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V I I N i e d z i e l a Zw y k ł a
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 2, 1 – 12)
„Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest
w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca,
a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło
czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad
miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał
paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. (..)
Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć:
Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę
odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On
wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga
mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.”
Lektura Ewangelii przekonuje nas, że Jezus
pragnie, aby człowiek chory, cierpiący odzyskał
pełne zdrowie. Ta Jezusowa wola względem
choroby nie zmieniła się. To sprawia, że wśród
modlitw poleconych na Mszy św. najczęściej
spotkamy tam wezwania właśnie za chorych.
Rozumiemy, że trzeba nam prosić tak jak trędowaty
z poprzedniej niedzieli: „Panie, jeśli chcesz,
możesz...” Uznajemy również, że Jezus, choć
uzdrowił wielu, to na pewno nie uzdrowił
wszystkich. Pytanie dlaczego tak jest, to odrębny
problem. Wiemy również, że ostatecznym
rozwiązaniem wszelkiego zła nastąpi po śmierci.
Tam – w Królestwie Niebieskim – nie będzie już
smutku ani łez.
Możemy jednak postawić pytanie: w jaki
sposób modlić się za chorych? Opisów uzdrowień
ludzi sparaliżowanych jest w Ewangeliach wiele.
Warto dzisiejszą perykopę zestawić z opisem
uzdrowienia sługi setnika z Kafarnaum. Paraliż to
choroba, która sprawia całkowitą bezradność.
Sparaliżowany sam nic nie może zrobić – trędowaty
przynajmniej wołał, prosił. Sparaliżowany wymaga

drugiego człowieka. Dziś symbolizuje to czterech,
którzy niosą łoże chorego. Na brak takiego
człowieka skarży się chory spod sadzawki Betesda
w Jerozolimie. Chory potrzebuje pomocy drugiego
człowieka. Ale – warto to zauważyć – w modlitwie
prośby za chorych potrzebna jest także wiara
drugiego człowieka. Sparaliżowany sam nie jest w
stanie wzbudzić potrzebnej wiary. Dziś czytamy:
„Jezus widząc ich wiarę (tzn. tych czterech) rzekł do
paralityka...” Uzdrowienie dokonało się ze względu
na wiarę proszących. Podobnie miała się rzecz z
setnikiem. Jego słowa: „Panie nie jestem godzien,
ale powiedz tylko słowo, a sługa odzyska zdrowie”,
wyrażają tę wiarę.
Szukając odpowiedzi na postawione pytanie o
sposób modlitwy prośby, zauważamy, że zawsze
potrzebna jest wiara. Raz ludzi chorych, innym
razem wystarczy wiara inny.
A co zrobić, gdy nie dochodzi do uzdrowienia?
Czy brakło komuś wiary? Być może, ale ciągle
trzeba nam pamiętać o warunku: „Panie, jeśli
chcesz...”, albo innymi słowy: „bądź wola Twoja...”.
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PONIEDZIAŁEK – 20.02.2012
7.00 - Za + ojca Jerzego w r. śm., + mamę Annę, siostrę Reginę, szwagierkę Anielę, teścia
Tadeusza, ++ dziadków i ++ z pokrew.
18.00 - Za + Gerarda Skóra w 1 rocz. śm., ++ rodziców i ++ z rodziny.
- Za + ojca Pawła, brata Jana, ++ z rodziny Bartosiak, Piskorz.
- Za + Gertrud Kaspar w I rocz. i + Elizabet Englert i d w cz. `
WTOREK – 21.02.2012
7.00 - Za + Leona Moskałę i d. w cz.
18.00 - Za ++ rodziców Józefę i Adama Sadurskich, brata Zdzisława, ++ teściów i ++ z rodziny z
obu stron.
- Do B. Op. i MB Fat... w int. Karoliny i Jarosława z ok. 5 rocz. ślubu oraz o błog. Boże i
zdrowie dla córki Agnieszki i całej rodziny z obu stron.
ŚRODA POPIELCOWA – 22.02.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fatm... z ok. ur. synowej Jolanty, o żywą wiarę i Boże błog. w rodzinie.
9.00 - Do B. Op. i MB Fatm... o szczęśliwą operację dla Krystiana oraz o błog. Boże w rodzinie.
16.30 - Za + Andrzeja Bajtek w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za + męża Rajmunda Wybraniec i ++ z rodziny.
