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Wokó³ Sakramentów...
Pokuta - o czym musimy pamiêtaæ?
Cz³owiek kwestionuj¹cy autorytet i przyjaŸñ
Boga sam nie jest w stanie wyzwoliæ siê i zmieniæ
swój stosunek do Boga. Nie trzeba przekonywaæ,
¿e wokó³ nas, ale i w nas samych istnieje wiele z³a.
Co wiêcej, wobec istniej¹cego z³a czujemy siê
bezsilni, bo nie potrafimy siê mu przeciwstawiæ.
Warto zauwa¿yæ, ¿e Pan Bóg maj¹c œwiadomoœæ
takiej bezsilnoœci cz³owieka niesie mu pomoc
w sakramencie pokuty i pojednania, który
nazywany jest te¿ przebaczeniem, spowiedzi¹,
nawróceniem. Ka¿de zamyœlenie cz³owieka nad
sensownoœci¹ tego sakramentu domaga siê
przyjêcia wiary Koœcio³a o tym, ¿e sakramentu
tego, jak zreszt¹ ka¿dego innego, udziela
zmartwychwsta³y Jezus Chrystus, spowiednik kap³an udzielaj¹cy rozgrzeszenia jest tylko
znakiem i poœrednikiem Bo¿ego dzia³ania.
Bo¿a moc
Istot¹ Bo¿ego dzia³ania w sakramencie pokuty
i pojednania jest wyzwolenia cz³owieka z niemocy
z³a, które zamyka cz³owiekowi dostêp do Boga
i ¿ycia z Nim przez ca³¹ wiecznoœæ. To z³o
nazywane jest w jêzyku religijnym grzechem. Grzech nie jest zwyk³ym b³êdnym
postêpowaniem, niepos³uszeñstwem, sprawianiem zawodu, Ÿle wykonan¹ prac¹,
z³ym zachowaniem wobec ludzi. Grzech zawsze zwraca siê przeciw Bogu. Jest on
wynikiem wolnego dzia³ania cz³owieka, któremu wydaje siê, ¿e wszystko wie,
wszystkiemu potrafi zaradziæ, wszystko potrafi w³aœciwie oceniæ.

* * * * * *
Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane.
(J 20,23)
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 1, 14-20).
Gdy Jan zosta³ uwiêziony, przyszed³ Jezus do Galilei i g³osi³ Ewangeliê Bo¿¹. Mówi³:
«Czas siê wype³ni³ i bliskie jest królestwo Bo¿e. Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê».
Przechodz¹c obok Jeziora Galilejskiego, ujrza³ Szymona i brata Szymonowego Andrzeja,
jak zarzucali sieæ w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzek³ do nich: «PójdŸcie za Mn¹,
a sprawiê, ¿e siê staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Id¹c nieco dalej, ujrza³ Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy te¿ byli w ³odzi
i naprawiali sieci. Zaraz ich powo³a³, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza razem
z najemnikami w ³odzi i poszli za Nim.
* * * * * * * * * * * *
JUTRO, CZYLI KIEDY?
Na pewno wœród nas znajdzie siê wiele osób, które
odk³adaj¹ wykonanie wa¿nych rzeczy na póŸniej. Maj¹c
przygotowaæ siê do wa¿nego egzaminu lub napisaæ
sprawozdanie, o jakie ju¿ dawno prosi³ szef w pracy, spêdzaj¹
ca³y dzieñ na sprz¹taniu mieszkania czy odpisywaniu na
zaleg³¹ korespondencjê. Takie zwlekanie psychologowie
okreœlaj¹ mianem prokrastynacji.
Ws³uchuj¹c siê w dzisiejsz¹ liturgiê S³owa, warto
zastanowiæ siê, czy nie zostaliœmy przypadkiem dotkniêci duchow¹ prokrastynacj¹? S³owo
Bo¿e przynagla nas bowiem do tego, byœmy nie odk³adali na póŸniej Bo¿ych spraw. Czas siê
wype³ni³ i bliskie jest królestwo Bo¿e. Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê. Jezus wzywa
nas, byœmy nie czekali na inny bardziej odpowiedni moment czy okolicznoœci. Okreœlenie
czas siê wype³ni³, czy pe³nia czasu, ma wiele znaczeñ. Po pierwsze, to moment przyjœcia
na œwiat Syna Bo¿ego, który odkrywa przed nami now¹, wspania³¹ perspektywê ¿ycia
w bliskoœci i przyjaŸni z Bogiem. Po drugie, to pe³nia ³aski odkupienia, któr¹ mo¿emy
otrzymaæ. Po trzecie – ostrze¿enie, jakie Bóg kieruje do mnie, bym uœwiadomi³ sobie, ¿e ju¿
najwy¿szy czas coœ zmieniæ w ¿yciu, ¿e za du¿o w nim z³a i niewiernoœci. Po czwarte, jest to
tak¿e zaproszenie, bym jeszcze bardziej zaanga¿owa³ siê w dobro, które jest wokó³ mnie
i zrealizowa³ wreszcie dobre zamiary i postanowienia, jakie noszê w sercu. Wiemy jak
niebezpieczne jest zwlekanie. Bywa, ¿e niszczy ono wiêzi miêdzyludzkie, hamuje rozwój,
sprawia, ¿e gubimy siê w ¿yciu i zostajemy w tyle. Dlatego nie czekajmy na lepszy czas
z nawróceniem, pojednaniem z drugim cz³owiekiem, spowiedzi¹ czy modlitw¹. Bo Pan
ju¿ przyszed³.

