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Musicie byæ dobrzy jak chleb, który le¿y na stole
i wszystkich nasyci..
Jan Pawe³ II
Kochani!
Kimkolwiek byœmy byli, cokolwiek byœmy zrobili, w ka¿dej, chwili
mo¿emy stan¹æ przed Panem i daæ siê ogarn¹æ Jego mi³oœci
i wspó³czuciu. Mo¿emy odkryæ przed Nim nasze najg³êbsze rany, lêki
i niepokoje, ufaj¹c, ¿e On nas pocieszy i nape³ni pokojem. Mo¿emy
przynosiæ Mu nasze grzechy, ufaj¹c, ¿e nam przebaczy i przygarnie nas
do siebie. Mo¿emy wypowiedzieæ przed Nim nasze potrzeby, wierz¹c,
¿e wska¿e nam drogê wyjœcia, nape³ni m¹droœci¹, moc¹ i nadziej¹.
Nie na wszystko w naszym ¿yciu mamy wp³yw. Istniej jednak coœ,
co mo¿emy uczyniæ i to niezale¿nie od tego, czy modlimy siê ju¿ od lat,
czy ta¿ zaczynamy dopiero poœwiêcaæ czas Panu Bogu.
Pierwszy krok to zwróciæ siê do Jezusa i powiedzieæ Mu,
¿e potrzebujesz jego pomocy i pokoju. Nie bój siê wyznaæ Mu swojej
s³aboœci. Bóg cieszy siê, gdy przychodzisz do Niego z ufnym i szczerym
sercem.
Kolejny krok, to zaufaæ, ¿e sytuacja nawet najbardziej trudna, zmieni
siê na lepsze. Uwierz, ¿e Bóg jest z tob¹, choæ nie mo¿esz Go zobaczyæ,
ani nie odczuwasz Jego obecnoœci. Uwierz, ¿e On zna twoje cierpienie
i potrafi wyprowadziæ dobro z ka¿dej sytuacji. Czyñ wszystko,
co w twojej mocy, by naœladowaæ niezachwian¹, wrêcz nielogiczn¹
wiarê œwiêtych.
Wreszcie ostatni krok to dzia³aæ. Nie jest wol¹ Boga, aby problemy
nas parali¿owa³y. Jeœli mo¿esz zrobiæ choæ ma³y krok
do przodu, zrób go, a zobaczysz, jak Bóg umacnia
twoja ufnoœæ i uzdalnia ciê do postawienia nastêpnego
kroku. W Piœmie Œwiêtym znajdujemy wiele historii
ludzi, którzy z Bo¿¹ pomoc¹ podŸwignêli siê z klêski
i ostatecznie odnieœli zwyciêstwo. Wielu œwiêtych
napotyka³o na swojej drodze wielkie przeciwnoœci,
ale zdo³ali je przezwyciê¿yæ. Staæ na to i Ciebie.
ks. Dariusz
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Ewangelia niedzielna - wg Œw. Mateusza (7,21-27)

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Nie ka¿dy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie
do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spe³nia wolê mojego Ojca, który jest w niebie.
Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliœmy moc¹ Twego imienia
i nie wyrzucaliœmy z³ych duchów moc¹ Twego imienia, i nie czyniliœmy wielu cudów moc¹
Twego imienia? Wtedy oœwiadczê im: Nigdy was nie zna³em. OdejdŸcie ode Mnie wy,
którzy dopuszczacie siê nieprawoœci! Ka¿dego wiêc, kto tych s³ów moich s³ucha i wype³nia
je, mo¿na porównaæ z cz³owiekiem roztropnym, który dom swój zbudowa³ na skale. Spad³
deszcz, wezbra³y potoki, zerwa³y siê wichry i uderzy³y w ten dom. On jednak nie run¹³,
bo na skale by³ utwierdzony. Ka¿dego zaœ, kto tych s³ów moich s³ucha, a nie wype³nia ich,
mo¿na porównaæ z cz³owiekiem nierozs¹dnym, który dom swój zbudowa³ na piasku.
