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zaciemniaj¹c Bo¿y obraz.
Podejmuj¹c walkê wewnêtrzn¹, dobrze jest uœwiadomiæ 

sobie pewn¹ zasadê duchow¹. Kiedy my staramy siê coraz 
bardziej upodabniaæ do Jezusa, On dzia³a w nas swoj¹ ³ask¹, 
która daleko wykracza poza nasze ludzkie mo¿liwoœci. 
Na tym polega tajemnica Bo¿ej mi³oœci – kiedy my stawiamy 
ma³y kroczek w kierunku Jezusa, On wybiega nam 
naprzeciw. Owocem jest zawsze wiêkszy pokój, g³êbsza 
m¹droœæ i jaœniejszy umys³. Bóg czyni dla nas „nieskoñczenie 
wiêcej, ni¿ prosimy czy rozumiemy”(Ef. 3,20).

             ks. Dariusz

W bardzo wielu filmach wojennych, westernach czy nawet komediach 
romantycznych wystêpuje czarny i bia³y charakter, które tocz¹ ze sob¹ walkê. 
Podobny sposób myœlenia znajdujemy równie¿ u Œw. Paw³a w Liœcie do Rzymian, 
szczególnie w rozdziale 8, w którym jest mowa o walce duchowej. Bia³y charakter 
to ten, kto ¿yje „wed³ug Ducha”, czarny natomiast ¿yje „wed³ug cia³a”. W nauczaniu 
Paw³a to, czy ¿yjemy „wed³ug Ducha” czy „wed³ug cia³a” ma decyduj¹cy wp³yw 
na nasze postêpowanie. Pierwsza z tych dróg prowadzi do œwiêtoœci, druga 
do grzechu.

Codziennie ka¿dy z nas staje w ogniu bitwy pomiêdzy dobrem a z³em, lub - jak to 
okreœla Œw. Pawe³ - pomiêdzy duchem a cia³em. Polem bitwy jednak nie s¹ nasze 
cia³a, nie jest istotne to ile i czego zjemy, albo ile czasu poœwiêcimy na modlitwê. 
Prawdziwa bitwa rozgrywa siê w naszym umyœle – w naszych postawach 
¿yciowych, naszym stosunku do Boga i bliŸnich.

Twój umys³ jest jednym z najcenniejszych darów udzielonych ci przez Boga. 
Jest to zarazem twoja najwiêksza szansa zbli¿enia siê do Boga. Paradoksalnie 
jednak ten sam umys³ mo¿e równie¿ staæ siê twoim najwiêkszym wrogiem 

KRZY¯

Gdy bol¹ ciê
nogi i rêce,
pomyœl, ¿e Chrystus
na Krzy¿u cierpia³
o wiele wiêcej...

Gdy g³owa twoja
dnie ca³e boli,
popatrz na g³owê Pana
w koronie cierniowej,
w krwawi¹cych ranach...

Gdy serce twoje
ju¿ nie wytrzymuje
tak stresuj¹cego ¿ycia,
zajrzyj w Serce Boga
w³óczni¹ przebite...
                     
I zawsze kochaj¹ce...

         Marianna Jankowska
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 11,1-45) 
By³ pewien chory, £azarz z Betanii, z miejscowoœci Marii i jej siostry Marty. Maria zaœ by³a t¹, która 

namaœci³a Pana olejkiem i w³osami swoimi otar³a Jego nogi. Jej to brat £azarz chorowa³. Siostry zatem 
pos³a³y do Niego wiadomoœæ: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus us³yszawszy to rzek³: 
Choroba ta nie zmierza ku œmierci, ale ku chwale Bo¿ej, aby dziêki niej Syn Bo¿y zosta³ otoczony chwa³¹. 
A Jezus mi³owa³ Martê i jej siostrê, i £azarza. Mimo jednak ¿e s³ysza³ o jego chorobie, zatrzyma³ siê przez 
dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedzia³ do swoich uczniów: ChodŸmy znów do Judei. Rzekli 
do Niego uczniowie: Rabbi, dopiero co ¯ydzi usi³owali Ciê ukamienowaæ i znów tam idziesz? Jezus im 
odpowiedzia³: Czy¿ dzieñ nie liczy dwunastu godzin? Je¿eli ktoœ chodzi za dnia, nie potknie siê, poniewa¿ 
widzi œwiat³o tego œwiata. Je¿eli jednak ktoœ chodzi w nocy, potknie siê, poniewa¿ brak mu œwiat³a. 
To powiedzia³, a nastêpnie rzek³ do nich: £azarz, przyjaciel nasz, zasn¹³, lecz idê, aby go obudziæ. 
Uczniowie rzekli do Niego: Panie, je¿eli zasn¹³, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówi³ o jego œmierci, a im siê 
wydawa³o, ¿e mówi o zwyczajnym œnie. Wtedy Jezus powiedzia³ im otwarcie: £azarz umar³, ale radujê siê, 
¿e Mnie tam nie by³o, ze wzglêdu na was, abyœcie uwierzyli. Lecz chodŸmy do niego. Na to Tomasz, zwany 
Didymos, rzek³ do wspó³uczniów: ChodŸmy tak¿e i my, aby razem z Nim umrzeæ. 