- Za + siostrę Elżbietę w 10 r. śm., za jej +syna Andrzeja Skowrońskiego w 26 r. ś., za ++ z
rodziny i pokrew.
- Za + ojca Jana w rocznicę śmierci, + mamę Anielę i ++ z rodziny.
CZWARTEK PO POPIELCU – 23.02.2012
7.00 - Za + Walerię Białkowską w 30 dzień po śmierci.
18.00 - Za + Romanę Rewerską w I rocz. śmierci.
- Za + męża Jerzego w 9 rocz. śm, + ojca i ++ z rodziny Woźnica i Wacławczyk.
PIĄTEK PO POPIELCU – 24.02.2012
7.00 - Za + Leona Moskałę.
18.00 - Za + Romana Przeździak w 1 rocz. śmierci.
- Za + męża Zenona Spuła, ++ teściów i wszystkich zmarłych z rodziny.
SOBOTA PO POPIELCU – 25.02.2012
7.00 - Za + Leona Moskałę.
18.00 - Do B. Op., MB Fat. i św. Anny... z prośbą o błog. Boże i zdrowie z ok. 18 rocz. ur. Józefa
oraz o błog. Boże dla rodziców, chrzestnych, rodzeństwa i całej rodziny.
- Za + ojca Franciszka Antoniak w rocz. śm., + mamę Helenę i dusze w cz.
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU – 26.02.2012
7.00 - Za + męża Bernarda, ++ rodziców, teściów, ++ z pokrew. i dusze w cz.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. Józefy oraz o błog. Boże dla rodziny.
8.30 - Za ++ Alfonsa i Klarę Ryczel, Pawła i Bronisławę Moczygęba, Annę Nocoń i ++ z rodziny.
10.00 - Za + męża Stanisława Janocha w 4 rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew. oraz dusze w cz.
11.15 - Za + Mariana Żuk w rocz. śm., ++ z rodziny i pokrew. oraz za dusze w cz.
- Za ++ rodziców Józefa i Weronikę Skóreckich, ++ braci Jakuba i Stanisława, + siostrę
Annę, bratową Marię i dusze w czyśćcu.
15.00 - Do B. Op. i MB Fat... dla Marii i Andrzeja oraz syna Łukasza.
- Za + + męża Herberta, córkę Brygidę, braci Helmuta i Henryka, rodz., teściów, + szwagra
i dusze w cz.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
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Dzisiaj obchodzimy VII Niedzielę Zwykłą. Kościół zachęca nas do spojrzenia oczami
wiary na swoje dotychczasowe życie, by z wielką ufnością wkroczyć w czas Bożego
Miłosierdzia, którym dla każdego z nas jest zbliżający Wielki Post.
Zgodnie ze zwyczajem, dzisiaj a także w poniedziałek i wtorek odbywa się w
kościele adoracja Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem Wielkiego Postu.
Zapraszamy na adorację w dniu dzisiejszym od godz. 16.00 do 17.00.
W poniedziałek i wtorek adoracja Najświętszego Sakramentu od 7.30 do 18.00.
Okazja do spowiedzi św. w poniedziałek i wtorek od 17.00 do 18.00.
W środę Popielcową rozpoczyna się w Kościele katolickim Wielki Post. W tym dniu
obowiązuje nas post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy. Msze św. w Środę Popielcową
będą o godz.: 7.00; 9.00; 16.30; 18.00.
Na każdej Mszy św. będzie obrzęd poświęcenia i posypania popiołem.
Przypominamy, że przykazanie kościelne zobowiązuje nas do powstrzymania się
Wielkim Poście od udziału w zabawach i dyskotekach. Zachęcamy młodych i
starszych parafian do podjęcia konkretnych postanowień wielkopostnych w duchu
pokuty i wynagrodzenia Panu Bogu za swoje grzechy oraz w intencji nawrócenia
grzeszników.
Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni modlitw
o ducha pokuty i wyrzeczenia.
W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
W piątek, w parafii Szymiszów będzie nabożeństwo pokutne dla młodzieży ze
wszystkich parafii dekanatu Strzelce Opolskie.
Zachęcamy młodzież z naszej parafii do udziału.
W niedzielę przypada I Niedziela Wielkiego Postu.
O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Doroczne rekolekcje dla maturzystów odbędą się w Międzydiecezjalnym Seminarium
Duchownym w Opolu w dniach od 2 do 4 marca.
