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GRZECH TO OBIETNICA BEZ POKRYCIA
Mędrzec Syracydes stwierdził krótko, że Bóg „nikomu nie zezwolił
grzeszyć”. Dlaczego? Ponieważ grzech jest największym nieszczęściem
człowieka. Pozbawia radości życia i je niszczy. Grzech – to iluzja, która
szybko rozczarowuje. Jest obietnicą szczęścia bez pokrycia.
Mędrzec mówi, że Bóg daje nam możliwość wyboru – gdyż szanuje
naszą wolność, pozwala dokonywać osobistych decyzji, nie zmusza do wyboru
dobra (I czytanie). Nie jesteśmy aktorami, odgrywającymi rolę w napisanym
przez Boga scenariuszu życia, ale jego twórcami. Pan czuje się jednak za nas
odpowiedzialny. Dlatego nie milczy. Wie, co jest dla nas dobre, uprzedza, że
niektóre wybory prowadzą donikąd. Ostrzega przed grzechem i jego
konsekwencjami. Przez Syracydesa mówi: „Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się
podoba, to będzie ci dane”. Bóg ustanowił przykazania, kierując się miłością do
nas, a nie chęcią utrudniania nam życia (Ewangelia). Dekalog wyznacza
bezpieczną drogę do szczęścia.
Chrystus stanowczo zabrania nieprawości. Gdyby w grzechu znajdowało
się prawdziwe dobro człowieka, Jezus byłby pierwszy, który nakazałby nam
grzeszyć. Stanowczo jednak sprzeciwia się złu. Jak dobry Ojciec i serdeczny
Przyjaciel mówi: „Nie wchodź w to lub tamto, bo wyrządzisz sobie krzywdę.
Zobacz, wielu na tym straciło, nie powtarzaj ich błędów”. Okażmy Mu
posłuszeństwo. Zawierzmy. Nikt nie zmarnował swego życia dlatego, że zaufał
Chrystusowi i wiernie szedł drogą Bożych przykazań. Wszyscy, którzy Mu
uwierzyli, wygrali szczęśliwe życie. I jeszcze więcej: szczęśliwą wieczność.

===============================================================================================================================================================================

BĄDŹ ŚWIĘTY, CZYLI PRZEMIENIONY
W dzisiejszej liturgii wezwani jesteśmy do świętości. Wszyscy.
Rozumienie świętości człowieka (ale także rzeczy, miejsc itd.) zależało
w Kościele od rozumienia świętości samego Boga – statycznego i
dynamicznego. Statyczne odwołuje się do starotestamentalnego qodeš („rzecz
święta”, „świętość”), wywodzącego się najprawdopodobniej z rdzenia, który
znaczy „ciąć”, „oddzielać”, należy zatem do całkiem innego porządku, jest
doskonały, „oddzielony” od wszystkiego, co niedoskonałe. Tak pojmowano
świętość ludzi, stworzeń, rzeczy, miejsc: odrywano je od „przeznaczenia
świeckiego” i przeznaczano na wyłączną służbę Bogu. Takie statyczne
podejście do świętości było widoczne szczególnie przed Soborem
Watykańskim II, gdy Kościół wynosił na ołtarze tylko osoby „wyjęte”
(przynajmniej w ostatniej fazie swego ziemskiego życia) i oddane na wyłączną
służbę Bogu (i bliźnim).
Dynamiczne rozumienie świętości wiąże się z nowotestamentowym
Objawieniem Boga jako Wspólnoty Osób – Trójcy Świętej. Pan Bóg jawi się
tutaj nie jako „oderwany” od świata, lecz jako „Życie”, które „objawiło się” (1J
1,2). Najpierw w swoim Słowie, potem w Duchu. Bóg swoim życiem chce się
dzielić z człowiekiem. Owocem tego samoudzielania się Bożego życia
człowiekowi jest m.in. zamieszkiwanie w nim Trójcy Świętej. Świętość pojęta
dynamicznie rozwija się zgodnie z jej naturą, a więc przez poznanie i miłość.
To nie my czynimy samych siebie świętymi, to święty Bóg przemienia
nas w siebie. Pan Bóg dzisiaj nas usilnie wzywa, byśmy pozwolili mu się tak
właśnie przemieniać.
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 12 do 19 lutego 2017 roku.
Niedziela
12.02
SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 Za †† ojca Hieronima Wiesner, teściów Jadwigę i Mariana, dziadków, ciotki, szwagra i dusze w
czyśćcu cierpiące.