Kiedy Jezus tam przyby³, zasta³ £azarza ju¿ do czterech dni spoczywaj¹cego w grobie. A Betania by³a 
oddalona od Jerozolimy oko³o piêtnastu stadiów i wielu ¯ydów przyby³o przedtem do Marty i Marii, aby je 
pocieszyæ po bracie. Kiedy zaœ Marta dowiedzia³a siê, ¿e Jezus nadchodzi, wysz³a Mu na spotkanie. Maria 
zaœ siedzia³a w domu. Marta rzek³a do Jezusa: Panie, gdybyœ tu by³, mój brat by nie umar³. Lecz i teraz 
wiem, ¿e Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byœ prosi³ Boga. Rzek³ do niej Jezus: Brat twój 
zmartwychwstanie. Rzek³a Marta do Niego: Wiem, ¿e zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania 
w dniu ostatecznym. Rzek³ do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem. Kto we Mnie wierzy, 
choæby i umar³, ¿yæ bêdzie. Ka¿dy, kto ¿yje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? 
Odpowiedzia³a Mu: Tak, Panie! Ja wci¹¿ wierzê, ¿eœ Ty jest Mesjasz, Syn Bo¿y, który mia³ przyjœæ na œwiat. 
Gdy to powiedzia³a, odesz³a i przywo³a³a po kryjomu swoj¹ siostrê, mówi¹c: Nauczyciel jest i wo³a ciê. 
Skoro zaœ tamta to us³ysza³a, wsta³a szybko i uda³a siê do Niego. Jezus zaœ nie przyby³ jeszcze do wsi, lecz 
by³ wci¹¿ w tym miejscu, gdzie Marta wysz³a Mu na spotkanie. ̄ ydzi, którzy byli z ni¹ w domu i pocieszali j¹, 
widz¹c, ¿e Maria szybko wsta³a i wysz³a, udali siê za ni¹, przekonani, ¿e idzie do grobu, aby tam p³akaæ. 
A gdy Maria przysz³a do miejsca, gdzie by³ Jezus, ujrzawszy Go upad³a Mu do nóg i rzek³a do Niego: Panie, 
gdybyœ tu by³, mój brat by nie umar³. Gdy wiêc Jezus ujrza³ jak p³aka³a ona i ¯ydzi, którzy razem z ni¹ 
przyszli, wzruszy³ siê w duchu, rozrzewni³ i zapyta³: Gdzieœcie go po³o¿yli? Odpowiedzieli Mu: Panie, chodŸ 
i zobacz. Jezus zap³aka³. A ¯ydzi rzekli: Oto jak go mi³owa³! Niektórzy z nich powiedzieli: Czy Ten, który 
otworzy³ oczy niewidomemu, nie móg³ sprawiæ, by on nie umar³? A Jezus ponownie, okazuj¹c g³êbokie 
wzruszenie, przyszed³ do grobu. By³a to pieczara, a na niej spoczywa³ kamieñ. Jezus rzek³: Usuñcie 
kamieñ. Siostra zmar³ego, Marta, rzek³a do Niego: Panie, ju¿ cuchnie. Le¿y bowiem od czterech dni 
w grobie. Jezus rzek³ do niej: Czy¿ nie powiedzia³em ci, ¿e jeœli uwierzysz, ujrzysz chwa³ê Bo¿¹? Usuniêto 
wiêc kamieñ. Jezus wzniós³ oczy do góry i rzek³: Ojcze, dziêkujê Ci, ¿eœ mnie wys³ucha³. Ja wiedzia³em, 
¿e mnie zawsze wys³uchujesz. Ale ze wzglêdu na otaczaj¹cy Mnie lud to powiedzia³em, aby uwierzyli, ¿eœ 
Ty Mnie pos³a³. To powiedziawszy zawo³a³ donoœnym g³osem: £azarzu, wyjdŸ na zewn¹trz! I wyszed³ 
zmar³y, maj¹c nogi i rêce powi¹zane opaskami, a twarz jego by³a zawiniêta chust¹. Rzek³ do nich Jezus: 
Rozwi¹¿cie go i pozwólcie mu chodziæ. Wielu wiêc spoœród ̄ ydów przyby³ych do Marii ujrzawszy to, czego 
Jezus dokona³, uwierzy³o w Niego.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
MIEÆ DUCHA BO¯EGO

