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KTO JEST PRAWDZIWYM ŚLEPCEM?
Kto tak naprawdę jest ślepcem w dzisiejszej Ewangelii? Czy
niewidomy od urodzenia, czy raczej faryzeusze mówiący, że Jezus „nie jest
od Boga, bo nie zachowuje szabatu”? Dzisiejsza niedziela zachęca, abyśmy
pomyśleli także o nas – czy nie jesteśmy ślepcami, gdy nie postępujemy jak
dzieci światłości?
Uczniowie Jezusa chorobę i nieszczęście niewidomego od urodzenia
widzą jako zasłużoną karę. Pozostaje tylko ustalić, czyje grzechy to
spowodowały. W ten sposób można, rozważając nad Bożą sprawiedliwością,
zobaczyć i minąć nieszczęśliwego człowieka, jak kapłan i lewita z przypowieści
o Samarytaninie. Rzeczywiście, „człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu”.
Bóg zgoła inaczej – patrzy na serce (I czytanie). To w nim mają się objawić
sprawy Boże.
Jezus, który jest Światłością świata, przyszedł, „aby ci, którzy nie widzą,
przejrzeli” (Ewangelia) i dostrzegli swój grzech. Potrzeba tu nie tyle zdrowych
oczu, ile wiary. Dzięki wierze widzimy Jezusa i rozpoznajemy Go jako
naszego Zbawiciela. Dokładnie tak, jak niewidomy od urodzenia. Dzięki wierze
widzimy siebie i rozpoznajmy prawdę o sobie jako grzesznikach. Inaczej niż
faryzeusze.
„Niegdyś byliście ciemnością” – stwierdza św. Paweł (II czytanie). Przez
chrzest jednak zajaśniał nam Chrystus i staliśmy się dziećmi światłości. Nie
możemy być pogrążonymi w ciemnościach ślepcami. Pamiętajmy o tym, że
„nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać” (Ewangelia). To znaczy, że
nie możemy czekać z nawróceniem. Jezus zna nasze serce i już pragnie nas
uzdrowić. Czy my tego pragniemy?

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

BOSKI APTEKARZ
Na świecie istnieje mnóstwo różnego rodzaju chorób. Atakują one
ludzki organizm i w najgorszym przypadku powodują śmierć. Ewangelia
poucza nas o jednej, dużo bardziej niebezpiecznej chorobie. Jest nią
grzech. Niebezpieczeństwo tej choroby polega na tym, że może unicestwić
nie tylko ciało, ale i duszę człowieka.
Łazarz był przyjacielem Jezusa. Zapewne chętnie gościł Mistrza w
swoim domu. Tym razem jednak zaproszenie ma szczególny charakter. Łazarz
poważnie choruje. Jego siostry obawiają się o stan zdrowia brata. Jedyna
nadzieja w Jezusie. „Boski Aptekarz” wypowiada słowa niosące życie:
„Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej”.
Dalej z Ewangelii dowiadujemy się, że Łazarz umiera. Wydawać by się
mogło, że zwiodła wszelka nadzieja. Ale choroba dosięgła jedynie jego ciała,
duszy zaś nie. Jezus na to nie pozwolił. I choć Łazarz rzeczywiście umarł, to
ostatecznie jednak Chrystus przywraca życie przyjacielowi.
Jakie leki zastosował? Na próżno nam doszukiwać się jakichś
medykamentów. Tym lekarstwem jest sam Jezus. Jego obecność w życiu
człowieka sprawia, że może on czuć się bezpieczny.
Nam też zdarza się zachorować. Ratujemy się wszelkiego rodzaju
lekarstwami. Ale czy nie zapominamy, że choruje także nasza dusza? Tutaj już
nie wystarczą pastylki, syropy czy zastrzyki. Grzechu nie da się wyleczyć
ludzkimi sposobami. Jedynie Jezus może nas uzdrowić.
Czy pozwalam się Jezusowi leczyć w sakramencie pokuty i
pojednania? Czy wzmacniam swoje życie duchowe codzienną modlitwą, a
także Eucharystią? Czy mam stały kontakt z moim „Boskim Aptekarzem”?
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INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 26 marca do 2 kwietnia 2017 roku.
Niedziela
7.30
9.15
10.30
14.00
15.00

