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Konfesjona³
to nie o grzechy Bóg pyta
On ci¹gle pyta
o mi³oœæ
(Wac³aw Bury³a)
Co roku w Wielkim Poœcie, zapraszaj¹c do przybli¿enia siê do Pana, Koœció³
wzywa nas jednoczeœnie do podjêcia staro¿ytnej praktyki postu.
Choæ lud Bo¿y praktykuje post od tysiêcy lat, w ostatnich dziesiêcioleciach ta
uœwiêcona tradycj¹ praktyka zaczê³a traciæ na popularnoœci. Problem ten wynika
miêdzy innymi st¹d, ¿e nasza kultura k³adzie nacisk na natychmiastow¹ satysfakcjê,
nie dostrzega natomiast zbyt wielkiej wartoœci w opanowaniu siebie i samozaparciu.
W rezultacie nie zawsze doceniamy wartoœæ postu.
Praktyka postu polega na powstrzymaniu siê na pewien czas od jedzenia i picia,
w celu skupienia siê na wzroœcie duchowym. Odmawiaj¹c sobie przyjemnoœci –
które same w sobie nie s¹ z³e – otwieramy siê na ³aski, których Bóg pragnie nam
udzieliæ. Szukaj¹c Go w ten sposób z wiêksza gorliwoœci¹, bêdziemy mogli ³atwiej
us³yszeæ g³os Boga podczas podejmowania wa¿nych decyzji. A mo¿e nawet
odkryjemy, ¿e post dodaje nam œmia³oœci, by prosiæ Pana o cuda!
Wa¿ne jest, byœmy w Wielkim Poœcie gromadzili siê na wspólnej modlitwie –
abyœmy szukali Pana jako Jego lud, abyœmy dzielili siê doœwiadczeniem wiary,
umacniali siê nawzajem. Mo¿liwoœci jest wiele. Mo¿na uczestniczyæ
w nabo¿eñstwach wielkopostnych i rekolekcjach w swoim koœciele. Mo¿na do³¹czyæ
do mniejszej grupy formacyjnej w parafii, aby wspólnie siê modliæ i rozwa¿aæ S³owo
Bo¿e. Mo¿esz podj¹æ postanowienie, ¿e raz w tygodniu
bêdziesz poœciæ lub jeœæ prostsze posi³ki. W ka¿dej z tych
sytuacji pamiêtaj, ¿e Jezus w tym okresie liturgicznym
przyzywa ciê do siebie i pragnie czyniæ wielkie rzeczy
w twoim ¿yciu. Kiedy podejmujemy praktykê postu w celu
szukania Pana i oddania Mu chwa³y, dziej¹ siê wspania³e
rzeczy. Nie tylko doœwiadczamy odpowiedzi na nasze
proœby. Odkrywamy, ¿e Pan równie¿ nas szuka i b³ogos³awi
czas, który Mu oddajemy.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Marka (1,12-15)

Zaraz te¿ Duch wyprowadzi³ Go na pustyniê. Czterdzieœci dni przeby³ na pustyni,
kuszony przez szatana. ¯y³ tam wœród zwierz¹t, anio³owie zaœ us³ugiwali Mu. Gdy
Jan zosta³ uwiêziony, Jezus przyszed³ do Galilei i g³osi³ Ewangeliê Bo¿¹. Mówi³:
Czas siê wype³ni³ i bliskie jest królestwo Bo¿e. nawracajcie siê i wierzcie w
Ewangeliê.

* * * * * * * * * * * *
WYJD NA PUSTYNIÊ
„Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê” –
s³yszymy w dzisiejszej Ewangelii. Mo¿e s¹ to
s³owa skierowane do mnie; mo¿e trzeba, bym
teraz, w rozpoczynaj¹cym siê czasie
wielkopostnym, za wzorem Jezusa, prowadzony
przez Bo¿ego Ducha, wyszed³ na pustyniê.
Pustynia, na któr¹ wyprowadza Duch,
jest miejscem, w którym nie ma ulicznego zgie³ku, nie widaæ kolorowych,
migotliwych, czasem agresywnych œwiate³ reklam i szyb wystawowych, nie
dzwoni¹ natarczywie telefony, nie s³ychaæ ha³aœliwej muzyki ani pisku opon
przeje¿d¿aj¹cych obok samochodów, nie ma tysi¹ca spraw, czekaj¹cych ju¿ od
dawna na za³atwienie, nie ma nawet ludzi, ani tych najbli¿szych, których kochamy i
z którymi chêtnie przebywamy, ani tych, których wolelibyœmy nie spotykaæ –
wszystko to pozosta³o gdzieœ bardzo daleko. Pustynia, na któr¹ wyprowadza Duch
Bo¿y, wype³niona jest Bogiem. Wszystkie przedmioty, sprawy, ludzie maj¹ tu tylko
dlatego jakieœ znaczenie, ¿e albo przybli¿aj¹ nas do Boga, albo od Niego
odwodz¹.
Wyjœcie na pustyniê nie jest takie trudne, te naj³atwiej dostêpne pustynie to na
przyk³ad wielkopostne rekolekcje, chwila medytacji modlitewnej w koœciele czy
udzia³ w niedzielnej Eucharystii.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * * * * * * * * *
«Troszczmy siê o siebie wzajemnie, by siê zachêcaæ do mi³oœci i do dobrych uczynków» (Hbr 10, 24)