Jedn¹ z cech wspó³czesnego cz³owieka jest d¹¿enie do sukcesu, bardzo czêsto 
uto¿samianego z karier¹ zawodow¹, s³aw¹ i bogactwem materialnym. Osi¹ganiu 
wyznaczonych w tym wzglêdzie celów podporz¹dkowuje siê prawie wszystko, 
wykazuj¹c równoczeœnie paniczny lêk przed nieprzewidzian¹ i niechcian¹ zmian¹ 
planów, spowodowan¹ zw³aszcza zagro¿eniem zdrowia lub ¿ycia. Tymczasem 
cierpienie i œmieræ wpisane s¹ w ludzk¹ egzystencjê, o czym przypomina dzisiejsza 
Liturgia S³owa. Szczególnie silnie zosta³ wyakcentowany problem œmierci, ró¿nie 

rozwi¹zywany w zale¿noœci od wyznawanej religii czy przyjêtego œwiatopogl¹du. W œwietle Pisma œw., œmieræ 
nie jest koñcem cz³owieka, ale przejœciem w inny etap ¿ycia. Tê prawdê odkrywa miêdzy innymi prorok Starego 
Testamentu Ezechiel (Ez 37,12-14), przy czym w ca³ej pe³ni jest ona ukazana w Nowym Testamencie, w s³owach 
i czynach Pana Jezusa, który mówi „Ja jestem zmartwychwstaniem i ¿yciem” (J 11,25a-26) i ma moc wskrzeszania 
umar³ych (J 11,1-45).

Przeznaczeniem cz³owieka jest ¿ycie wieczne w niebie. Jak naucza œw. Pawe³, warunkiem osi¹gniêcia chwa³y 
niebieskiej jest zjednoczenie z Chrystusem ju¿ tutaj – na ziemi – przez posiadanie Ducha Bo¿ego (Rz 8,8-11). 
Us³yszane dzisiaj s³owo Bo¿e sk³ania wiêc do refleksji i postawienia sobie pytañ szczególnie donoœnych w okresie 
Wielkiego Postu: czym jest dla mnie œmieræ; na ile przyjmujê prawdê o zmartwychwstaniu; czy robiê wszystko, 
aby ¿yæ wed³ug wskazañ Ewangelii?

                            Przedruk za „Dzieñ Pañski”
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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.

I Komunia Œwiêta
PI¥TE  PRZYKAZANIE  BO¯E
Nie zabijaj.

¯YCIE I ZDROWIE 

¯ycie jest najwiêkszym darem Boga i jest Jego w³asnoœci¹. 
Dlatego nie wolno odbieraæ sobie ¿ycia i zabijaæ bliŸnich; to s¹ bardzo 
ciê¿kie grzechy. Nie wolno tak¿e niepotrzebnie nara¿aæ ¿ycia 
ani swojego, ani innych ludzi. Nale¿y dbaæ o swoje zdrowie i 
bezpieczeñstwo. Nie wolno dawaæ z³ego przyk³adu, zachêcaæ do 
grzechu, pobudzaæ do gniewu. ¯ycia i zdrowia broni pi¹te przykazanie Dekalogu. 
Bardzo czêsto ludzie nara¿aj¹ ¿ycie i zdrowie na drogach, k¹pi¹c siê 
w niedozwolonych miejscach, przy niebezpiecznych zabawach. Brutalne filmy lub 
gry komputerowe ucz¹ nas z³ego i niew³aœciwego stosunku do ¿ycia.

Zwierzêta równie¿ s¹ stworzone przez Boga, ale niektóre z nich stanowi¹ nasze 
po¿ywienie. Nie nale¿y nigdy mêczyæ zwierz¹t i sprawiaæ im bólu. Ca³a otaczaj¹ca 
nas przyroda - ³¹ki, lasy, pola - to cudowny dar Boga dla nas. Powinniœmy 
szanowaæ i chroniæ ca³¹ przyrodê.

