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Nic tak nie jest potrzebne cz³owiekowi, jak mi³osierdzie Bo¿e owa mi³oœæ ³askawa, wspó³czuj¹ca, wynosz¹ca cz³owieka ponad
jego s³aboœæ ku nieskoñczonym wy¿ynom œwiêtoœci Boga.
Jan Pawe³ II (£agiewniki, 7 VI 1997 r.)
Kochani!
Mi³osierdzie Jezusa nie ogranicza siê do przebaczenia grzechów. Jezus
troszczy siê o ka¿dy szczegó³ naszego ¿ycia. Z mi³osierdziem pochyla siê
nad naszymi fizycznymi dolegliwoœciami jak to widzimy na przyk³adzie
niewidomego Bartymeusza, któremu Pan przywróci³ wzrok (Mk 10,46-520).
A kiedy trêdowaty powiedzia³ „Panie, jeœli chcesz mo¿esz mnie oczyœciæ”,
Jezus odpowiedzia³: „Chcê, b¹dŸ oczyszczony!” (Mt 8,2-3). Nawet rzymski
setnik – poganin, który prosi³ Jezusa o uzdrowienie swego s³ugi – otrzyma³
od Niego dar mi³osierdzia.
Przed dwoma tysi¹cami lat Jezus objawi³ mi³osierdzie Bo¿e przez s³owa
i czyny. By³ Ÿród³em mi³osierdzia dla ka¿dego, kto do Niego ucieka³ siê
z wiar¹.
Do dziœ Jezus jest najwiêkszym Ÿród³em mi³osierdzia. Czy wierzymy, ¿e
zmartwychwsta³y i uwielbiony Pan mo¿e sprawiæ, i¿ historie ewangeliczne
o¿yj¹ w naszych sercach? Czy wierzymy, ¿e naszym udzia³em mo¿e staæ siê
doœwiadczenie Bo¿ego mi³osierdzia, o którym daj¹ œwiadectwo liczne
opowieœci z Ewangelii? Bóg prosi tyko o jedno: abyœmy podczas modlitwy,
lektury Pisma Œwiêtego, Mszy œwiêtej kierowali wzrok na Jezusa.
Wielu z nas cierpi z powodu popl¹tanych wiêzów rodzinnych, trudnoœci
w pracy, œwiadomoœci zniweczenia swoich nadziei i marzeñ. Wszyscy
wiemy, co to znaczy przygnêbienie i smutek w wyniku zadanych nam
w przesz³oœci ran. Jezus je widzi i chce uleczyæ. On jest potê¿niejszy
od najwiêkszego naszego grzechu, jaki moglibyœmy
pope³niæ, i najwiêkszej rany, jak¹ nosimy w swoim sercu.
On chce obmyæ w swojej krwi wszystkie nasze urazy
i rany, uwolniæ od poczucia winy. Chce abyœmy szli
naprzód popychani wiatrem Ducha Œwiêtego, abyœmy
nieustannie upodabniaj¹c siê do Niego i doœwiadczaj¹c
Jego mi³oœci, nieœli œwiatu jego przebaczenie
i mi³osierdzie.
ks. Dariusz
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Tylko Bóg

Tylko Bóg mo¿e daæ wiarê;
jednak ty mo¿esz daæ œwiadectwo.
Tylko Bóg mo¿e daæ nadziejê;
jednak ty mo¿esz pog³êbiæ wiarê w sercach swoich braci.
Tylko Bóg mo¿e daæ mi³oœæ;
jednak ty mo¿esz uczyæ innych jak kochaæ.
Tylko Bóg mo¿e daæ pokój;
jak ty mo¿esz zasiewaæ zgodê.
Tylko Bóg mo¿e daæ si³ê;
jednak ty mo¿esz pocieszyæ kogoœ w¹tpi¹cego.
Tylko Bóg mo¿e daæ ¿ycie;
jednak ty mo¿esz go uczyæ innych.
Tylko Bóg mo¿e daæ œwiat³o;
jednak ty mo¿esz sprawiæ, by zajaœnia³o ono w czyichœ oczach.
Tylko Bóg jest ¿yciem;
jednak ty mo¿esz wzbudziæ w innych pragnienie.
Tylko Bóg mo¿e uczyniæ coœ, co zdaje siê niemo¿liwe;
jednak ty mo¿esz uczyniæ to, co mo¿liwe.
Bóg jest samowystarczalny;
podoba Mu siê jednak, gdy mo¿e na ciebie liczyæ.

* * *
4 kroki do Boga
1. Bóg Ciê kocha!
Biblia mówi: „Bóg bowiem tak bardzo ukocha³ œwiat, ¿e da³ swego jedynego Syna, aby ka¿dy,
kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne”
Problem w tym, ¿e . . .
