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VI N IEDZIELA Z WYKŁA
Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam: Jeśli wasza
sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie
wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie
zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam:
Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano:
«Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już
w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano
przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej
przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa
będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.
Oprócz
dziesięciu
przykazań
otrzymanych od Boga Izraelici mieli
sześćset trzynaście innych wymyślonych
przez siebie. Jezus nie mnoży przepisów,
nie nakłada ciężarów, lecz zachęca do
odkrycia istoty Prawa, którą jest miłość.
Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj
fałszywie. Wobec tych zaleceń Ojca
Jezus wskazuje, że oprócz zewnętrznych
czynników są wewnętrzne motywacje
serca. Inni ich nie widzą, ale Bóg tak.
Pogardzając innymi, pożądając ich,

odrzucając współmałżonka, mówiąc
fałszywie o innych, pozwalamy, aby
grzech opanował nasze serce, a wtedy od
grzesznych pragnień do czynów jest
tylko krok.
JEZU, NAUCZ MNIE, PROSZĘ,
ROZPOZNAWAĆ GŁĘBOKIE MOTYWY
MOICH DZIAŁAŃ I BYĆ CI WIERNYM
NIE Z LĘKU PRZED KARĄ, ALE Z
MIŁOŚCI.

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj,
abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla
Ciebie.
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Porządek Mszy świętych 16.02 – 23.02.2020
NIEDZIELA – 16.02.2020
7:30 – Za + ojca Pawła Pielenga w 4-tą rocznicę śmierci, za żonę Teresę, za
rodzeństwo i rodziców z obu stron
10:30 - Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Świętej Jadwigi, z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo z okazji 90-tych urodzin Konrada Mika, za córkę, syna z
rodziną oraz + żonę i zięcia.
- Roczek: Filip Pasoń
PONIEDZIAŁEK – 17.02.2020
18:00 – Za ++ rodziców Bronisławę i Kazimierza oraz córkę Zdzisławę i dziadków
z obu stron
WTOREK – 18.02.2020
18:00 – Za + Norberta i Katarzynę Szlenzog, + syna Karola i zięcia Huberta
ŚRODA – 19.02.2020
18:00 – Za + Elfrydę Mika w 1-szą rocznicę śmierci
CZWARTEK – 20.02.2020
18:00 – Za + męża Gerharda Broj w 2-gą rocznicę śmierci oraz za rodziców i
teściów
PIĄTEK – 21.02.2020
18:00 – Za + Alojzego Kulik w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców
SOBOTA – 22.02.2020
12:00 – Msza św. Roczek: Kacper Łakomy
18:00 – Za + męża Horsta Świerc, + syna Joachima oraz dziadków i krewnych
NIEDZIELA – 23.02.2020
7:30 – Za ++ rodziców Cecylię i Gerharda, + Alfonsa Wistuba i Eugeniusza
Klimszyn
10:30 – Za + męża Zygmunta Janiak w rocznicę śmierci.
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♦

Proszę o podjęcie sprzątania kościoła według rozpiski z gabloty.
W tym tygodniu zapraszam rodziny z ul. Przedmieście i
Kosmonautów. Bóg zapłać.

♦

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nie czynna. W
pilnych sprawach proszę o kontakt z ks. po mszach św.

♦

W tym tygodniu i w czasie Ferii Zimowych nie będzie spotkania
dla kandydatów do bierzmowania.

♦

Dzisiejsza kolekta i za tydzień jest przeznaczona na bieżące
płatności parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

♦

Spotkanie dla dzieci komunijnych odbędzie się w pierwszą
niedzielę marca.

♦

W czasie naszej pielgrzymki do Gwadelupe w terminie 13-23.02
wszelkie pilne sprawy można zgłaszać po mszach św.

♦

Życzę wszystkim Parafianom i Gościom błogosławieństwa
Bożego i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

Gazetka parafialna „Głos Parafii” jest wydawana przez parafię św. Jadwigi Śląskiej,
ul. Teligi 81, 45-627 Opole-Malina, Tel: 773070260 i jest przeznaczona wyłącznie do
użytku wewnętrznego członków tej wspólnot y parafialnej.

www.nasza-wiara.pl

Konto: 43 8884 0004 2003 0032 9938 0003
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ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
Ojcowie doskonale wiedzieli co oznacza
katedra, jaka jest jej symbolika. W przypadku
katedry Piotra cześć odbiera nie przedmiot, lecz
osoba Namiestnika Chrystusa na ziemi, który naucza
i prowadzi Kościół mocą Ducha Świętego.
22 lutego Kościół katolicki, zarówno w
formie zwyczajnej, jak i nadzwyczajnej, obchodzi
święto Katedry Św. Piotra Apostoła. Cóż to za
niecodzienne wspomnienie? Jaka jest jego historia?
Po pierwsze musimy sobie uświadomić czym
jest katedra. Otóż katedra jest tronem biskupa symbolizującym jego władzę
pasterską, a zwłaszcza obowiązek i prawo do nauczania prawd Ewangelii. Kościół w
którym ów tron stoi nazywamy stąd katedrą, czyli kościołem katedralnym.
Arcybiskup Nowowiejski w monumentalnym swoim dziele poświęconym liturgii
Kościoła tak podaje: „Stolica biskupia zatem jest symbolem jego rządów nad
duszami, jego obowiązku nauczania prawa Bożego, jego sędziowskiego charakteru,
jego przodownictwa w Kościele Bożym i najwyższego urzędu znakiem. (…) Biskupa
bez katedry nie rozumiano, katedry bez biskupa nie znano. Nawet po śmierci, biskupa
na jego katedrze sadzano. Podczas ingresu do kościoła katedralnego, biskup zasiada
uroczyście na katedrze biorąc w posiadanie diecezję”.
Święto katedry św. Piotra jest obchodzone od III wieku. Papież Paweł VI w
swoim Przemówieniu podczas Audiencji generalnej 22 lutego 1964 r. tak mówiło tym
święcie: „(…) chodzi tu o bardzo dawną, wywodzącą się z III wieku uroczystość,
różniącą się od święta obchodzonego w rocznicę męczeństwa Apostoła (29 czerwca).
Od IV wieku święto dzisiejsze nosi nazwę Natale Petri de cathedra.
Benedykt XVI podczas Audiencji generalnej 22 lutego 2006 r. podkreślił z
kolei, że święto to jest „wyrazem wdzięczności Bogu za misję powierzoną Piotrowi i
jego następcom”. Do czasów reformy liturgii święto to miało dwa obchody: katedry
w Antiochii i katedry w Rzymie, jako że Piotr był biskupem tych dwóch miast.

