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Pomaga to nam oceniæ, jakie postêpy czynimy wyzbywaj¹c siê 
iluzji i uraz, a tak¿e skorygowaæ nasze postêpowanie, 
gdy zauwa¿ymy, ¿e poszliœmy z³¹ drog¹. 

Lekarze mówi¹, ¿e jesteœmy tym, co jemy. S³owa te s¹ 
szczególnie prawdziwe w odniesieniu do pokarmu S³owa 
Bo¿ego. Trud w³o¿ony w refleksjê nad swoim postêpowaniem 
i regularne rozwa¿anie Pisma Œwiêtego na modlitwie lub 
podczas Mszy œwiêtej – zostan¹ wynagrodzone przez Ducha 
Œwiêtego wiêksz¹ zdolnoœci¹ budowania mi³oœci i jednoœci 
w naszych rodzinach i naszej parafii. 

       ks. Dariusz

Lekarze podkreœlaj¹ dziœ znaczenie profilaktyki. Zachêcaj¹ do systematycznego 
ruchu, zdrowego od¿ywiania i badañ profilaktycznych. Wszystkie te dzia³ania daj¹ siê 
³atwo kontrolowaæ. Albo wychodzimy na spacer, albo nie. Podobnie trudno nam nie 
zauwa¿yæ czy jedliœmy dziœ razowy chleb i odpowiedni¹ iloœæ warzyw,  czy g³ównie 
frytki i s³odycze. Wyniki badañ profilaktycznych daj¹ nam konkretne wskazówki, na co 
powinniœmy zwróciæ uwagê, chc¹c zachowaæ zdrowie.

Mimo to jednak ³atwiej nam prowadziæ siedz¹cy tryb ¿ycia, ni¿ regularnie siê ruszaæ. 
Jedzenie p¹czków i chipsów czêsto sprawia nam wiêksz¹ przyjemnoœæ ni¿ jedzenie 
broku³ów. £atwiej jest szkodziæ swojemu cia³u, ni¿ rozumnie siê o nie troszczyæ. Jednak 
cz³owiek m¹dry docenia wagê troski o w³asne zdrowie, wiedz¹c ¿e dziêki temu 
osi¹gnie lepsz¹ jakoœæ ¿ycia. 

Podobnej postawy wymaga budowanie zdrowych relacji. W Piœmie Œwiêtym 
znajdujemy liczne zachêty do czuwania nad naszym myœleniem i postêpowaniem: 
„Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze”(2Kor.13,5); „Niech ka¿dy bada w³asne 
postêpowanie”(Ga.6,4); „Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie! Unikajcie 
wszystkiego, co ma choæby pozory z³a”(Tes.5,21-22). I, co najwa¿niejsze: „Nie bierzcie 
wiêc wzoru z tego œwiata, lecz przemieniajcie siê przez odnawiania umys³u, abyœcie 
umieli rozpoznaæ jaka jest wola Bo¿a, co jest dobre, co Bogu przyjemne, 
co  doskona³e”(Rz.12.2).

Wszystkie te fragmenty dotycz¹ tak¿e naszego odnoszenia siê do innych. Badaj¹c 
i poddaj¹c refleksji swoje ¿ycie wewnêtrzne, jesteœmy w stanie oceniæ, w jakim stopniu 
potrafimy okazywaæ mi³oœæ, dobroæ i wspó³czucie tym, których mamy wokó³ siebie. 

Niech Twoja wola siê wype³ni 
we mnie i wszystkich moich braciach. 
Nie pragnê niczego wiêcej, 
tylko czyniæ to, co chcesz.

    Gen Rosso
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 6,24-34) 

Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Bo albo jednego bêdzie nienawidzi³, a drugiego bêdzie 
mi³owa³; albo z jednym bêdzie trzyma³, a drugim wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie. 
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie siê zbytnio o swoje ¿ycie, o to, co macie jeœæ i piæ, 
ani o swoje cia³o, czym siê macie przyodziaæ. Czy¿ ¿ycie nie znaczy wiêcej ni¿ pokarm, a cia³o 
wiêcej ni¿ odzienie? Przypatrzcie siê ptakom w powietrzu: nie siej¹ ani ¿n¹ i nie zbieraj¹ 
do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je ¿ywi. Czy¿ wy nie jesteœcie wa¿niejsi ni¿ one? Kto z was 
przy ca³ej swej trosce mo¿e choæby jedn¹ chwilê do³o¿yæ do wieku swego ¿ycia? A o odzienie 
czemu siê zbytnio troszczycie? Przypatrzcie siê liliom na polu, jak rosn¹: nie pracuj¹ ani przêd¹. 
A powiadam wam: nawet Salomon w ca³ym swoim przepychu nie by³ tak ubrany jak jedna z nich. 
Jeœli wiêc ziele na polu, które dziœ jest, a jutro do pieca bêdzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, 
to czy¿ nie tym bardziej was, ma³ej wiary? Nie troszczcie siê wiêc zbytnio i nie mówcie: 
co bêdziemy jeœæ? co bêdziemy piæ? czym bêdziemy siê przyodziewaæ? Bo o to wszystko 
poganie zabiegaj¹. Przecie¿ Ojciec wasz niebieski wie, ¿e tego wszystkiego potrzebujecie. 
Starajcie siê naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwoœæ, a to wszystko bêdzie wam 
dodane. Nie troszczcie siê wiêc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzieñ sam o siebie troszczyæ siê 
bêdzie. Dosyæ ma dzieñ swojej biedy.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Jeden dzieñ

Jak to dobrze, ¿e w Ewangelii Chrystus podaje nie tylko zasady ¿ycia 
wiar¹ i mi³oœci¹, lecz równie¿ konkretne wskazania, podpowiadaj¹c niejako, 
jak te zasady nale¿y zastosowaæ w ¿yciu. Jedna z nich jest ujêta w s³owach: 
„Nie troszczcie siê zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzieñ sam o siebie troszczyæ 
siê bêdzie. Doœæ ma dzieñ swej biedy” (Mt 6, 34). Jest to recepta 
na zachowanie w ¿yciu ewangelicznie rozumianej wolnoœci.

To jest mniej wiêcej tak, jak z wysy³aniem paczki. Codziennie rano 
otrzymujê do Pana Boga du¿e pude³ko. Mam w nim umieœciæ bogactwo ca³ego dnia. Mogê to pude³ko 
zostawiæ puste, trac¹c przez lenistwo cenne godziny, i mogê je wype³niæ rzeczami bardzo wartoœciowymi, 
marnymi a nawet z³ymi. Godzina po godzinie, chcê czy nie chcê, pude³ko siê zape³nia. Pan Jezus 
przypomina, byœmy mieli na uwadze wy³¹cznie to pude³ko, które wype³niamy. Z punktu widzenia 
praktycznego wa¿nym momentem jest zakoñczenie dnia. Chodzi bowiem o to, by wype³nione pude³ko 
zapakowaæ, zaadresowaæ i wys³aæ do domu Ojca w niebie. Tam gromadzone paczki wszystkich dni ¿ycia 
po naszej œmierci zostan¹ otwarte i z punktu widzenia wartoœci wiecznych odpowiednio ocenione.

Najczêœciej pope³niany b³¹d polega na tym, ¿e ludzie wieczorem ani nie zamykaj¹ paczki, ani jej 
nie wysy³aj¹ na rêce Boga. Zostaje ona otwarta przy ich ³ó¿kach, a kiedy nastêpnego dnia rano otwieraj¹ 
oczy obok niej stoi nastêpne pude³ko, które trzeba pakowaæ. Poniewa¿ z wczorajszego wiele spraw 
nie zosta³o zamkniêtych, wiêc wlok¹ siê one do nastêpnego. Za dziesiêæ dni maj¹ ju¿ dziesiêæ otwartych 
pude³ek, wszystkie pe³ne i po³¹czone ze sob¹ wlok¹cymi siê z dnia na dzieñ sprawami. Cz³owiek zaczyna 
siê gubiæ. Sam ju¿ nie mo¿e zajmowaæ siê tym, co by³o, bo odbije siê to Ÿle na tym, co aktualnie robi. W tej 
sytuacji nie zostaje mu nic innego, jak wzywaæ kogoœ, by pomóg³ zrobiæ porz¹dek. On sam dusi siê, brakuje 
mu wolnej przestrzeni, jest przywalony swoj¹ przesz³oœci¹.

Drugi prawie równie czêsty b³¹d polega na bezpodstawnym martwieniu siê o jutro, które nigdy do nas nie 
nale¿y. Martwienie siê tym, co bêdzie, to nic innego jak tracenie cennego czasu dnia dzisiejszego 
i przelewanie domniemanych smutków i goryczy przysz³oœci w aktualnie pakowane pude³ko. Nie nale¿y 
martwiæ siê na zapas.