Zapraszamy parafian na pielgrzymkę samolotowo – autokarową do Grecji.
Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 18.00 do 25 czerwca br.
Zapisy w kancelarii parafialnej do 29 lutego.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na spłacenie długu związanego z
ogrzewaniem kościoła i domu katechetycznego.
Życzymy parafianom i gościom błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu oraz
owocnego przeżycia czasu wielkopostnej pokuty i nawrócenia.
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Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem, to w
kościele katolickim pierwszy dzień Wielkiego Postu. Jest to dzień
kończący karnawał, na 46 dni przed niedzielą Wielkanocną. To
dzień pokutny, w którym obowiązuje ścisły post. W obrządku
rzymskim w czasie Mszy odprawianej w ten dzień kapłan
posypuje wiernym głowę popiołem lub popiołem czyni znak
krzyża mówiąc „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „z
prochu powstałeś i w proch się obrócisz”.
Popiół do posypywania głów tradycyjnie otrzymuje się przez spalenie palm poświęconych
w ubiegłoroczną Niedziele Palmową. Zwyczaj posypywania głów pochodzi z VIII w. W XI
wieku stał się on zwyczajem obowiązującym w kościele katolickim dzięki decyzji ówczesnego
Papieża Urbana II. W obrządku ambrozjańskim Wielki Post zaczyna się dopiero w pierwszy
poniedziałek po Środzie Popielcowej. Zwyczaj posypywania głów popiołem był znany także u
starożytnych Greków, Egipcjan i Arabów i we wszystkich kulturach oznaczał pokutę i skruchę.
Popielec to we wszystkich krajach dzień pokuty, refleksji i skruchy we wszystkich także
obowiązuje zwyczaj posypywania głowy popiołem. Jednak w niektórych panują lokalne
zwyczaje i tak np. w Hiszpani organizuje się, na znak zakończenia karnawału - okresu
obżarstwa, „pogrzeb sardynki” (entierro de la sardina). Wypchanej kukle sardynki pokaźnych
rozmiarów wyprawia się najpierw pogrzeb a następnie, podobnie jak naszą Marzannę, pali się ją
lub topi. W Peru organizuje się podobne „przedstawienie” z tym, że sardynkę zastępują
skrzypce (entierro del violin). Warto zaznaczyć, że i my mamy swój „pogrzeb basa” –
zwyczaj grzebania instrumentów muzycznych na Śląsku na znak nadchodzącego okresu
wyciszenia).
Czas Wielkiego Postu, który rozpoczynamy Środą Popielcowa jest wspaniałą okazją
do zastanowienia się nad naszym życiem. Jezus niósł swój Krzyż nie narzekając, nie wołając,
szedł cichy i pokorny sercem. Wziął na swoje barki grzechy całego świata. Szedł na Golgotę
po to, by dać nam Życie Wieczne. Krzyż jest drogą do Zmartwychwstania. Gdyby Jezus
odrzucił ofiarę Krzyża, to nie byłoby Zmartwychwstania, gdyby nie było Zmartwychwstania
nasza wiara nie miałaby sensu. Swoim „tak” dla Krzyża Jezus dal nam przykład zaufania i
wiary. Dlaczego o tym tak szybko zapominamy? Świat się kreci, ale Krzyż stoi. Spójrzmy na
Krzyż Zbawiciela, otwórzmy swoje serca na Jego miłość. On jej nam nie narzuca. To my
mamy dorosnąć do tego, żeby móc przyjąć wszystko to, co nam przygotował. Z wiara i
ufnością. Bóg wie, co dzieje się w naszej duszy. Dał nam jednak wolną wolę i nie chce
ingerować w nasze wybory, kroki, czyny. To my mamy zwrócić oczy ku Niemu i nie prosić,
tylko zapytać: Panie, czy tak mam czynić?
Pozbądźmy się w naszej modlitwie naszego „JA”, otwórzmy serca na głos Boga, to nie my
mamy mówić, ale ON, żeby Go usłyszeć potrzebujemy wznieść się nad egoistyczne zachcianki,
wznieść się nad chciwość, zazdrość, zachłanność. Człowiek, stworzony jest do miłości. I jeżeli
w naszym życiu stracimy dar miłowania tego, co Bóg stworzył, a wiec Ciebie, mnie, każdego
człowieka, to próżne jest nasze życie.
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