Spad³ deszcz, wezbra³y potoki, zerwa³y siê wichry i rzuci³y siê na ten dom. I run¹³, a upadek
jego by³ wielki.

Fundamentów nie widaæ
O wartoœci domu w du¿ym stopniu decyduje solidnoœæ fundamentów. Ich zak³adanie
poch³ania wiele pracy i pieniêdzy, a na zewn¹trz nie widaæ ani jednego, ani drugiego.
Fundamenty s¹ w ziemi. Pocz¹tkowo siê j¹ rozkopuje, a po za³o¿eniu fundamentów
wyrównuje. St¹d przy wszystkich budowlach najbardziej niewdziêczn¹ prac¹ s¹ prace
ziemne. Trud wznoszenia budowli na fundamencie mo¿na ju¿ podziwiaæ, on jest widoczny.
M¹dry budowniczy wie jednak, ¿e nie wolno zabieraæ siê do budowy œcian, skoro
fundament jest niepewny. Ca³oœæ pracy ulegnie bowiem zniszczeniu.
Ten w³aœnie m¹dry sposób podejœcia do budowy domu ma na uwadze Jezus, gdy
koñcz¹c Kazanie na Górze, porównuje s³uchaczy do buduj¹cych. Jedni i drudzy buduj¹
dom. Pierwsi troszcz¹ siê o fundament, o dok³adne wype³nienie wskazañ Jezusa, drudzy
buduj¹ jedynie œciany chrzeœcijañskiego domu z piêknych hase³ wyjêtych z Jego kazañ.
Domy zostan¹ poddane próbie. Wówczas objawi siê moc tych, które maj¹ fundament,
i s³aboœæ tych, które go nie maj¹. Upadek domu chrzeœcijañskiego ¿ycia, zbudowanego
z piêknych hase³, jest po³¹czony z dramatem jego w³aœciciela. Zostaje on bezdomny,
o ile nie ginie w ruinach tego domu, jak zgin¹³ Judasz. Ruina domu ujawnia bowiem
bezsens dotychczasowego ¿ycia.
Tak bardzo dziœ potrzeba m¹drych budowniczych. Tak ³atwo przekonaæ siê o s³aboœci
domów budowanych na piasku z piêknych hase³. Ewangelia wymaga d³ugiego czasu
i pracy przy fundamencie. To gwarancja sukcesu doczesnego i wiecznego.
Kazanie na Górze winno byæ otwarte w mieszkaniu chrzeœcijanina, jak s¹ otwarte
plany na placu budowy, a ka¿dy dzieñ winien rozpoczynaæ siê od precyzyjnego ustalenia
co, gdzie i jak dziœ zostanie zrobione „na budowie” mego domu. Jeœli wskazania Jezusa
zostan¹ dok³adnie zachowane, dom ten bêdzie domem bezpiecznym, mocnym i piêknym.
Nie ¿a³ujmy czasu, si³ i majêtnoœci, by fundament naszego ¿ycia by³ osadzony
na ewangelicznej skale.
Ks. Edward Staniek

* * * * * * * * *
Mimo wszystko

Ludzie s¹ czêsto g³upi, nielogiczni i dbaj¹ tylko o w³asny interes;
Przebaczaj im, mimo wszystko.
Jeœli jesteœ ¿yczliwy, ludzie oskar¿¹ ciê o egoizm i niskie pobudki;
Pozostañ ¿yczliwy, mimo wszystko.
Jeœli osi¹gniesz w ¿yciu sukces, znajdziesz wielu fa³szywych przyjació³ i wielu
prawdziwych wrogów;
Staraj siê osi¹gn¹æ sukces, mimo wszystko.
Jeœli jesteœ szczery i otwarty, ludzie mog¹ to wykorzystaæ;
B¹dŸ szczery i otwarty, mimo wszystko.