26.03
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE.
Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, męża i ojca Antoniego Cebula, ich rodziców, rodzeństwo, Łucję i Ludwika
Rudolf, z pokrewieństwa Kałuża, Cebula, Marsolek, Klimek i dusze w czyśćcu cierpiące.
Grabczok Za † męża Gintra Susczyk w I-szą rocz. śm.
Do Anioła Stróża w I-szą rocz. ur. Franciszka Ratuszny o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.
Grabczok Droga Krzyżowa.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Poniedziałek 27.03
7.00 Za †† rodziców Łucję i Piotra, Albinę i Jana, syna Joachima, brata Huberta, szwagra Wilhelma,
pokrewieństwo Sochor i Kurtz.
18.00 Za †† rodziców Urbana i Annę Pogrzeba, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek
28.03
7.00 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, teściów Gertrudę i Franciszka Schudy, 4 szwagrów,
dziadków z obu stron, poległych na wojnach i dusze w czyśćcu cierpiące.
Środa
29.03
.
7.00 Za † Mariannę Marsolek od róży różańcowej św. Cecylii – przełożona p. Weronika Krupa.
Czwartek
30.03
17.00 Za † męża, ojca i dziadka Witolda w 15 rocz. śm.
31.03
Piątek
17.00 Grabczok Za † matkę Martę Folkman w I-szą rocz. śm.
18.00 Droga Krzyżowa.
Sobota
01.04
7.00 Do MBNP i MB fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane zdrowie i opiekę Bożą
z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże.
18.00 Za †† męża i ojca Helmuta, syna Rafała, matkę Cecylię i jej dwóch mężów oraz rodziców
Apolonię i Stefana.

Niedziela 02.04
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
7.30 Za †† rodziców Annę i Feliksa, Stefanię i Józefa, brata, szwagra, z pokrewieństwa
Marsolek i Knop oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9.15 Grabczok Za † męża Huberta Patrzek w 8 rocz. śm.
10.30 Za †† rodziców Ryszarda i Klarę.
14.00 Grabczok Gorzkie Żale.
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
======================================================================

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Teresa Cossbau, Barbara Sosna, Daria Czora, Krystyna Czech
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Elżbiety, w tym tygodniu: Św. Marii Magdaleny – przełożona p. Agnieszka Cebula.
Zapraszam na dzisiejsze Nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 15.00. We Wtorek kolejne spotkanie dla dzieci pierwszo-komunijnych o
godz. 17.00. W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00, po mszy spotkanie dla młodzieży klasy I gimnazjalnej.
W Piątek Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 18.00.
W przyszłą Niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby Kurii i Seminarium.
W dniach 27 i 28 maj pielgrzymka do Gniezna i okolic – zapisy u ks. proboszcza i pani Polok.
Zastępstwo w sprzątaniu: Urszula Symala (Młyńska 4 - 609 366 191) Patrycja Kilian (Powst. Śl. 4b - 77 4 215 615) Brygida Dendera
(Powst. Śl. 49 - 77 4 215 616) Anna Speda (Młyńska 19)
Informacje ogólno-diecezjalne:
Modlitwa w duchu Taize w udziałem brata Wojciecha w kościele seminaryjnym w Opolu we wtorek 28.03 o 19.00 - zapraszam młodzież.
W sobotę 1 kwietnia o godz. 19.30 w katedrze opolskiej zostanie wystawiona opera Giacomo Pucciniego «Siostra Angelica». Wstęp na
spektakl jest bezpłatny. W trakcie jego trwania odbędzie się kwesta na rzecz renowacji katedry.
Wielkopostny skupienia dla szafarzy Komunii św. w sobotę, 1 kwietnia, w kościele seminaryjnym w godz. 9.30 - 14.00.
Informacje poza duszpasterskie:
Przedszkole w Brynicy informuje w dniach 20 – 31 marzec trwają zapisy do przedszkola. Natomiast 9 kwietnia Przedszkole organizuje
Kiermasz Wielkanocny na placu przy kościele.
Zarząd LZS zaprasza na rozpoczęcie rundy wiosennej dzisiejszym meczem o godz. 15.00 z drużyną Start Jełowa.
Chór Cantilene działający przy ŁOKu zaprasza wszystkich, którzy lubią śpiewać i kochają śpiewanie do wstąpienie w jego szeregi.
Zgłoszenie i kontakt z p. Joachimem Sosna lub p. Krystianem Czech.
Grabczok: Zapraszam dziś na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 14.00.
W mijającym miesiącu marcu zebrano 1230,- zł. Bóg zapłać za ofiary oraz paniom za ich zebranie.
Grupa dzieci z Akademii Twórczości i Rada Sołecka serdecznie zapraszają na kiermasz wielkanocny, który odbędzie się w przyszłą
niedzielę 02.04 w świetlicy wiejskiej. Więcej informacji na naszej pod stronie sołectwa Grabczok.

