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W naszym sercu, w sercu ka¿dego z was
niech bêdzie zawsze radosna pewnoœæ,
¿e Pan jest obok, nigdy nas nie opuszcza,
jest blisko nas i ogarnia nas swoja mi³oœci¹.
Dziêkujê!
Benedykt XVI

U podstaw naszej wiary le¿y œwiadomoœæ, ¿e jesteœmy
bezwarunkowo kochani przez Boga. Okres Wielkiego Postu daje nam
szczególn¹ okazjê do poznania Jego mi³oœci. Rozwa¿aj¹c mêkê Jezusa –
zastanawiaj¹c siê nad ogromem poniesionego dla nas cierpienia –
zaczynamy rozumieæ, jak bardzo Syn Bo¿y nas umi³owa³. Dobrowolnie
i bez sprzeciwu przyj¹³ na siebie karê, na któr¹ my zas³u¿yliœmy. Zosta³
wyszydzony, opluty, przeklêty i wydany na œmieræ – zamiast ka¿dego z nas.
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedzia³ swoim uczniom, ¿e nikt
nie ma wiêkszej mi³oœci ni¿ ten, kto ¿ycie swoje oddaje za przyjació³
(J15,13). Na Kalwarii zaœ sam wprowadzi³ te s³owa w czyn, objawiaj¹c
mi³oœæ Boga do ludzi. Jezus przyj¹³ na siebie konsekwencje wszystkich
ludzkich grzechów, abyœmy my nie musieli ju¿ ich znosiæ. Tak wielki dowód
mi³oœci porusza serce ka¿dego, kto spogl¹da na krzy¿.
Bóg pragnie, aby Jego mi³oœæ sta³a siê fundamentem naszego ¿ycia.
Rozwa¿anie mêki Jezusa nie jest gloryfikowaniem cierpienia ani te¿
wywo³ywaniem w sobie uczuæ smutku i ¿alu. Koncentruj¹c siê na ofierze
Jezusa, otwieramy siê na dzia³anie Ducha Œwiêtego, który coraz bardziej
umacnia nas w przekonaniu, ¿e poczucie bezpieczeñstwa i pewnoœci
mo¿emy znaleŸæ tylko w Chrystusie.
Postaraj siê w obecnym Wielkim Poœcie znaleŸæ
ka¿dego dnia trochê czasu, by „przyst¹piæ bli¿ej
Boga”. Proœ Go, aby przymno¿y³ ci wiary. Wyznawaj
Mu swoje grzechy, mów Mu o swoich obawach,
zmartwieniach i trudnoœciach. Niech Pan w tym
Wielkim Poœcie zeœle tobie i twojej rodzinie swoje
obfite b³ogos³awieñstwo.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. £ukasza (13,1-9)
W tym czasie przyszli niektórzy i donieœli Mu o Galilejczykach, których krew
Pi³at zmiesza³ z krwi¹ ich ofiar. Jezus im odpowiedzia³: Czy¿ myœlicie, ¿e ci
Galilejczycy byli wiêkszymi grzesznikami ni¿ inni mieszkañcy Galilei, ¿e to
ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy
podobnie zginiecie. Albo myœlicie, ¿e owych osiemnastu, na których zwali³a
siê wie¿a w Siloam i zabi³a ich, by³o wiêkszymi winowajcami ni¿ inni
mieszkañcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeœli siê nie
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedzia³ im nastêpuj¹c¹
przypowieœæ: Pewien cz³owiek mia³ drzewo figowe zasadzone w swojej
winnicy; przyszed³ i szuka³ na nim owoców, ale nie znalaz³. Rzek³ wiêc do
ogrodnika: Oto ju¿ trzy lata, odk¹d przychodzê i szukam owocu na tym
drzewie figowym, a nie znajdujê. Wytnij je: po co jeszcze ziemiê wyja³awia?
Lecz on mu odpowiedzia³: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopiê je i
ob³o¿ê nawozem; mo¿e wyda owoc. A jeœli nie, w przysz³oœci mo¿esz je
wyci¹æ.
* * * * * * * * * * * *
NAWRÓÆ SiÊ!