* * * * * * * * * * * *
„Êródùem pokrzepienia i nadziei jest widok tak wielu rodzin wielodzietnych, które przyjmujà dzieci jako
prawdziwy dar Boga. One wiedzà, ýe kaýde dziecko jest bùogosùawieñstwem. Sùyszaùem, jak niektórzy twierdzà,
ýe rodziny wielodzietne i rodzenie siæ tak wielu dzieci to jedna z przyczyn ubóstwa. Wydaje mi siæ to bardzo
uproszczone. Mogæ powiedzieã, wszyscy moýemy to stwierdziã, ýe gùównà przyczynà ubóstwa jest system
gospodarczy, który usunàù ze swego centrum czùowieka, a w jego miejsce postawiù pieniàdz. Jest to system
gospodarczy, który wyklucza, zawsze wyklucza: dzieci, starców, bezrobotnà mùodzieý. Tworzy on kulturæ
odrzucenia, w której ýyjemy. Przyzwyczailiúmy siæ do widoku osób odrzuconych. To jest gùównà przyczynà
ubóstwa, a nie rodziny wielodzietne”.
(papie¿ Franciszek)
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Pokuta - o czym musimy pamiêtaæ? (c.d.)
Z biblijnych tekstów opowiadaj¹cych o grzechu cz³owieka wynika, ¿e skierowa³ on sw¹
wolnoœæ przeciw Bogu, a w konsekwencji tak¿e przeciw sobie. Efektem tego dzia³ania jest
z³o, które go nieustannie dotyka. Jego istot¹ jest zgoda cz³owieka na to, by w jego sercu
zamar³o zaufanie do Stwórcy. Biblia wyjaœnia te¿, ¿e cz³owiek, nadu¿ywaj¹c swojej
wolnoœci, okazuje niepos³uszeñstwo i brak zaufania Bogu. Co wiêcej, pope³niaj¹c grzech
stawia siebie ponad Bogiem. Kwestionuje w ten sposób
swoje bycie stworzeniem oraz odrzuca dobro, którym
Bóg pragnie go obdarowaæ. Tym samym wyraŸnie b¹dŸ
te¿ milcz¹co odrzucamy dobroæ Boga. Ten, kto grzeszy,
zachowuje siê tak, jakby Bóg go nie kocha³. Kto grzeszy,
sprawia wra¿enie jak gdyby wola Boga by³a dla niego bez
znaczenia lub ca³kowicie by³a mu obca. Zapomina, ¿e od
momentu swego chrztu jest zwi¹zany z Chrystusem.
Grzech nie jest spraw¹ "prywatn¹" ani jednorazow¹. O ile
Boga w sposób bezwarunkowy zale¿y na dobru ludzi,
cz³owiek grzesz¹c sprawia wra¿enie, ¿e jemu przeciwnie niewiele zale¿y na innych ludziach i na ludzkim obliczu œwiata. Ponadto cz³owiek przez
grzech os³abia wspólnotê wierz¹cych i sprawia, ¿e Koœció³ jest mniej œwiêty. Postawa taka
poci¹ga za sob¹ konsekwencje tak¿e wtedy, gdy na pierwszy rzut oka nikt nie wydaje siê
byæ po krzywdzonym. Grzech przede wszystkim znieczula na z³o. Mo¿e kusiæ innych
do naœladowania i rozprzestrzeniaæ siê jak epidemia. Grzechy chrzeœcijan zmniejszaj¹ tak¿e
wiarygodnoœæ Koœcio³a i s¹ przeszkod¹ w zbli¿aniu siê Królestwa Bo¿ego. Dlatego
w spo³ecznoœci wierz¹cych nie ma miejsca dla chrzeœcijan, którzy ca³kowicie sprzeciwiaj¹
siê przykazaniu Bo¿emu - to znaczy g³ównemu przykazaniu mi³oœci, i w takiej postawie
uporczywie trwaj¹. Ich wina wymaga nawrócenia i przebaczenia. Dopiero wtedy znów jest
mo¿liwa wspólnota. Kto zniewa¿y³ kogoœ, musi wyraziæ skruchê wobec Boga, ale musi
tak¿e prosiæ o przebaczenie skrzywdzonego cz³owieka. Kto przyw³aszcza sobie cudzy
maj¹tek, nie mo¿e powiedzieæ, ¿e wystarczy ¿a³owaæ. Musi naprawiæ wyrz¹dzon¹ krzywdê.
