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II Niedziela Wielkiego Postu
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 9, 2-9)
„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i
Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam
przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak,
jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła”
Przed tygodniem słyszeliśmy wezwanie Jezusa do
nawrócenia. Kto chce przebywać w towarzystwie
Boga teraz i w wieczności, musi przemieniać siebie i
stawać się coraz bardziej podobnym do Niego.
Dzisiejsza niedziela przypomina nam o tym, że aby
się nawrócić i pójść za Jezusem i wejść do królestwa
Bożego, trzeba być gotowym wyrzec się czegoś,
poświęcić się. Musimy wyrzec się często własnej woli,
swoich nierozumnych pragnień, jeżeli chcemy
wypełnić wolę Bożą. Oznacza to, że trzeba iść w
innym kierunku, niż zwykle idziemy i żyć inaczej, niż
zwykle żyjemy.
Trzeba być gotowym poświęcić Bogu wszystko
wówczas, gdy On tego zażąda. Ta myśl została
wyrażona w dzisiejszym pierwszym czytaniu.
Widzimy Abrahama, jego wiarę, posłuszeństwo
względem Boga, gotowość ofiarowania własnego
jedynego syna: Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył
na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka...
sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna (Rdz 2,9n).
Czy potrafimy sobie wyobrazić co to była za ofiara dla
tego ojca: zabić i spalić jedynego syna, całą swoją
nadzieję i przyszłość? Jednak Abraham był gotowy
nawet na taką ofiarę, jeżeli żądał tego Bóg. Wielka to
dla nas nauka.
Ewangelia mówi o przemienieniu Jezusa. Trzem
apostołom dane było zajrzeć na chwilę do
niewidzialnego królestwa światła i piękna, które tak
zawsze promieniowało z Jezusowego oblicza.

Kiedy to widzenie zniknęło im sprzed oczu, Jezus
im zapowiada, że będzie musiał cierpieć, umrzeć i
zmartwychwstać, zanim wejdzie do chwały, którą
przed chwilą oglądali. Bez wielkiej ofiary nie ma
wielkiej chwały, nie ma karty wstępu do królestwa
Bożego. Bez ofiar niczego nie można osiągnąć.
Chrześcijaństwo bez ofiary nie jest w ogóle
chrześcijaństwem.
Dzisiaj zachodzi obawa, że chrześcijaństwo mogą
zniszczyć sami chrześcijanie, bo nie są już gotowi do
ofiar i wyrzeczenia, których domaga się życie
chrześcijańskie; nie są już gotowi do życia według
ewangelii, dokładnie i konsekwentnie. Jeżeli
pragniemy otrzymać od Boga promocję pod koniec
życia, jeżeli pragniemy otrzymać od Boga „medal”,
musimy być gotowi do wyrzeczeń, do pracy, do
trudów i ofiar. Droga do szczęśliwej wieczności jest
wybrukowana ofiarami. To jest ta wąska i stroma
droga, która prowadzi do życia.
Uświadamiają nam to przeżywane dni. Wielki Post
ma dla nas decydujące znaczenie: ma on ukazać
światu, że cały lud Boży, ponieważ jest grzeszny,
przygotowuje się, żeby liturgicznie przeżyć na nowo w
pokorze mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
(Jan Paweł II).
Wielki Post jest naszym współuczestnictwem w
cierpieniach Chrystusa; jest egzaminem, który ma
wykazać, czy jesteśmy zdolni odrzucić to, co jest
zbyteczne!
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PONIEDZIAŁEK – 05.03.2012
7.00 - Za + ojca Wilhelma Plachetka oraz ++ z pokrew. Plachetka i Leszczuk.
18.00 - Za ++ rodziców Walentego i Gertrudę Janocha, brata Henryka z małżonką, siostrę Klarę z
mężem i bratową Gertrudę i + brata Jerzego.
- Za + Zofię Jatowicz w 3 rocz. śm., + jej męża Józefa i ++ z rodziny.