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W jedn¹ noc ktoœ mo¿e zniszczyæ to, co budowa³eœ przez lata;
Buduj, mimo wszystko.
Jeœli odnajdziesz pokój i szczêœcie, wielu bêdzie ci zazdroœciæ;
B¹dŸ szczêœliwy, mimo wszystko.
O dobru, które czynisz dzisiaj, ludzie zapomn¹ pewnie ju¿ jutro;
Czyñ dobro, mimo wszystko.
Dawaj z siebie ile mo¿esz, a czêsto powiedz¹ ci, ¿e to za ma³o;
Mimo to dawaj z siebie wszystko.
Widzisz, w ostatecznym rachunku,
liczy siê tylko to, co dzia³o siê miêdzy tob¹ a Bogiem.
Matka Teresa z Kalkuty

* * * * * * * * *
Testament Bernadety Soubirou
Za biedê, w jakiej ¿yli mama i tatuœ, za to, ¿e siê nam nic nie udawa³o, za upadek m³yna,
za to, ¿e musia³am pilnowaæ dzieci, stró¿owaæ przy owcach, za ci¹g³e zmêczenie...
dziêkuje Ci, Jezu.
Za dni, w które przychodzi³aœ, Maryjo, i za te, w które nie przysz³aœ - nie bêdê Ci siê
umia³a odwdziêczyæ, jak tylko w raju. Ale i za otrzymany policzek, za drwiny, za obelgi,
za tych, co mnie mieli za pomylon¹, za tych, co mnie pos¹dzali o oszustwo, za tych, co mnie
pos¹dzali o robienie interesu... dziêkuje Ci, Matko.
Za ortografiê, której nie umia³am nigdy, za to, ¿e pamiêci nigdy nie mia³am, za moj¹
ignorancjê i za moj¹ g³upotê, dziêkujê Ci.
Dziêkujê, Ci poniewa¿ gdyby by³o na ziemi dziecko o wiêkszej ignorancji i wiêkszej
g³upocie, by³abyœ je wybra³a...
Za to, ¿e moja mama umar³a daleko, za ból, który odczuwa³am, kiedy mój ojciec, zamiast
uœcisn¹æ swoj¹ ma³¹ Bernadetê, nazwa³ mnie "siostro Mario Bernardo"
... dziêkujê Ci, Jezu.
Dziêkujê Ci za to serce, które mi da³eœ, tak delikatne i wra¿liwe, a które przepe³ni³eœ
gorycz¹...
Za to, ¿e matka Józefa obwieœci³a, ¿e siê nie nadajê do niczego, dziêkujê..., za sarkazmy
matki mistrzyni, jej g³os twardy, jej niesprawiedliwoœci, jej ironiê i za chleb upokorzenia...
dziêkujê.
Dziêkujê za to, ¿e by³am t¹ uprzywilejowan¹ w wytykaniu mi wad, tak ¿e inne siostry
mówi³y: "Jak to dobrze, ¿e nie jestem Bernadet¹".
Dziêkujê, za to, ¿e by³am Bernadet¹, której gro¿ono wiêzieniem, poniewa¿ widzia³am
Ciebie, Matko...
t¹ Barnadet¹ tak nêdzn¹ i marn¹, ¿e widz¹c j¹, mówili sobie: "To ta ma byæ Bernadet¹,
któr¹ ludzie ogl¹dali jak rzadkie zwierzê?"
Za to cia³o, które mi da³eœ, godne politowania, gnij¹ce..., za tê chorobê, piek¹c¹ jak ogieñ
i dym, za moje spróchnia³e koœci, za pocenie siê i gor¹czkê, za têpe ostre bóle... dziêkujê
Ci, mój Bo¿e.