Bowiem pragnienie zadoœæuczynienia jest miar¹ i sprawdzianem nawrócenia. Cz³owiek
kwestionuj¹cy autorytet i przyjaŸñ Boga sam nie jest w stanie wyzwoliæ siê i zmieniæ swój
stosunek do Boga. Z tej niemocy wyzwala go sam Bóg w przyniesionym ca³ej ludzkoœci
przez Jezusa Chrystusa darze zbawienia. Chrystus, znaj¹c s³aboœæ cz³owieka, a tak¿e jego
pragnienie zmiany, nawrócenia, odzyskania utraconego dobra, poleci³ Aposto³om:
"WeŸmijcie Ducha Œwiêtego! Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, s¹ im zatrzymane" (J 20, 19-23). Poleceniem tym ustanowi³ sakrament pokuty
po to, by ci, którzy przez grzech zerwali z Nim jednoœæ, mogli siê nawróciæ, zmieniaæ swe
postêpowanie, zrywaæ ze z³em i grzechem. Z tego powodu Koœció³ zachêca chrzeœcijan
do nieustannego nawracania siê, to znaczy do dostrzegania w sobie grzechu,
niew³aœciwego postêpowania, uœwiadamiania sobie wyrz¹dzonego innym z³a, a nadto
do chêci odwrócenia siê od grzechów oraz postanowienia, by w przysz³oœci tym grzechom
nie ulegaæ. Do tak rozumianego nawrócenia niezbêdne s¹ jeszcze ufnoœæ w pomoc Bo¿¹
oraz nadzieja dost¹pienia mi³osierdzia Bo¿ego. Przyjmuj¹cy ten sakrament dostêpuj¹
pojednania z Bogiem i spo³ecznoœci¹ wierz¹cych.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ – trzecia niedziela w ci¹gu roku, zakoñczenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ
Chrzeœcijan i Œwiatowy Dzieñ Chorych na Tr¹d. Koñczy siê Tydzieñ Ekumeniczny, ale nie koñczy siê
nasza troska o jednoœæ wyznawców Chrystusa. W dalszym ci¹gu musimy pog³êbiaæ swoj¹ wiarê,
modliæ siê o jednoœæ i pe³niæ czyny chrzeœcijañskiego mi³osierdzia równie¿ w odniesieniu do braci
od³¹czonych. Trêdowatym starajmy siê pomagaæ przez modlitwê i ofiary sk³adane na cele misyjne
Koœcio³a.
2. Jutro – XV Dzieñ Islamu w Koœciele katolickim w Polsce. Islam, tak jak chrzeœcijañstwo i judaizm,
zalicza siê do religii monoteistycznych, to znaczy religii uznaj¹cych tylko jednego Boga. Módlmy siê,
aby w przysz³oœci nie dochodzi³o na œwiecie do wojen na tle religijnym.
3. We wtorek przypada Miêdzynarodowy Dzieñ Pamiêci o Ofiarach Holokaustu.
Wasz Proboszcz

Porz¹dek Kolêdy (26 - 29 stycznia 2015)
1. Poniedz. – 26 stycznia – ul. Wyzwolenia (od nr 62), Zaciszna, Bliska, Mi³a
– 2 ksiê¿y od godz. 1400
00
ul. W³ókiennicza, Weso³owskiego – 1 ksi¹dz od godz. 14
00
ul. PrzyjaŸni, Promienna – 1 ksi¹dz od godz. 14
2. Wtorek – 27 stycznia – ul. G³ogowa, Kasztanowa, Jesionowa, Akacjowa, Dêbowa, Brzozowa
00
– 3 ksiê¿y od godz. 14
3. Œroda – 28 stycznia – ul. Cisowa, Klonowa, Wi¹zowa, Œwierkowa, Jod³owa, Bukowa,
Leszczynowa
– 3 ksiê¿y od godz. 1400
00
4. Czwartek – 29 stycznia – ul. Partyzantów
– 2 ksiê¿y od godz. 15
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 26 stycznia – œwiêci Tymoteusz i Tytus, biskupi, uczniowie i pomocnicy œw. Paw³a Aposto³a,
do których skierowa³ on listy zwane „pasterskimi”;
• we wtorek, 27 stycznia – b³. Jerzy Matulewicz, biskup, z pochodzenia Litwin, który ¿y³ na prze³omie XIX i XX
wieku, odnowi³ Zgromadzenie Ksiê¿y Marianów i za³o¿y³ dwa zgromadzenia ¿eñskie;
• w œrodê, 28 stycznia – œw. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Koœcio³a, dominikanin, który ¿y³ w XIII wieku
i da³ mocne podstawy pod rozwój filozofii chrzeœcijañskiej i teologii;
• w sobotê, 31 stycznia – œw. Jan Bosko, prezbiter, z pochodzenia W³och, który ¿y³ w XIX wieku i poœwiêci³
wszystkie swoje si³y sprawie wychowania m³odzie¿y. W tym celu za³o¿y³ dwa zgromadzenia zakonne.
Niech wszyscy, którzy uciekaj¹ siê do nich w potrzebie, doœwiadcz¹ b³ogos³awionych skutków ich
orêdownictwa u Boga.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800
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