„Doœæ ma dzieñ swojej biedy”. Ile¿ ¿yciowej m¹droœci jest zawartej w tym krótkim zdaniu Chrystusa. 
Wystarczy to jedno zdanie Ewangelii zrealizowaæ w stu procentach, tak jak radzi Jezus, by odkryæ smak 
prawdziwej wolnoœci. Jak¿e spokojna jest noc cz³owieka, który paczkê minionego dnia odes³a³ na adres 
swego wiecznego mieszkania. Jego przesz³oœæ jest zawsze uporz¹dkowana, czeka na nastêpny dzieñ, 
by go wype³niæ dobrem i wys³aæ do Boga. O jutro nie musi siê martwiæ. „Dzieñ jutrzejszy sam o siebie 
troszczyæ siê bêdzie”.

Najnieszczêœliwsi ludzie na ziemi to ci, którzy od lat nie wysy³aj¹ wieczorem zapakowanego dnia na rêce 
Boga. Zagubieni w przesz³oœci i zatroskani o przysz³oœæ. Niewolnicy swego w³asnego ¿ycia.

Jeœli ka¿dy mój dzieñ jest w rêkach Ojca, to i ja w ka¿dym momencie mogê z³o¿yæ w nie swoje w³asne 
serce. Na tym polega ewangelicznie rozumiana wolnoœæ. I tylko w niej mo¿na realnie planowaæ przysz³oœæ. 
Umiejêtnoœæ ¿ycia dniem dzisiejszym jest piêkna przez to, ¿e cz³owiek jest gotów zarówno pakowaæ dobro 
przez sto lat na Ziemi, jak i skoñczyæ pakowanie w dniu dzisiejszym. Czynienie dobra w czasie jest dla niego 
Ÿród³em radoœci, ale i myœl o zakoñczeniu tego dzie³a i spotkaniu z Ojcem w wiecznoœci wype³nia go 
szczêœciem.                                Ks. Edward Staniek
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm... 
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii 

Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana Jezusa, byæ blisko 
Niego i poznaæ prawdy wiary.

PIERWSZE  PRZYKAZANIE  BO¯E
Nie bêdziesz mia³ bogów cudzych przede mn¹.
BÓG 

Pan Bóg jest duchem, nie widzimy Go, ani nie s³yszymy, 
dlatego czasem o Nim zapominamy. A przecie¿ Jemu 
zawdziêczamy wszystko. Dlatego w pierwszym przykazaniu On 
sam nakazuje, abyœmy wierzyli w prawdziwego Boga i tylko Jemu 
oddawali czeœæ Bosk¹. Panu Bogu oddajemy czeœæ, jeœli w Niego 
wierzymy, ufamy Mu i kochamy Go. Mamy tak¿e czciæ Najœwiêtsz¹ Maryjê 
Pannê i Œwiêtych. Czeœæ i chwa³ê Panu Bogu oddajemy w szczególny sposób 
przez modlitwê. Modlitwa jest to rozmowa cz³owieka z Bogiem. Modlimy siê 
po to, aby Pana Boga uwielbiæ, czyli oddaæ Mu czeœæ i chwa³ê, dziêkowaæ Panu 
Bogu za otrzymane dary, prosiæ o po moc w potrzebach i przepraszaæ 
za grzechy.

Powinniœmy modliæ siê rano i wieczorem, przed i po jedzeniu, przed nauk¹ 
i po nauce. Równie¿ w pokusach, niebezpieczeñstwach i radoœciach. Abyœmy 
mogli Boga czciæ i kochaæ musimy Go poznaæ. Boga poznajemy w czasie 
katechez, czytaj¹c religijne czasopisma i ksi¹¿ki, ogl¹daj¹c religijne filmy. 
Grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu  pope³nia ten, kto w Boga 
n ie  w ierzy,  n ie  modl i  s iê ,  n ieodpowiedn io  zachowuje  s iê  
w koœciele, wierzy w zabobony i wró¿by.

Sakrament bierzmowania
Co to jest grzech?
Grzech jest obraz¹ Boga, ran¹ zadan¹ Koœcio³owi i krzywd¹, 

któr¹ cz³owiek sam sobie wyrz¹dza. Polega na œwiadomym 
i dobrowolnym przekroczeniu prawa wiecznego.

Co to jest grzech ciê¿ki - œmiertelny?
Grzech œmiertelny jest odwróceniem siê od Boga jako 

najwy¿szego celu, zniszczeniu mi³oœci i ³¹cznoœci z Bogiem. 
Grzech ten niszczy w cz³owieku mi³oœæ, bez której jest niemo¿liwe 
¿ycie wieczne. Przy braku skruchy powoduje on wykluczenie 
z Królestwa Bo¿ego i wiecznie potêpienie.