1. «Troszczmy siê» – odpowiedzialnoœæ za brata. Pierwszym elementem jest wezwanie do tego, by «siê
troszczyæ» – wystêpuje tu grecki czasownik katanoein, który oznacza: uwa¿nie obserwowaæ, byæ
uwa¿nym, przygl¹daæ siê w sposób œwiadomy, dostrzegaæ pewn¹ rzeczywistoœæ.
Spotykamy go w Ewangelii, kiedy Jezus mówi uczniom, by «przypatrzyli siê» ptakom na niebie, które
Bo¿a Opatrznoœæ otacza gorliw¹ trosk¹, choæ siê nie trudz¹, i zachêca, by «dostrzec», ¿e mamy belkê we
w³asnym oku, zanim zobaczymy drzazgê w oku brata. Znajdujemy go równie¿ w innym fragmencie Listu
do Hebrajczyków, jako zachêtê, by «zwróciæ uwagê na Jezusa», Aposto³a i Arcykap³ana naszego
wyznania. A zatem czasownik rozpoczynaj¹cy wezwanie, o którym mówimy, zachêca, by patrzeæ na
drugiego cz³owieka, przede wszystkim na Jezusa, i by troszczyæ siê o siebie nawzajem, by nie okazywaæ
dystansu, obojêtnoœci wobec losu braci. Tymczasem czêsto dominuje postawa przeciwna: obojêtnoœæ,
brak zainteresowania, które rodz¹ siê z egoizmu, maskowanego przez pozorne poszanowanie «sfery
prywatnej». Tak¿e dzisiaj z moc¹ rozbrzmiewa g³os Pana, który wzywa ka¿dego z nas do troszczenia siê
o bliŸniego. Tak¿e dzisiaj Bóg nas prosi, abyœmy byli «stró¿ami» naszych braci, abyœmy tworzyli relacje
nacechowane wzajemn¹ troskliwoœci¹, zabieganiem o dobro drugiego i o jego pe³ne dobro. Wielkie
przykazanie mi³oœci bliŸniego nakazuje i apeluje, by mieæ œwiadomoœæ, ¿e jest siê odpowiedzialnym
za tego, kto tak jak ja jest stworzeniem i dzieckiem Bo¿ym: fakt, ¿e jesteœmy braæmi w cz³owieczeñstwie,
a czêsto tak¿e w wierze, winien nas sk³aniaæ do dostrzegania w bliŸnim prawdziwego alter ego,
nieskoñczenie umi³owanego przez Pana. Je¿eli zaprawiamy siê w tym braterskim patrzeniu, wówczas
solidarnoœæ, sprawiedliwoœæ, a tak¿e mi³osierdzie i wspó³czucie w naturalny sposób rodz¹ siê w naszym
sercu.
fragment Orêdzia Benedykta XVI na Wielki Post 2012
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Wielkopostny rachunek sumienia
"Nawróæcie siê do Mnie ca³ym swym sercem." (Jl 2,12-13)
- Czy pierwsze miejsce w moim ¿yciu zajmuje Bóg, czy mo¿e dopuœci³em do tego,
¿e sta³em siê niewolnikiem pieni¹dza, popularnoœci, sukcesu, a mo¿e czegoœ jeszcze
innego? Czy dajê pierwszeñstwo Bogu w niedziele i œwiêta, uczestnicz¹c we Mszy œwiêtej
i wiêcej myœl¹c o Nim w ci¹gu dnia? Czy umacniam swoj¹ mi³oœæ i poznanie Boga poprzez
regularn¹ modlitwê i lekturê Pisma Œwiêtego?
"Uni¿y³ samego siebie, stawszy siê pos³usznym a¿ do œmierci - i to œmierci
krzy¿owej." (Flp 2,8)
Czy istniej¹ w moim ¿yciu jakieœ dziedziny, których nie chcê wystawiæ na œwiat³o i mi³oœæ
Boga? Jak wygl¹daj¹ moje relacje z ludŸmi, których zgodnie z otrzymanym od Boga
powo³aniem powinienem mi³owaæ - z najbli¿sz¹ rodzin¹, przyjació³mi,
wspó³pracownikami, s¹siadami, wspó³parafianami? Czy traktujê ich z ¿yczliwoœci¹
i szacunkiem? Czy oddajê nale¿ny szacunek rodzicom, nauczycielom, pracodawcom
i wszelkiej legalnej w³adzy? Czy jest ktoœ, komu powinienem przebaczyæ? Czy jest ktoœ,
kogo powinienem prosiæ o przebaczenie?
"Kiedy wiêc dajesz ja³mu¿nê..." (Mt 6,2)
Czy jestem dobrym w³odarzem dóbr danych mi przez Boga? Czy korzystam z nich na
Jego chwa³ê? Czy nie sk¹piê innym mojego czasu i talentów? Czy wspieram finansowo
lub w inny sposób organizacje charytatywne, które pomagaj¹ potrzebuj¹cym? Czy
okazujê wspó³czucie i troskê ludziom biednym, pokrzywdzonym, chorym i cierpi¹cym?
"Stwórz, o Bo¿e, we mnie serce czyste." (Ps 51,12)
Czy czuwam nad czystoœci¹ swego serca i umys³u? Czy nie pozwala³em sobie
na po¿¹dliwe myœli, ogl¹danie pornografii, nieprzyzwoitych filmów, na niestosowne ¿arty
i rozmowy? Czy nie mia³em pozama³¿eñskich kontaktów seksualnych? Czy nie
otwiera³em siê na okultyzm poprzez korzystanie z us³ug wró¿ek, jasnowidzów,
bioenergoterapeutów?
"Nie daj Bo¿e, bym siê mial chlubiæ z czego innego, jak tylko z krzy¿a Pana
naszego Jezusa Chrystusa." (Ga 6,14)
Czy korzysta³em z daru mowy po to, by innych budowaæ, czy po to, by ich poni¿aæ? Czy
nie obmawia³em lub nie oczernia³em innych, niszcz¹c ich dobre imiê? Czy wypowiadane
przeze mnie s³owa s¹ wyrazem mi³oœci do Jezusa? Czy nie nadu¿ywam Jego imienia?
Czy nie waha³em siê przyznaæ do wiary, kiedy by³o to potrzebne? Czy moje s³owa lub
gesty nie doprowadzi³y kogoœ do grzechu?