10.30 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc i bł. Boże
z ok. 40 rocz. ur. Konrada.
12.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. Boże
z ok. 80 rocz. ur. Ks. Teofila Cyrys.
Poniedziałek 13.02
18.00 Za †† męża i ojca Herberta w rocz. śm. jego rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek
14.02
Święto Św. Cyryla i Metodego, patronów Europy.
7.00 W intencji róży różańcowej Jezusa Miłosiernego o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach,
oraz za †† z tej róży – przełożona p. Bernadeta Sówka.
Środa
15.02
.
7.00
Czwartek
16.02
17.00 Za †† matkę Elfrydę w rocz. śm., ojca Wernera, ciotkę Wiktorię, ich rodziców i z pokrewieństwa.
17.02
Piątek
17.00 Grabczok Za † Antoninę Czech w I-szą rocznicę śmierci.
Sobota
18.02
18.00 Za †† żonę Urszulę w 18 rocz. śm., rodziców i rodzeństwo oraz z pokrewieństwa Tront, Frach,
Matuszczyk.

Niedziela 19.02
SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 W 30 dzień śm. p. Feliksa Sowa.
9.15 Grabczok Za †† ojca Józefa Świtala w rocz. śm., jego żonę Zofię, synową Elizabeth,
Marię i Rocha Kroll oraz za z pokrewieństwa.
10.30 Za †† rodziców Antoniego i Jadwigę Pogrzeba w rocz. śm., z całego pokrewieństwa.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Krystyna Kotula, Magdalena Imiełowska, Teresa Kałuża, Irena Matros
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Łucji, w tym tygodniu: Jezusa Miłosiernego – przełożona p.
Bernadetta Sówka.
Przypomnę że dziś na Grabczoku msza św. o godz. 12.00 – wyjątkowo.
Jutro po wieczornej mszy św. spotkanie przed pielgrzymką do Ziemi Świętej – zapraszam do Sali na farskim
ogrodzie.
We Wtorek święto św. Cyryla i Metodego patronów Europy i apostołów słowian.
W Czwartek po wieczornej mszy św. spotkanie PZC.
W przyszłą Niedzielę kolekta na ubezpieczenie naszych obiektów parafialnych.
Dzieciom i młodzieży życzę dobrego odpoczynku w czasie ferii zimowych.
Informacje poza duszpasterskie:
Zebranie Wiejskie będzie miało miejsce w dniu 15.02.2017r. tj. Środa o godz. 18:00 w Sali OSP.
ŁOK zaprasza: Na biesiadę karnawałową z Dominiką i Januszem Żyłką 25 lutego 2017 r, o godz. 19:00 w
Łubnianach sala koncertowa ŁOK – budynek OSP, bilety w cenie 25 zł do nabycia w ŁOK i kiosku w
Łubnianach
Gmina Łubniany: W związku z przystąpieniem do prac projektowych związanych z aktualizacją projektu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brynica przysiółek Surowina, informuję, iż w najbliższym
czasie projektanci będą kontaktować się z mieszkańcami Surowiny w sprawie ustalenia lokalizacji przyłączy i
pompowni na posesjach.
Grabczok:
Rozpoczynają się ferie zimowe i z tej okazji Pani Sołtys i Rada Sołecka zapraszają wszystkie dzieci i młodzież
szkolną na wielki bal przebierańców, który odbędzie się we Wtorek 14.02 w świetlicy OSP w Grabczoku.
Więcej informacji na naszej stronie sołectwa Grabczok.

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 19 do 26 lutego 2017 roku.
Niedziela
19.02
SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 W 30 dzień śm. p. Feliksa Sowa.
9.15 Grabczok Za †† ojca Józefa Świtala w rocz. śm., jego żonę Zofię, synową Elizabeth, Marię i Rocha
Kroll oraz za z pokrewieństwa.
10.30 Za †† rodziców Antoniego i Jadwigę Pogrzeba w rocz. śm., z całego pokrewieństwa.
Poniedziałek 20.02
7.00 W 30 dzień śm. p. Adeli Pogrzeba.
18.00 Za †† dziadków i teściów Marię i Alfonsa Ptaszek.
Wtorek
21.02
7.00 Za †† męża i ojca Jana Gacka, synów Józefa i Mariana, córkę Marię oraz z rodzin Gacka i Gopoń.
Środa
22.02
Święto katedry św. Piotra. Adoracja Grabczok.