2. Ka¿dy z nas zrobi³, powiedzia³ b¹dŸ pomyœla³ rzeczy, które s¹ niew³aœciwe. Nazywaj¹
siê one grzechami, a grzechy te oddalaj¹ nas od Boga.
Biblia mówi: „Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwa³y Bo¿ej”. Bóg jest doskona³y i œwiêty, a nasze
grzechy oddalaj¹ nas od Niego na zawsze. Biblia mówi: „Zap³at¹ za grzech jest œmieræ”.
Dobr¹ nowin¹ jest to, ¿e oko³o 2 000 lat temu…
3. Bóg zes³a³ syna swojego jedynego, Jezusa Chrystusa, aby umar³ za nasze grzechy.
Jezus jest Synem Boga. ¯y³ bez grzechu i umar³ na krzy¿u, aby zap³aciæ karê za nasze
grzechy. „Bóg pokazuje swoj¹ mi³oœæ wzglêdem nas, bo gdyœmy jeszcze byli grzesznikami,
Chrystus umar³ za nas”.
Jezus zmartwychwsta³ i teraz ¿yje w niebie z Bogiem Ojcem. Oferuje nam dar ¿ycia wiecznego
- ¿ycia na wieki z Nim w niebie, jeœli uznamy Go za Pana i Zbawiciela. Jezus powiedzia³:
„Ja jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.
Bóg troszczy siê i kocha Ciê, chce byœ by³/by³a Jego dzieckiem. „A wszystkim, którzy Go
przyjêli, tym, którzy wierz¹ w imiê Jego, da³ moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi”. Mo¿esz poprosiæ
Jezusa Chrystusa, aby wybaczy³ Ci Twoje grzechy i wkroczy³ w Twoje ¿ycie, jako Twój Pan
i Zbawiciel.
4. Jeœli chcesz przyj¹æ Chrystusa Zbawiciela i odrzuciæ swoje grzechy, poproœ Go,
¿eby by³ Twoim Zbawicielem i Panem, odmawiaj¹c modlitwê:
„Panie Jezu, wierzê, ¿e jesteœ Synem Boga. Dziêkujê, ¿e umar³eœ na krzy¿u za moje grzechy.
Proszê, przebacz mi moje grzechy i obdaruj mnie ¿yciem wiecznym. Zapraszam Ciê do mojego
¿ycia i serca, b¹dŸ mym Panem i Zbawicielem. Chcê Ci zawsze s³u¿yæ”.
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2 kwietnia 2011r.
czyli relacja z przedstawienia w VI rocznicê œmierci Jana Paw³a II
2 kwietnia br. minê³a szósta rocznica œmierci papie¿a Jana Paw³a II. W tym dniu
ludzie, a szczególnie my Polacy, czujemy potrzebê jednoczenia siê. Wychodz¹c
naprzeciw duchowym pragnieniom spo³eczeñstwa, w naszej parafii o godzinie
20.00 mieliœmy okazjê wys³uchaæ monta¿u s³owno-muzycznego po³¹czonego
z krótkim nabo¿eñstwem. Ca³e przedsiêwziêcie przygotowa³a m³odzie¿ z naszej
parafii pod czujnym okiem ks. Piotra Kleczyñskiego.
Sobotnie przedstawienie trudno wpisaæ w jakiekolwiek ramy. Zawiera³o ono
bowiem elementy dramatu, trochê szkolnego apelu, twórcy siêgnêli te¿ po
interaktywne formy, jakimi by³y krótkie filmiki. M³odzi artyœci na pocz¹tku w bardzo
symboliczny sposób przedstawili scenê stworzenia œwiata, potem moment
odwrócenia ludzi od Boga. Nastêpnie konsekwentnie wyg³aszali teksty dotycz¹ce
wiary, mi³oœci do Boga, ludzkich grzechów i s³aboœci. Ekspresyjna recytacja
nie tylko œwiadczy³a o wysokim poziomie artystycznym, ale równie¿, co chyba by³o
celem twórców, porusza³a serca. Przedstawienie by³o jeszcze ciekawsze dziêki
filmikom, które by³y wplecione w fabu³ê. Jeden z nich to komentarze po œmierci
papie¿a przedstawiane w telewizji, inny to teledysk do jednego z utworów Piotra
Rubika „Tu es Petrus”. Nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ ulubionej pieœni papie¿a
„Barki”, która zosta³a zaœpiewana a¿ dwa razy. W trakcie œpiewu wszyscy widzowie
spontanicznie wstali. Niezwyk³y nastrój jaki panowa³ podczas czuwania,
by³ mo¿liwy dziêki przepiêknej dekoracji i œwiat³u, które zawsze jest elementem
silnie oddzia³uj¹cym na odbiorców. Recytatorzy w jednej z ods³on na znak
pojednania zapalali œwiece od œwiat³a, które trzyma³ w rêkach aktor graj¹cy Boga.