"Luty”

* * * * * * * * * * * *

Jest luty.
W³ó¿ zimowe buty
i idŸ!
IdŸ przez œwiat daleki,
przez morza, góry, rzeki.
Ale nie myœl tylko o sobie
i co "masz na g³owie"?
Zobacz
tam dziecko p³acze,
tam ma³y robaczek
Wszechœwiat przeskakuje...

A co Ty robisz, mój mi³y?
Mówisz, ¿e nie masz ju¿ si³y
do ¿ycia w tej Polsce biednej.
Ale pamiêtaj, ¿e tylko Jednej!
Twej...
Marianna Jankowska
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

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
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Prze¿ywamy czas Wielkiego Postu. Niech bêdzie on dla nas, ludzi wierz¹cych, okazj¹ do
przemiany i nawrócenia. Jak¿e niewiele nieraz potrzeba, aby powagê tego œwiêtego czasu
pokuty i modlitwy zak³óciæ. Miejmy wiêc oczy otwarte i wyczulone sumienia na g³os Boga.
2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesi¹ca – dzieñ, w którym adorujemy
Najœwiêtszy Sakrament i modlimy siê o powo³ania kap³añskie i zakonne, pierwszy pi¹tek –
szczególna okazja do pojednania siê z Bogiem, i pierwsza sobota miesi¹ca – dzieñ
poœwiêcony Niepokalanemu Sercu Maryi.
3. Wraz z rozpoczêciem Wielkiego Postu zaczniemy gromadziæ siê na nabo¿eñstwach
wielkopostnych. W pi¹tki wspólnie bêdziemy rozwa¿ali Drogê Krzy¿ow¹ o godzinie 1730
a w niedzielê œpiewaæ Gorzkie ¯ale po Mszy Œw. o godz. 1100.
4. W okresie Wielkiego Postu mo¿emy uzyskaæ odpust zupe³ny, a wiêc darowanie kary
doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, jednak nie naprawione przez
nas. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan ³aski uœwiêcaj¹cej,
wyrzeczenie siê przywi¹zania do grzechu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez
papie¿a. Odpust zupe³ny mo¿na uzyskaæ: za udzia³ w nabo¿eñstwie Drogi Krzy¿owej,
w ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzy¿owanego
„Oto ja, dobry i najs³odszy Jezu”, w ka¿d¹ niedzielê za udzia³ w nabo¿eñstwie Gorzkich
¯alów i za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
5. Nasze doroczne rekolekcje wielkopostne prze¿ywaæ bêdziemy w tym roku od 11 marca.
6. Natomiast Rekolekcje Ewangelizacyjne rozpoczn¹ siê w poniedzia³ek 5 marca.
Zapraszamy... przez 9 tygodni w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800. Dolny koœció³.
7. W poniedzia³ek - 27 lutego o godz. 1600 w parafii naszej rozpocznie siê Kurs
Przedma³¿eñski dla m³odzie¿y, która ukoñczy³a 17 lat. Zapisy na pierwszym spotkaniu.
Zapraszamy.
Wasz Proboszcz
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