18.00 Grabczok Za †† rodziców Łucję i Piotra Kurtz, Martę i Ryszarda Emmerling, męża Wilhelma,
brata Huberta, trzech szwagrów oraz z pokrewieństwa z obu stron.
Czwartek
23.02
Św. Polikarpa, biskupa i męczennika.
17.00 Za † ciotkę Annę z ok. ur.
Piątek
24.02
7.00 W intencji róży różańcowej Św. Katarzyny o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach, oraz
za †† z tej róży – przełożona p. Brygida Dendera.
17.00 Grabczok Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z
ok. 50 rocz. ur. Pawła Emmerling oraz bł. Boże w rodzinie.
Sobota
25.02
13.00 Do Miłosierdzia Boże z podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o dalsze łaski z ok. 80 rocz. ur.
o zdrowie i bł. Boże dla rodziny i wszystkich z rodziny Hildegardy Jendro.
14.30 Grabczok Do MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze
zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinie z ok. 30 rocz. sakramentu małżeństwa
Lucyny i Norberta Molek.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego za †† matkę Julię w rocz. śm., 2 ojców, dziadków z 3 stron, 2 braci,
bratową, bratanka Martina, siostrzenicę Teresę, 3 szwagrów, teściów Józefa i Emilię, ich rodziców
oraz z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 26.02
ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA.
7.30 Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, pogodę
ducha i bł. Boże w rodzinie oraz rodzinach dzieci z ok. ur. Urszuli.
9.15 Grabczok Za †† Józefa Kotula w 5 rocz. śm, oraz wszystkich z rodzin Kotula i Bzdok.
10.30 Do Anioła Stróża w I-szą rocz. ur. Agnieszki Góreckiej o zdrowie, opiekę i
bł. Boże w rodzinie.
======================================================================

OGŁOSZENIA:
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Beata Czok, Katarzyna Srebrny, Gizela i Patrycja Kokot
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Jezusa Miłosiernego, w tym tygodniu: Św. Katarzyny – przełożona p.
Brygida Dendera.
We Wtorek dzień adoracji Najświętszego Sakramentu na Grabczoku. Dzień adoracji wieczystej w naszym
kościele – rozpoczęcie o godz. 12.00 i zakończenie przed wieczorną mszą, która o godz. 18.00. Zapraszam do
modlitwy.
Rozpoczął się czas rozliczenia podatku stąd prośba, aby przekazać 1% tego podatku na pomoc naszej parafiance
Karolinie Góreckiej. KRS 0000273196. Szczegóły na stronie internetowej
Informacje poza duszpasterskie:
Wodzenie Niedźwiedzia – w Sobotę 25.02.2017 r. od godz. 08:00 „Wodzenie Niedźwiedzia”. W tym roku
niedźwiedź będzie odwiedzać mieszkańców z ulic: Krzywej, Powstańców Śl. od początku do numeru 29,
Młyńskiej, Stawowej, Klasztornej, 1 Maja, Prostej oraz Leśnej.
Informacje diecezjalne:
41. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę od 14 sierpnia do19 sierpnia 2017 r.

Europejski temat na dziś
ks. Tomasz Horak
Nie każdy Europejczyk nad tym się zastanawia, nie każdy potrafi to ująć w ramy słowne.
Niektórzy zawzięcie przeczą tym ideom. Ale bez stworzonej przez chrześcijan przestrzeni ducha ich
sprzeciw byłby przecież niezrozumiały.
Europejskie tematy coraz bardziej przebijają się w świadomości... Chciałem napisać
„Europejczyków”. Ale któż to jest ten Europejczyk? Niby wiemy, ale zdefiniować trudno. Przed
dwudziestu pięciu laty, w jednym z moich pierwszych felietonów w «Gościu Niedzielnym» użyłem
określenia „nowy europejski naród”. Ale mi się oberwało od czytelników! Mieli rację. Uważam, że
jednak ja też miałem – bo zastanawiałem się nad tym, co kiedyś wyniknie z dokonywających się od
dawna przemian w tej części świata. Przemiany nabrały ogromnej dynamiki – jakościowej, ilościowej
także. Każdy widzi, wyliczać nie trzeba.