INTENCJE MSZALNE – PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
od 2 do 9 kwietnia 2017 roku.
Niedziela
7.30
9.15
10.30
14.00
15.00

02.04
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
Za †† rodziców Annę i Feliksa, Stefanię i Józefa, brata, szwagra, z pokrewieństwa Marsolek i Knop oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
Grabczok Za † męża Huberta Patrzek w 8 rocz. śm.
Za †† rodziców Ryszarda i Klarę.
Grabczok Gorzkie Żale.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Poniedziałek 03.04
7.00 W 30 dzień śm. Manfreda Niemczyk.
18.00 Za †† ojca Alfonsa Spyra w rocz. śm., jego żonę Marię, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek
04.04
7.00 Za †† matkę Annę, ojca Franciszka, żonę Marię, 2 braci, szwagierkę, 2 ciotki, z całego pokrewieństwa
Wiench, Dendera i Palmer.
Środa
05.04
.
7.00 W 30 dzień śm. p. Marianny Marsolek.
Czwartek
06.04
17.00 Za †† męża i ojca Gintra Hyla, jego rodziców Karola i Monikę, teściów Pawła i Marię Kałuża, brata,
siostrę, 3 szwagrów, z pokrewieństwa Kesler, Buchta, Hyla i Kałuża.
Piątek
07.04
Pierwszy Piątek miesiąca.
7.00 W intencji czcicieli NSPJ.
17.00 Grabczok Za †† rodziców Ryszarda i Martę Emmerling, braci Wilhelma i Edgara, szwagra Helmuta i
Józefa, dziadków Emmerling i Folkmer i z pokrewieństwa.
18.00 Droga Krzyżowa.
18.30 Za †† męża i ojca Franciszka Czech w rocz. śm., rodziców Agnieszkę i Jana Moczko oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota
08.04
7.00 Za †† męża i ojca Jerzego w 19 rocz. śm. rodziców z obu stron i całe pokrewieństwo Sosna i Adamiec
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za †† rodziców z obu stron Annę i Eryka, Cecylię i Franciszka, siostrę Władysławę, brata Michała i
wszystkich z tych rodzin.

Niedziela 09.04
NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - PALMOWA.
7.30 Za †† rodziców Albinę i Wilhelma Żołneczko, ojca Stanisław Cebula z ok. ur.
oraz z pokrewieństwa.
9.15 Grabczok Za † Annę Stiller w 30 dzień śm.
10.30 Za †† ojca Konrada z ok. rocz. śm. matkę Adelę teścia Pawła i z pokrewieństwa.
14.00 Grabczok Droga Krzyżowa.
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
======================================================================

OGŁOSZENIA:
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:
Janina Hryc, Małgorzata Koch, Natalia Andrzejewska, Krystyna Makulik
Bóg zapłać za dyżur różańcowy róży Św. Marii Magdaleny, w tym tygodniu: Św. Faustyny – przełożona p.
Weronika Kansy.
Zapraszam na Nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 15.00.
We Wtorek spotkanie dla dzieci komunijnych od godz. 17.00, tym razem w kościele i będzie trwało 1,5 godz.
W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00, po mszy spotkanie dla młodzieży klasy III gimnazjalnej.
W tym tygodniu pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Zapraszam do sakramentów św.: spowiedzi i
komunii wynagradzające Sercu Jezusowemu. Okazja do spowiedzi przed mszą św.
W Piątek do południa odwiedziny chorych, a wieczorem o godz. 18.00 Droga Krzyżowa i msza św.
W przyszłą Niedzielę Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa. Na początku mszy św. poświęcenia palm.
Suma rozpocznie się poświęceniem i odczytaniem ewangelii o wjeździe do Jerozolimy przy kaplicy przed
pogrzebowej.
Zapraszam do zaplanowania spowiedzi przed świątecznej.