Co to jest grzech lekki - powszedni?
Grzech powszedni jest nieporz¹dkiem moralnym w ¿yciu cz³owieka. Grzech powszedni 

nie zrywa przymierza z Bogiem i nie pozbawia grzesznika ³aski uœwiêcaj¹cej, jednak¿e 
pozostawiony bez skruchy usposabia stopniowo cz³owieka do pope³nienia grzechu 
œmiertelnego.

Wymieñ grzechy g³ówne?
1. Pycha,  2. Chciwoœæ,  3. Nieczystoœæ,  4. Zazdroœæ,  5. Nieumiarkowanie w jedzeniu 

i piciu,  6. Gniew,  7. Lenistwo.

I Komunia Œwiêta
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00 00 œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00 00 00 00

00

00 00

00

30

00

*   *   *   *   *

1. Dzisiejsza, ósma niedziela w ci¹gu roku zamyka pierwsz¹ czêœæ tak zwanego okresu w ci¹gu roku, która 
stanowi swoisty pomost pomiêdzy okresem Narodzenia Pañskiego a Wielkim Postem. W najbli¿sz¹ œrodê, 
5 marca, rozpoczniemy zatem okres przygotowania do œwi¹t Wielkanocnych, czyli w³aœnie Wielki Post.
2. Msze œw. w Œrodê Popielcow¹ w naszym koœciele celebrujemy w nastêpuj¹cym porz¹dku: 7 , 9 , 11  i 18 .
3. Przypominamy, ¿e wstrzemiêŸliwoœæ od potraw miêsnych obowi¹zuje wszystkich od 14. roku ¿ycia, bez górnej 
granicy wieku, natomiast post iloœciowy obowi¹zuje od 18. do 60. roku ¿ycia. Oznacza to, ¿e w ci¹gu dnia mo¿emy 
spo¿yæ wy³¹cznie jeden posi³ek do syta, a pozosta³e dwa niepe³ne. Obowi¹zek ten nie dotyczy osób chorych.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesi¹ca, dzieñ dziêkczynienia za dar Eucharystii i kap³añstwa. 
Z tej okazji modlimy siê równie¿ o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne, zw³aszcza z naszej parafii. Godzina 
Œwiêta po Mszy Œw. o godz. 18 .
5. W pierwszy pi¹tek miesi¹ca, 7 marca, o godz. 7  i 18  zostanie odprawiona Msza œw. ku czci Najœwiêtszego 
Serca Jezusowego po³¹czona z nabo¿eñstwem wynagradzaj¹cym. Bêdzie równie¿ okazja do spowiedzi œw. 
od godz. 17 . 
6. A poniewa¿ bêdzie to ju¿ pierwszy pi¹tek Wielkiego Postu, rozpoczniemy równie¿ nabo¿eñstwa Drogi 
Krzy¿owej: o godz. 17 .
7. W przysz³¹ niedzielê, czyli w pierwsz¹ niedzielê Wielkiego Postu, rozpoczniemy nabo¿eñstwa Gorzkich ¯ali 
po Mszy Œw. o godz. 11 .
8. Za udzia³ w ka¿dym z tych nabo¿eñstw mo¿emy uzyskaæ odpust zupe³ny, czyli darowanie przez Boga 
kary doczesnej za grzechy, które zosta³y odpuszczone co do winy. Odpust ten mo¿emy ofiarowaæ za siebie 
lub za zmar³ych. Do jego uzyskania konieczne jest spe³nienie zwyk³ych warunków, tj.: stan ³aski uœwiêcaj¹cej, 
przyjêcie w tym dniu Komunii œw., modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego, wyzbycie siê przywi¹zania do grzechy 
nawet lekkiego. Chciejmy obficie korzystaæ z tego skarbca ³aski, jaki poprzez Koœció³ ofiaruje nam Bóg, 
aby zbli¿yæ nas do siebie.
9. W liturgii tego tygodnia, we wtorek, 4 marca, bêdziemy obchodziæ œwiêto œw. Kazimierza królewicza, który by³ 
drugim z szeœciu synów Kazimierza Jagielloñczyka. ¯ywo interesowa³ siê sprawami publicznymi, a ojciec 
upatrywa³ w nim swego nastêpcê i wdra¿a³ go powoli do wspó³rz¹dzenia. Niestety, w wieku 26 lat zmar³ 
na gruŸlicê. Jego kult szybko rozszerzy³ siê na terenach Rzeczypospolitej.                               Wasz Proboszcz_____________________________________________________________________________
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