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6 MARCA
ŚRODA POPIELCOWA

REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ
„Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki
we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę
drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?”.
Belka „wkomponowana” w czyjeś oko, czyni całkowicie niemożliwym widzenie
czegokolwiek. Nie chodzi tu tylko o widzenie jakichś małych, niepozornych i jeszcze
dobrze ukrytych rzeczy, ale także, a może przede wszystkim o rzeczy duże, wielkie.
Mając belkę w swoim własnym oku, jak można twierdzić, że się widzi coś więcej,
prócz tego, co się ma we własnym oku i co faktycznie przesłania cały świat?
Jak można widzieć coś, co istnieje gdzieś dalej, skoro nawet dobrze nie widzi się
tego, co się ma bezpośrednio przy oku lub nawet w oku? W jaki sposób można
zauważyć u kogoś drzazgę, podczas, gdy belka mocno i niezachwianie tkwi
w naszych oczach?
Nosząc we własnym oku belkę nie widzi się prawdy, bo nie można jej zobaczyć.
Nie dostrzegając drugiego człowieka, można jedynie „zobaczyć” swoje własne
projekcje na jego temat, swoje własne myśli i oczekiwania względem jego osoby,
osobiste sądy i przekonania, wszystko, ale nie to, jakim ten człowiek faktycznie jest,
lub, idąc nieco dalej, jakim faktycznie jest Bóg, w którego wierzę. Belka przesłania
mi nie tylko obraz człowieka, ale też obraz Boga. W tej sytuacji nie pozostaje mi
nic innego, jak tylko myśleć o Bogu. Ale On nie jest tylko wytworem myśli.
Nie jest „przedmiotem” mentalnym. Jest Rzeczywistością, jest Obecnością. Jest Kimś,
Kto istnieje realnie. Jest Tym, Którego chcę ujrzeć i widzieć.
Jeżeli nie zajmę się sobą w celu uporządkowania siebie, jeśli nie wyjmę belki
ze swojego własnego oka, to również nie wyjdę w czystości swoich intencji ku innym
i nie zajmę się nimi: ani człowiekiem ani Bogiem. Nie zobaczę ani człowieka, ani też
Boga w tym, co ich stanowi. Będąc z nimi mogę być nie ze względu na nich samych,
ale przez wzgląd na siebie i swoje własne niezaspokojone pragnienia i namiętności.
Znajomość siebie, akceptacja siebie, i co daj Boże, pełne miłości, szacunku
i godności traktowanie siebie, warunkuje i gwarantuje takie samo traktowanie
innych. Świadomość własnych słabości, niemocy i ograniczoności, uświadamia,
że również cała ta przebogata gama rozmaitych cech istnieje i funkcjonuje nie tylko
w nas samych, ale też i w innych, w naszych bliźnich.
ks. Dariusz Larus
/za: www.diecezja.opole.pl/

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
W DIECEZJALNYM DOMU FORMACYJNYM W MIEDONI
NIEDZIELA – 3 marca 2019 r.

830
1000

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Msza Św.: Intencja P. KŁOSEK
Msza Św.: Intencja P. ZIÓŁKOWSKI

1100 – 1500 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1500
Nabożeństwo niedzielne

PONIEDZIAŁEK – 4 marca 2019 r.
ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
1530 – 1700 Adoracja Najświętszego Sakramentu

1700
18

30

Msza Św.: INTENCJA WOLNA
Spotkanie dla uczniów 3 klas Gimnazjum /salka na plebanii/

WTOREK – 5 marca 2019 r.
30

00

15 – 17 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1600 – 1655 Okazja do Sakramentu Pokuty

1700
18

30

Msza Św.: Intencja P. WOŹNIAK
Spotkanie dla uczniów 7 klas Szkoły Podstawowej /salka na plebanii/

800
1700

ŚRODA – 6 marca 2019 r.
ŚRODA POPIELCOWA
Msza Św.: O ducha pokuty
Msza Św.: O ducha pokuty

700

CZWARTEK – 7 marca 2019 r. – I
Msza Św.: INTENCJA WOLNA

CZWARTEK

1800
1830

Spotkanie z Prezydentem Raciborza /OSP Miedonia/
Spotkanie dla uczniów 8 klas Szkoły Podstawowej /salka na plebanii/

1700

PIĄTEK – 8 marca 2019 r.
Msza Św.: W intencji Kobiet /Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – dla dorosłych/
SOBOTA – 9 marca 2019 r.