Przed kilkunastu laty J.H.H. Weiler w książce «Chrześcijańska Europa» (u nas chyba nie
docenionej, a na pewno zapomnianej) posłużył się pewnym eksperymentem myślowym. Otóż do
„europejskiej Ziemi Obiecanej” przybywają turyści, których wysłano dla jej zbadania. Spostrzegli różne
rzeczy. „Odkrywcy Europy – pisze Weiler – opowiedzieliby..., że wszędzie gdzie mieszkają ludzie,
nawet w najmniejszej miejscowości, na każdym cmentarzu, nad wszystkimi niemal grobami... – prawie
zawsze wznosi się ten sam chrześcijański krzyż. I bez względu na to, czy grób pochodzi z roku 1003,
1503 czy 2003 – dla każdego odwiedzającego cmentarz krzyż ten znaczy zawsze to samo”. Tu należy
przypomnieć, że autor jest profesorem prawa, Żydem wierzącym i praktykującym. Jego książkę warto
przeczytać także dzisiaj.
Niedawno biskup bawarskiej Ratyzbony R. Voderholzer mówiąc o cywilizacji zachodniej
zauważył, że nie jest ona czymś statycznym, lecz rozwija się w czasie, integrując w sobie różne wpływy
i kultury. Jednakże nie jest zlepkiem różnych kultur. Czynnikiem integrującym naszą cywilizację jest
bowiem chrześcijaństwo. Nasz kalendarz, pojmowanie czasu, sztuka, muzyka, literatura, zasadnicze
rozróżnienie sfery sakralnej i świeckiej, a nawet samo Oświecenie, wszystko to jest nie do pomyślenia
bez chrześcijaństwa. Mówił o tym w kontekście zderzenia z islamem i próbami integrowania jego
wyznawców ze społeczeństwem Europy.
Tymczasem w Europie kościoły pustoszeją. W różnym tempie i w niejednakowej przeszłości
zaczęło się to dokonywać. A i skutki nie są jednakowe. Najbardziej opustoszały kościoły Francji i
Czech. W różnym czasie i z różnych powodów. Przyczyny wyrastały nie z podłoża religijnego, a proces
był zawsze złożony.
Kościoły pustoszeją, a zarazem świadomość przyznających się do chrześcijaństwa jest coraz
bardziej spolaryzowana. Mam na myśli coraz większy rozziew pomiędzy religijną wiedzą oraz
zaangażowaniem jednych, a nikłą i powierzchowną znajomością religijnej tradycji, prawd wiary oraz
udziałem w życiu modlitewnym i sakramentalnym innych. O tych sprawach nieraz mówili i pisali
socjologowie. Ich obserwacje i analizy mogą sugerować diagnozę, jakoby Europa już nie była
chrześcijańska. Albo że jest już tylko po części chrześcijańska.
Tak jednak zawyrokować nie można. W pełni podzielam zdanie biskupa Ratyzbony, że „nasz
kalendarz, pojmowanie czasu, sztuka, muzyka, literatura, zasadnicze rozróżnienie sfery sakralnej i
świeckiej... jest nie do pomyślenia bez chrześcijaństwa”. To jest przestrzeń społecznego życia, którą
stworzyła chrześcijańska obecność na tym kontynencie. Ta przestrzeń wypełniona jest ludźmi, ich pracą
i odpoczynkiem, modlitwą i rozrywką. Wypełniona jest materialnymi przejawami ich potrzeb i
upodobań, możliwości technicznych i wizji piękna. To zaś skupione jest w miastach i wioskach,
oplecione siecią dróg, linii kolejowych i energetycznych. Rzeczy materialne z ludzkiego ducha
wyrastają. Czy także z wiary? Może nie z jej teologicznego rdzenia, ale na pewno z wiary jako
wewnętrznej przestrzeni ludzkiego ducha otwartej bardzo szeroko ku człowiekowi, ale i ku Bogu. Ku
Bogu, o którym chrześcijanie twierdzą, że stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał.
Zmartwychwstał nie po to, by swą moc zamanifestować, ale aby człowieka zbawić od zła, grzechu i
beznadziei. Jak kto woli – od życia bez nadziei.
To prawda, nie każdy Europejczyk nad tym się zastanawia, nie każdy potrafi to ująć w ramy
słowne. Niektórzy zawzięcie przeczą tym ideom. Ale bez stworzonej przez chrześcijan przestrzeni ducha
ich sprzeciw byłby przecież niezrozumiały. Dlatego twierdzę, że nawet jeśli jakaś część Europejczyków
uważa się za agnostyków bądź niewierzących, Europa jest chrześcijańska.
A przekonani chrześcijanie mają wiele do zrobienia. Bardzo wiele.