Na koniec m³odzi twórcy zostali nagrodzeni brawami i gratulacjami od samego
ksiêdza dziekana.
Podczas drogi na to spotkanie zaczê³am siê zastanawiaæ, co tak naprawdê jest
celem takich przedsiêwziêæ, z czego wynika ta wspomniana przeze mnie potrzeba
jednoczenia siê ludzi, w³aœnie w tym czasie. Czy jest to tylko nasze pobo¿ne
trwaj¹ce pó³ godziny westchnienie, czeœæ oddawana Wielkiemu Polakowi, próba
przypomnienia sobie jakiejœ wa¿nej chwili, emocji, tak jak przegl¹da siê album
ze zdjêciami? OdpowiedŸ otrzyma³am na koniec, gdy wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni do niesienia dalej, do swoich œrodowisk, dziedzictwa jakie przekazywa³
nam papie¿ Jan Pawe³ II. I to chyba te¿ by³o celem tego przedstawienia, niejako
przypomnienie o nauczaniu papie¿a, o tym co on przez te 27 lat pontyfikatu mówi³
do nas, do wiernych, swoich rodaków. I za to przypomnienie oraz emocje jakie
wzbudzi³o w nas przedstawienie, dziêkujemy naszym kole¿ankom i kolegom.
Dla tych, którzy nie mogli obejrzeæ tego wspania³ego monta¿u s³owno-muzycznego
prezentujemy poni¿ej kilka zdjêæ.
Karolina Góralczyk
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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. Od dzisiejszej, pi¹tej, niedzieli Wielkiego Postu zmienia siê charakter tego okresu
liturgicznego. Ca³y czas towarzyszy³o nam wezwanie Koœcio³a do nawrócenia i pokuty,
skorzystania z ³aski przebaczenia, któr¹ mi³osierny Bóg pragnie nas obdarzyæ. Teraz Wielki
Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziœ w koœciele zas³aniamy wszystkie krzy¿e. Skupimy
siê na rozwa¿aniu Mêki Pañskiej, st¹d jeszcze wiêksza zachêta do udzia³u w nabo¿eñstwach
Drogi Krzy¿owej i Gorzkich ¯ali. Apel ten kierujê zw³aszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku
nie uczestniczyli w tych piêknych nabo¿eñstwach.
2. Dzisiejsza niedziela, nosz¹ca datê 10 kwietnia, kieruje nasze myœli do tragicznego wydarzenia
sprzed roku. Dziœ przypada 1. rocznica katastrofy polskiego prezydenckiego samolotu pod
Smoleñskiem. Pewnie pamiêtamy jeszcze, jak trudne to by³o doœwiadczenie dla polskiego
Narodu, jak g³êboka ¿a³oba spowi³a serca wielu Polaków. Wspominaj¹c tamte chwile, proœmy
Boga o to, abyœmy wreszcie potrafili wyci¹gaæ z tej i innych lekcji historii w³aœciwe wnioski.
3. W sobotê, 16 kwietnia, swoje 84. urodziny bêdzie obchodzi³ Ojciec Œwiêty Benedykt XVI.
Wesprzyjmy go swoimi modlitwami, aby nadal dzielnie prowadzi³ Koœció³ poprzez pe³en
niepokoju XXI wiek.
4. Przysz³a niedziela, 17 kwietnia, bêdzie ju¿ Niedziel¹ Mêki Pañskiej, Niedziel¹ Palmow¹. Jej
liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a nastêpuj¹ce po niej dni
Wielkiego Tygodnia umo¿liwiaj¹ nam g³êbokie prze¿ywanie tajemnicy Mêki
i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pob³ogos³awimy ga³¹zki
wierzbowe, które bêd¹ przypomina³y jerozolimskie palmy, s³ane pod stopy wje¿d¿aj¹cego
do Œwiêtego Miasta Chrystusa – Mesjasza.
5. Serce pojednane z Bogiem i z bliŸnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiêtajmy, ¿e w tych
œwiêtych dniach Wielkiego Postu ka¿dy gest solidarnej troski o bliŸnich, tak¿e tej materialnej,
ma szczególne znaczenie. Œwiat oczekuje dziœ od chrzeœcijan wiarygodnego œwiadectwa komunii
i solidarnoœci. W przysz³¹ niedzielê po Mszach Œw. przed naszym koœcio³em bêdzie mia³a miejsce
zbiórka do puszek na rzecz naszego Parafialnego Caritas, a konkretnie na pomoc najubo¿szym
z naszej parafii. Kochani, ka¿dy gest ¿yczliwoœci jest niezwykle wa¿ny i za ka¿dy taki gest
bardzo dziêkujê.
Wasz Proboszcz
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