WTOREK – 06.03.2012
7.00 - Za + Agnieszkę Kachel w 2 rocz. śm., za ++ dziadków Mariannę i Jakuba Kachel, za
Annę, Elżbietę i Józefa Kachel i dusze w cz.
18.00 - Za + mamę Klarę Lipok w 3 rocz. śm.
- Za + Zofię Hajduk w rocz. śm. i ++ z rodziny Hajduk i Muszkiet.
ŚRODA – 07.03.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... w rocz. ur. Waltraudy, za + męża Józefa Klyszcz, Klarę i Józefa
Sowa i d w c.
8.15 - Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 - Za + ojca Franciszka w rocz. śm., + mamę Klarę i ++ dziadków i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Dorotę i Adolfa Dambiec, teścia Rudolfa Kania i ++ z pokrewieństwa.
CZWARTEK – 08.03.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. Józefa oraz o błog. Boże dla rodziny
- Za + siostrę Matyldę w 10 rocz. śm., + brata Wilhelma, + męża Stefana, ++ jego braci,
bratowe i ++ z pokrewieństwa.
18.00 - Do B.Op. i MBFat...w intencji Kobiet w dniu ich święta.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 60 rocz. ur. Teresy i o zdrowie i błog. Boże w rodzinie.
PIĄTEK – 09.03.2012
7.00 - Za + siostrę Stefanię w 4 rocz. śm., ++ rodziców Magdalenę i Alojzego Jacheć, + Jana
Gawrońskiego i szwagra Karola.
18.00 - Za + Sebastiana Różyło w 5 rocz. śm., za dusze w cz. oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
- Za + syna Ireneusza Sobko w rocz. śmierci i dusze w cz.
SOBOTA – 10.03.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... o błog. Boże i zdrowie dla Aleksandry oraz o szczęśliwe
rozwiązanie.
18.00 - Za ++ rodziców Leonarda i Elżbietę w rocz. śm. i ++ z rodziny.
- Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława Lesiewicz (int. od syna Andrzeja z rodziną i córki
Marii z rodziną).
NIEDZIELA – III WIELKIEGO POSTU – 11.03.2012
7.00 - Za + ojca Bolesława Więckowskiego w rocz. śm.
8.30 - Za ++ rodziców Martę i Bernarda Prus, męża Rudolfa Kania, teścia Pawła, żony Gertrudę
i Katarzynę, za ++ dziadków i za ++ z rodziny i pokrewieństwa.
10.00 - Za + syna Eugeniusza i ++ z rodziny.
11.15 - Za + syna, brata i wujka Ireneusza Sobko w 5 rocz. śm., ++ z rodziny i d. w cz.
- Za ++ rodziców Marię i Ryszarda Bugaj, ++ dziadków z obu stron oraz o błog. Boże i
zdrowie dla rodziny.
15.00 - Za + brata Andrzeja w rocz.śm., + ojca Józefa z ok. imienin.
- Za + ojca Wiktora w rocz. śm., ++ siostrę Annę i szwagra Alfreda i ++ z rodziny.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
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II Niedziela Wielkiego Postu. Kościół zachęca nas abyśmy wielkodusznie podjęli
drogę wielkopostnej pokuty i nawrócenia, trwając na modlitwie i pełniąc dzieła
miłosierdzia.
Dzisiaj o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
W środę o godz. 8.15 Droga Krzyżowa dla dzieci.
W środę i w czwartek odbędzie się egzamin dla młodzieży przygotowującej
się do bierzmowania.
W czwartek (8 marca) przypada Dzień Kobiet. Z tej okazji o godz. 18.00
będzie Msza św. w intencji wszystkich Kobiet.
Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy.
Zapraszamy parafian do udziału w nabożeństwach pokutnych.
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.00.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00.
Za pobożny udział w nabożeństwie pokutnym można zyskać odpust zupełny.
Zalecki do Drogi Krzyżowej można składać w kancelarii lub zakrystii.
W sobotę od godz. 17.00 do 18.00 spowiedź św.
O godz. 17.30 różaniec za parafian.