Wiosna, wróble i nadzieja
Ks. Tomasz Horak

I żadne „jakoś to będzie”. Bo będzie Boża wiosna, która wracała i wracać będzie
nawet w czas trudny i straszny
Mój 632 felieton. Felieton jest oczywiście komentarzem – ale nie tu miejsce na
roztrząsanie literackich gatunków. O czym można jeszcze napisać? Co skomentować.
Przeglądnąłem przed chwilą kilka portali internetowych – od prawa do lewa. Niektórymi
tematami już od dawna się odbija, jak po nieświeżej sałatce rybnej. Niektóre są nudne,
inne namolne, wszystkie wyglądają na odzwierciedlenie toczącego się życia. Ale jakby
powiedział Józek Tischner to gatunek „tyz prowda”. Wyszedłem przed drzwi, psa
wpuścić, bo szczekał głośno. Jasne, jego ulubiony kot chciał wejść, pies wtedy robi za
dzwonek. I to działa.
Na pobliskim modrzewiu drozd-śpiewak próbuje pierwsze tegoroczne melodie.
Frazy krótkie, proste, nieco skrzekliwe, powtarzane tylko dwa razy i to bez kadencji.
Początek sezonu, nie rozśpiewał się jeszcze. Przekrzykują go wróble i mazurki –
porządkują gniazda. To znaczy najpierw walczą o lepszą kwaterę, a dopiero potem
czyszczą, wyrzucają stare klamory. To jeszcze potrwa kilka dni. Potem jajka i spokojnie
siedzieć, aż wykluje się nowe pokolenie.
Tak obserwuję ten zoologiczny świat i zaczyna mnie mierzić ludzki światek. W
kółko to samo, tak często z uporem maniaka – i płytkie, i prymitywne, i powtarzane w
kółko. Czasem obrzydliwe. Na tle tego błyśnie nieraz temat ważny, nawet głęboki – ale
ginie w gąszczu chwastów. I nie każdy potrafi rozróżnić, co ważne i prawdziwe, a co
miałkie i wykrzywione. A poza tym, jaki procent naszej populacji czyta te wszystkie (i
ważne, i miałkie) komentarze, relacje, posty, doniesienia... Czyżby tym całym przemysłem
informacyjno-dezinformacyjnym pasjonowała się mała grupka zapaleńców? I jeszcze
mniejsza oszołomów? Elity oderwały się od narodu. Nie wiem, ale obawiam się tego. A
poza tym – czy to są elity? Pewnie tak, ale... Nasze elity zostały wręcz unicestwione.
Katyń, Lwów, Kraków, Syberia... Takich strat nie odbudowuje się w jedno stulecie, a i
ono jeszcze nie minęło.
Tymczasem wróble i mazurki, drozdy i kosy, czaple i kruki przygotowują się na
przyjęcie nowego pokolenia! Ludzkiego następstwa pokoleń prawie że nie ma. Miałem już
10 pogrzebów od początku roku, a urodził się i ochrzciłem tylko małego Kacpra. Jednego.
Wiem, jedni okładają się twittami i postami, innym wiosna zgasła i niewiele ich obchodzi.
Ale gdyby tak krzykacze i pieniacze wzięli się za organiczną pracę u podstaw... Mój Boże,
cóż mi się marzy, takie niedzisiejsze hasła wypisuję. Ale przecież wiosna też niedzisiejsza.
Od wieków ciągle ta sama w rocznych nawrotach. Ver erat aeternum, placidique
tepentibus auris... Rozpędziłeś się, Horak, niewielu to zrozumie, a któż jeszcze Owidiusza
wspomina. Choć pewnie warto.
Zawsze chciałem i starałem się być felietonistą nadziei. Czasem jest to tylko
zaduma, czasem tęsknota za nadzieją. Ale przecież chrześcijanin to z natury rzeczy
człowiek nadziei. Nawet wtedy, gdy bezmyślność otoczenia staje się beznadziejna. Idźcie
na podwórko, do lasu, do parku i na skwerek przypatrzyć się wróblom i kotom. Potem
powtórzcie słowa apostoła Pawła „nadzieja zawieść nie może”. I żadne „jakoś to będzie”.
Bo będzie Boża wiosna, która wracała i wracać będzie nawet w czas trudny i straszny. Bo
– druga część zdania św. Pawła – „miłość Boża rozlana jest w naszych sercach”.

