron.
- Za + ojca Romana Przeździak w 3 r. śm., ++ z rodziny Przeździak, Maksel i Bazak i d. w c.
18.00 - Za ++ rodziców Jerzego i Jadwigę Strzelczyk oraz za ++ z rodziny Strzelczyk i Ploch.
- Do B.Op. MBFat. i Św. Ojca Pio… z prośbą o błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla całej
rodziny oraz
o dary Ducha Św. dla dzieci
VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.02.2014
7.00 - Za + teścia Jana w rocz. śm oraz ++ z rodziny.
8.30 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. mamy Heleny z ok. 60 rocz. ur. oraz o błog. Boże i zdrowie w
rodzinie oraz za ++ z rodziny i pokrew.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Jadwigi z ok. 50 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
10.00 - Za + męża Stanisława Janocha w 6 rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew. z obu stron.
- Za + męża Jerzego w 11 rocz. śm., ++ teściów, ++ z rodziny Woźnica i Wacławczyk
11.15 - Za + Mariana z ok. kolejnej rocz. śm.
- Za ++ rodziców i teściów Stanisławę i Franciszka Marciniszyn, brata Władysława, kuzyna
Stanisława, dziadków z obu stron i d. w c.
15.00 - Do B. Op. i MB Fatm… w int. Jolanty i Deryla z prośba o szczęśliwe rozwiązanie i błog.
Boże w rodzinie.
- Za + Krystynę w 12 rocz. śm., ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fatm… w int. Juli z ok. 14 rocz. ur. oraz o błog. Boże dla rodziny.
16.00 - Nieszpory.
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♦ Dzisiaj VI Niedziela Zwykła. Kościół zachęca nas słowami modlitwy,

abyśmy stawali się „godnym mieszkaniem dla Boga”. Nie jest ważne co
posiadamy, ale to kim jesteśmy i jak realizujemy życiowe powołanie.
♦ Dzisiaj szesnasty dzień miesiąca, to dzień wdzięczności Panu Bogu za

pontyfikat Papieża Polaka.
O godz. 16.00 nowenna ku czci błog. Jana Pawła II, serdecznie zapraszamy.
♦ W poniedziałek po Mszy św. wieczornej modlitwy do św. Ojca Pio.
♦ W tym tygodniu rozpoczynają się tak bardzo oczekiwane dwutygodniowe

ferie zimowe. Życzymy dzieciom, młodzieży, nauczycielom i wychowawcom
dobrego wypoczynku, wzmocnienia sił fizycznych i duchowych a przede
wszystkim błogosławieństwa Bożego. W czasie ferii zimowych nie będzie
Mszy św. szkolnej.
♦ Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w

Opolu, serdecznie zaprasza na rekolekcje powołaniowe w dniach od 14 do
16 marca. Na rekolekcje zaproszona jest młodzież męska, tegoroczni
maturzyści, jak również uczniowie klas drugich szkoły średniej oraz studenci.
Zgłoszenia należy dokonać do 7 marca za pomocą formularza elektronicznego
dostępnego na stronie internetowej seminarium.
♦ Doroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w

pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, w dniach od 9 do 12 marca i mają
nam pomóc owocnie przeżyć czas wielkopostnej pokuty i nawrócenia, do
czego już dzisiaj gorąco parafian zachęcamy. Przypominamy wiernym, że
Wielki Post rozpoczynamy w tym roku 5 marca.
♦ Tegoroczna

edycja liturgicznego kursu dla operatorów sprzętu
audiowizualnego odbędzie się w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w
Opolu w następujące soboty Wielkiego Postu: 8, 15 i 22 marca 2014 r. Należy
zgłosić swoje uczestnictwo do 28 lutego br.

♦ Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom

za ofiary duchowe i materialne oraz za wszelką życzliwą pomoc i dobroć
serca.
♦ Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego i obfitych łask

Bożych w nowym tygodniu.
♦ Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu.
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MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO I RODZINA - ks. Marek Dziewiecki
Co ślubują sobie narzeczeni?
Przysięga małżeńska zaczyna się od słowa „ja”.
To właśnie ja biorę ciebie za żonę czy za męża. Tak
silne zaakcentowanie tego słowa nie jest tu czymś
przypadkowym i nie ma nic wspólnego z
egocentryzmem. Ma za to wszystko wspólnego z odpowiedzialnością. Oto ja biorę
ciebie za małżonka. A skoro ja to czynię, to znaczy, że jest to moja autonomiczna,
świadoma i dobrowolna decyzja. To znaczy także, że nikt mnie do tego nie zmusza ani
nawet nie zachęca. To znaczy, że pełną niezależność w tym względzie pozostawia mi
Bóg oraz ludzie, wśród których żyję. W przeciwnym przypadku małżeństwo byłoby
nieważne. Owo „ja” oznacza również, że decyzję o małżeństwie podejmuje cały
człowiek. To nie jest jedynie decyzja jego woli. Przeciwnie, to decyzja, która
promieniuje z całego człowieczeństwa i która angażuje całe człowieczeństwo: ciało,
świadomość, emocje, sumienie, wolność, aspiracje, priorytety, sferę moralną, duchową
i religijną. Złożenie sakramentalnej przysięgi małżeńskiej wymaga od
narzeczonych zdolności do podejmowania decyzji na zawsze. Do małżeństwa nie
są zdolni ci, którym brakuje odwagi do podejmowania takich decyzji. Odwaga
podejmowania nieodwołalnej decyzji płynie z mocy miłości, a nie z fizycznego czy
emocjonalnego zauroczenia drugą osobą, gdyż popędy i emocje przemijają i nie są
fundamentem żadnej więzi trwałej, szczęśliwej i wiernej.
Drugim elementem przysięgi małżeńskiej są słowa: „biorę ciebie za żonę/za
męża”. Te słowa oznaczają, że małżonek staje się odtąd dla mnie kimś absolutnie
wyjątkowym. To nie będzie ledwie mój partner czy partnerka, albo ktoś, z kim zwiążę
się jedynie na zasadzie próby. Wziąć kogoś za żonę czy za męża to publicznie
zadeklarować, że od tego momentu ta osoba staje się dla mnie kimś najważniejszym
na ziemi, czyli kimś jeszcze ważniejszym niż te osoby, które dotąd kochałem
najbardziej. Jezus wyjaśnia, że „opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją
żoną, i będą oboje jednym ciałem” (Mt 19, 5). Odtąd troska o więź z żoną czy mężem
ma pierwszeństwo nawet przed troską o ukochanych rodziców, o rodzeństwo czy o
serdecznych przyjaciół! Złożenie takiej przysięgi małżeńskiej to jednocześnie
publiczne zapewnienie innych osób o tym, że nie wolno im usiłować budowania ze
mną więzi tak silnej i tak intymnej, jaka jest właściwa jedynie dla małżonków.
Warunkiem dochowania przysięgi małżeńskiej jest nie tylko duży stopień
niezależności od rodziców i innych bliskich, ale także od wszystkich ludzi, z którymi
małżonkowie będą mieli kontakt w przyszłości, na przykład w miejscu pracy czy w
środowisku znajomych.
cdn…
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