730

8

00

Modlitwa Różańcowa

Msza Św.: INTENCJA WOLNA
NIEDZIELA – 10 marca 2019 r.

830

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Msza Św.: Intencja P. CYCOŃ Ag.
Różaniec Fatimski

00

Msza Św.: Intencja P. DASTIG

00

Nabożeństwo Gorzkich Żali z Kazaniem Pasyjnym

00

Nauka stanowa dla młodzieży /kościół parafialny/

10
15
18

OGŁOSZENIA
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
 Dziś
VIII Niedziela Zwykła. Rozpoczynamy CZTERDZIESTOGODZINNE
NABOŻEŃSTWO PRZED ŚRODĄ POPIELCOWĄ. Adoracja Najświętszego Sakramentu
w naszej kaplicy od godziny 1100 zakończona o godz. 1500.
O godz. 1500 Nabożeństwo eucharystyczne


Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone do puszki w minioną niedzielę.



W poniedziałek i wtorek Adoracja Najświętszego Sakramentu do 1530 do 1700.
Okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty we wtorek od 1600 i w Środę
Popielcową przed Mszami Świętymi.



W poniedziałek (4.03) O godz. 1830 w salce na plebanii spotkanie dla uczniów
3 klas Gimnazjum.



We wtorek (5.03) O godz. 1830 w salce na plebanii spotkanie dla uczniów 7 klas
Szkoły Podstawowej.



W Środę Popielcową (6.03) rozpoczynamy OKRES WIELKIEGO POSTU.
Msze Święte o godz. 800 i 1700. W tym dniu obowiązuje post ścisły (jakościowy
i ilościowy).



Zachęcam, aby w Okresie Wielkiego Postu brać udział w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali, a także powstrzymać się od udziału w zabawach.



W czwartek (7.03) Msza Święta o godz. 700. O godz. 1800 w Sali OSP Miedonia
spotkanie z Prezydentem Miasta Raciborza. O godz. 1830 w salce na plebanii
spotkanie dla uczniów 8 klas Szkoły Podstawowej.



W piątek (8.03) Msza Święta w intencji Kobiet. Po Mszy Św. Nabożeństwo Drogi
Krzyżowej dla dorosłych



W sobotę (9.03) O godz. 730 Modlitwa Różańcowa i o godz. 800 Msza Święta.
Od godz. 2000 w klasztorze Annuntiata Czuwanie dla młodzieży.



W niedzielę (10.03) I Niedziela Wielkiego Postu. Między Mszami Różaniec
fatimski. O godz. 1500 zapraszam serdecznie na Nabożeństwo Gorzkich Żali
z Kazaniem Pasyjnym. Nasza OSP zaprasza wszystkie kobiety na godz. 1600
do Sali OSP Miedonia na spotkanie z okazji dnia Kobiet. Po Mszy Św. wieczornej
w kościele parafialnym nauka stanowa dla młodzieży.



Polecam GOŚĆ NIEDZIELNY i GŁOS MIEDONI

„Bóg zapłać” za wszelkie dary i ofiary oraz pracę na rzecz Diecezjalnego Domu
Formacyjnego i naszej Wspólnoty!
Życzę Wszystkim wielu Łask Bożych w nowym rozpoczynającym się tygodniu.
Wasz - ks. Łukasz Szablicki