I za tê duszê, któr¹ mi da³eœ, za pustyniê wewnêtrznej osch³oœci, za Twoje noce i Twoje
b³yskawice, za Twoje milczenie i Twe pioruny, za wszystko. Za Ciebie - i gdy by³eœ obecny,
i gdy Ciê brakowa³o...
dziêkuje Ci, Jezu
(wed³ug Fonti vive, Caravate, wrzesieñ 1960)

* * * * * * * * *
Praca jest dla cz³owieka, a nie cz³owiek dla pracy.
Jan Pawe³ II
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00
s
W ka¿dy wtorek od godz. 17 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
00
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. D³ugi tegoroczny Karnawa³ dobiega koñca. W tym tygodniu, dok³adnie 9 marca, mamy Œrodê
Popielcow¹. Otwiera ona œwiêty, szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnêtrznym znakiem naszego
wejœcia na drogê pokuty i nawrócenia jest posypanie g³owy popio³em. W kulturze Izraela gest ten by³
wyrazem wielkiego smutku, ¿a³oby. Popió³ przypomina te¿, ¿e wszystko, co ziemskie, powsta³o
z prochu ziemi i znów w proch siê obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kap³an, posypuj¹c
g³owy wiernych popio³em, czyni nad nimi znak krzy¿a, który oznacza oczyszczenie
i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeñ i modlitwy ma s³u¿yæ
naszemu nawróceniu, ma przygotowaæ nasze serca na owocne prze¿ycie radosnych œwi¹t
00
00
00
00
Zmartwychwstania Pañskiego. Tego dnia Msze Œwiête w naszym koœciele: 7 ; 9 ; 11 i 18
2. Pamiêtajmy, ¿e w Popielec obowi¹zuje post œcis³y, od którego nie ma dyspensy, a polegaj¹cy
na powstrzymaniu siê od potraw miêsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia mo¿emy zjeœæ
trzy posi³ki, ale tylko jeden z nich do syta. WstrzemiêŸliwoœæ od potraw miêsnych obowi¹zuje
wszystkich od 14. roku ¿ycia, bez górnej granicy wieku, natomiast post iloœciowy obowi¹zuje od 14.
do 60. roku ¿ycia. Jednak Koœció³ zachêca, aby w praktykê postu wprowadzaæ tak¿e tych, którzy nie s¹
do niego zobowi¹zani.
3. Od Œrody Popielcowej do niedzieli trwa³y bêd¹ Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. Wielki Post
powinien byæ naznaczony nasz¹ wspó³prac¹ z Bogiem, który „daje nam si³ê zaczynania od nowa”
(KKK nr 1432).
4. Jednoczeœnie przez ca³y Wielki Post katolicy powinny powstrzymaæ siê od brania udzia³u
w zabawach i spo¿ywania alkoholu. W tym roku wszelki trud zwi¹zany z abstynencj¹ ofiarujemy
w intencji dzieci przygotowuj¹cych siê do Pierwszej Komunii Œwiêtej oraz ich rodzin, aby Chrystus
naprawdê i w pe³ni zamieszka³ w ich sercach i aby ta przyjaŸñ przetrwa³a wszelkie ¿yciowe próby.
Niech nasze rodziny stan¹ siê prawdziwymi Koœcio³ami domowymi, które bêd¹ promieniowa³y ¿yw¹
wiar¹.
5. W g³êbokim prze¿ywaniu Wielkiego Postu pomog¹ nam nabo¿eñstwa wielkopostne. W ka¿dy pi¹tek
30
o godz. 17 z Chrystusem i Jego bolej¹c¹ Matk¹ bêdziemy przemierzali Drogê Krzy¿ow¹. A w niedziele
00
po Mszy œw. o godz. 11 bêdziemy rozpamiêtywaæ Mêkê Pañsk¹ podczas Gorzkich ¯ali. Gor¹co
zapraszam wszystkich Parafian na te nabo¿eñstwa: dzieci, m³odzie¿ i doros³ych!
Wasz Proboszcz
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