Parafialny Zespół Caritas zaprasza do sklepiku w domu katechetycznym. Do
nabycia: kartki świąteczne, świece wielkanocne i dewocjonalia.
W Okresie Wielkiego Postu zapraszamy Parafian na wielkopostne nauki
rekolekcyjne, które będą wygłoszone w dniach od 18 do 25 marca podczas
Mszy św. wieczornych.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za
ofiary duchowe i materialne.
W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło
Pomocy (Ad Gentes).
W sobotę 25 lutego odbyły się dekanalne rozgrywki ministrantów w piłkę
nożną. Pierwsze miejsce w dekanacie zajęła drużyna z naszej parafii (szkoła
śrdenia). Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów w rozgrywkach
diecezjalnych.
Życzymy błogosławieństwa Bożego i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu
i wytrwałości w postanowieniach wielkopostnych.
Zmarł nasz parafianin Kotarzewski Julian, lat 60, zam. Osiedle Piastów 7/24.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym.
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Nawracajcie się … Żal za grzechy
Podobnie jak pierwszy warunek, żal za grzechy nie polega
na przeczytaniu kilku strof z książeczki. To nie jest żal. Tekst w
książeczce to jest tylko pewna forma pomocy, by ten żal
wzbudzić, ale istotą nie jest przeczytanie tekstu. Żal rodzi się
przede wszystkim wtedy, kiedy mamy dobrze przeprowadzony
rachunek sumienia, kiedy dochodzimy do świadomości
grzechu, więcej, do świadomości, że to ja jestem winny i z tej
świadomości rodzi się poczucie winy a jednocześnie żalu.
Przy braku żalu spowiedź będzie nieważna – Żal stanowi istotny warunek
sakramentu pokuty, jeśli go nie ma, to możemy spełnić wszystkie inne akty penitenta
a spowiedź będzie nieważna. To jest jeden z elementów, który powoduje, że mamy do
czynienia z brakiem dyspozycji penitenta. Ten brak dyspozycji penitenta jest
warunkiem wystarczającym do odłożenia rozgrzeszenia. To jest to „komu grzechy
zatrzymacie, będą zatrzymane”.
Rozróżniamy dwa zasadnicze rodzaje żalu za grzechy, w zależności od motywu.
Jeden i drugi jest wystarczający do ważności spowiedzi.
Żal doskonały – Pierwszy żal nazywa się żalem doskonałym, gdzie motywem
żalu jest miłość do Boga: Kocham Boga i żałuję tego co zrobiłem, wiem, że źle
postąpiłem i że poprzez to zło sprawiłem przykrość Boga.
Żal niedoskonały (mniej doskonały) – to drugie pojęcie jest bardziej
poprawne, bo nazwa „niedoskonały” może budzić wątpliwości, że jest on złym żalem.
Motywem tego żalu nie jest już miłość do Pana Boga, tylko strach wynikający ze
świadomości konsekwencji grzechu, czyli strach przed karą, przed potępieniem
wiecznym, przed piekłem. Jest on tak silny, że budzi poczucie żalu. To jest taki
minimalistyczny żal, ale wystarczający do ważności sakramentu.
Do żalu doskonałego dochodzimy poprzez żal mniej doskonały, to jest naturalny
proces, przebiegający od motywów niższych do wyższych. Chcemy się ratować, bo
chcemy być zbawieni, dlatego człowiek będzie robił wszystko, żeby uniknąć piekła, i
ten motyw owej kary wiecznej, która się jawi jako skutek za popełnione grzechy –
zwłaszcza ciężkie i trwanie w tych grzechach – budzi poczucie żalu. Jest to pierwszy
krok do miłości Pana Boga, gdyż zbawienie jest uczestnictwem na wieki we
wspólnocie z Bogiem.
c.d.n.
Adres: PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO,
ul. Bursztynowa 5, 47 - 100 Strzelce Opolskie.
Tel: 77 – 4614288 ; Strona internetowa: www.strzelcekrzyz.com.pl
Konto: Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, Oddział w Strzelcach Opolskich
28 8884 1030 2004 0001 0878 0001