Sakrament bierzmowania
1. Kim jest Bóg?
Bóg to Stwórca œwiata i cz³owieka. Pan nieba i ziemi, który 

otacza swoje stworzenia ci¹g³¹ opiek¹. Od niego zale¿y wszystko, 
dlatego te¿ cz³owiek powinien ca³kowicie polegaæ na Bogu, 
mi³owaæ Go z ca³ego serca i duszy oraz s³u¿yæ Mu niepodzielnie. 
Bóg objawia sie cz³owiekowi w œwiecie, którego jest Stwórc¹, 
w dziejach wybranego ludu izraelskiego, a w pe³ni w Jezusie 
Chrystusie. Boga okreœlamy mianem ducha gdy¿ jest niewidzialny, 
nieœmiertelny, nie ma cia³a, ma zaœ rozum i woln¹ wolê. Bóg jest 
mi³oœci¹, jest duchem nieskoñczenie doskona³ym, stworzycielem, 
gdy¿ z niczego uczyni³ œwiat.

2. Kim jest Trójca Œwiêta?
Trójca Œwiêta to jeden Bóg w trzech Osobach (Bóg Ojciec, Syn Bo¿y i Duch Œwiêty), 

maj¹cy tê sam¹ naturê i te same doskona³oœci. Stanowi ona centrum tajemnicy wiary 
i ¿ycia chrzeœcijañskiego. Samo pojêcie nie jest wyra¿eniem biblijnym, pochodzi z koñca 
II wieku, oddaje jednak w swej prostocie doskonale to, co ksiêgi Nowego Testamentu 
g³osz¹ o trzech Osobach, które s¹ jednym, jedynym Bogiem.

3. Co to jest Opatrznoœæ Bo¿a?
Opatrznoœæ Bo¿a jest to opieka Boga nad wszystkim co stworzy³, a szczególnie nad 

cz³owiekiem, by wszystko doprowadziæ do pe³nej doskona³oœci i ostatecznego celu. 
W³aœciw¹ postaw¹ cz³owieka wierz¹cego w opatrznoœæ Bo¿¹ jest zaufanie Bogu, zdanie 
siê na Niego w ka¿dej sytuacji, w ka¿dym cierpieniu i w samej godzinie œmierci.

*   *   *   *   *   *   *   *

Nie ¿yje siê, nie kocha siê, nie umiera siê - na próbê.    (JP II)
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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
*   *   *   *   *

1. Prze¿ywana dziœ pi¹ta niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w okres 
rozpamiêtywania Mêki Pañskiej. Starajmy siê prze¿ywaæ ten czas w wiêkszym skupieniu, 
wygospodarowuj¹c chwile w ci¹gu dnia, rano lub wieczorem na choæby krótkie rozwa¿anie 
mêki Pañskiej czy to czytaj¹c jej opis w Ewangeliach, czy te¿ rozwa¿aj¹c codziennie jedn¹ 
stacjê Drogi Krzy¿owej.

2. Przypominamy, ¿e w okresie Wielkiego Postu w naszej parafii odprawiane s¹ 
nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej i Gorzkich ¯ali. Droga Krzy¿owa w pi¹tek o godz. 17 . 
Gorzkie ̄ ale w niedzielê po Mszy Œw. o godz.11 . Tych, którzy z powodu obowi¹zków czy to 
rodzinnych, czy zawodowych nie mog¹ uczestniczyæ w wielkopostnych nabo¿eñstwach, 
zachêcamy do indywidualnego rozwa¿ania mêki Pañskiej. Mo¿na to równie¿ uczyniæ 
w gronie rodzinnym, wprowadzaj¹c stopniowo dzieci w tê praktykê.

3. W ramach duchowego przygotowania do Kanonizacji Jana Paw³a II w ka¿dy pi¹tek po 
Mszy Œw. o godz. 18  odbywa siê projekcja filmu z homili¹ Ojca Œw. wyg³oszon¹ podczas 
pielgrzymek do Ojczyzny.

Natomiast Wspólnota Ró¿añcowa podjê³a inicjatywê Ca³odobowej Nowenny przed 
kanonizacj¹. Nowenna rozpocznie siê w Wielki Pi¹tek i zakoñczy siê w dniu kanonizacji 
czyli 27 kwietnia. Polegaæ bêdzie na odmówieniu wyznaczonej czêœci Ró¿añca i litanii 
do B³. Jana Paw³a II o konkretnej godzinie wybranej z ca³ej doby. Nowennê odprawiamy 
w domu. Zapraszamy do w³¹czenia siê w tê piêkn¹ inicjatywê, by przez wstawiennictwo 
B³. Jana Paw³a II wypraszaæ ³aski od Pana Boga. Chêtni mog¹ zg³aszaæ siê w zakrystii 
lub pod nr tel. 728 768 758.

                                                 Wasz Proboszcz
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