Czy us³yszeliœmy ju¿ Bo¿e wezwanie do nawrócenia,
wezwanie pe³ne mi³oœci i troski? Bóg zna skutki ¿ycia bez
nawrócenia i dlatego wo³a, prosi, upomina. Pan nie chce
œmierci grzesznika, On jest ³askawy, pe³en mi³osierdzia,
odpuszcza wszystkie winy.
Bóg, który jest Mi³oœci¹, ma dla ka¿dego z nas wiele cierpliwoœci. Nie mo¿emy
jednak ci¹gle odk³adaæ na póŸniej nawrócenia, czyli zmiany naszego ¿ycia. Wo³anie o
nawrócenie dotyczy nie tylko s¹siada, który pije i znêca siê nad ¿on¹, lekarza
materialisty, polityka, który nie myœli kategoriami dobra wspólnego, brata który pogubi³
siê na drodze swego powo³ania… To równie¿ ja i Ty mamy siê nawróciæ!
W Ewangelii jest mowa o bardzo brutalnych wydarzeniach, o tragicznej œmierci wielu
ludzi. Te informacje zaszokowa³y wspó³czesnych Jezusowi, a Jezus mówi: Jeœli siê nie
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie! Suche drzewo bez owoców to ka¿dy cz³owiek,
który uporczywie trwa w grzechu. Grzech zaœ, to brak mi³oœci, to brak ¿ycia. Teraz jest
nam dany czas na przemianê, na u¿yŸnienie duszy s³owem Bo¿ym, na odnowienie jej
sakramentem pokuty i pojednania, na umocnienie jej Chlebem eucharystycznym tak,
byœmy mogli przynieœæ owoc nawrócenia.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *

Kary za grzech
1472 Aby zrozumieæ tê naukê i praktykê Koœcio³a, trzeba zobaczyæ, ¿e grzech ma podwójny skutek. Grzech
ciê¿ki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostêp do ¿ycia wiecznego, którego pozbawienie
nazywa siê "kar¹ wieczn¹" za grzech. Ka¿dy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporz¹dkowane
przywi¹zanie do stworzeñ, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po œmierci, w stanie nazywanym
czyœæcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy "kar¹ doczesn¹" za grzech. Obydwie kary
nie mog¹ byæ traktowane jako rodzaj zemsty, któr¹ Bóg stosuje od zewn¹trz, poniewa¿ wyp³ywaj¹ one jakby
z samej natury grzechu. Nawrócenie, które pochodzi z ¿arliwej mi³oœci, mo¿e doprowadziæ do ca³kowitego
oczyszczenia grzesznika, tak ¿e nie pozostaje ju¿ ¿adna kara do odpokutowania.
1473 Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem poci¹gaj¹ za sob¹ odpuszczenie wiecznej kary
za grzech. Pozostaj¹ jednak kary doczesne. Chrzeœcijanin powinien staraæ siê, znosz¹c cierpliwie cierpienia
i ró¿nego rodzaju próby, a w koñcu godz¹c siê spokojnie na œmieræ, przyjmowaæ jako ³askê doczesne kary
za grzech. Powinien staraæ siê przez dzie³a mi³osierdzia i mi³oœci, a tak¿e przez modlitwê i ró¿ne praktyki pokutne
uwolniæ siê ca³kowicie od "starego cz³owieka" i "przyoblec cz³owieka nowego".
(KKK)
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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
Powo³anie Abrahama
Po potopie ludzie starali siê ¿yæ dobrze, ale z biegiem czasu stawali
siê coraz gorsi, zapominali o Panu Bogu, nie modlili siê, wiele z³a czynili
sobie nawzajem.
Miêdzy nimi ¿y³ pewien dobry i pobo¿ny cz³owiek – Abraham. Pan
Bóg poleci³ mu opuœciæ kraj, w którym dotychczas mieszka³ i udaæ siê
w dalek¹ drogê. Abraham us³ucha³, wybra³ siê z ca³¹ rodzin¹ w podró¿
i przyszed³ do kraju, który dziœ nazywamy Palestyn¹. Tam ukaza³ mu siê Bóg i rzek³:
Ziemiê tê dam tobie i potomkom twoim. I Abraham zamieszka³ w tej ziemi, która odt¹d
nazywa³a siê Palestyn¹ lub Ziemi¹ Obiecan¹. Abraham mia³ jednego syna Izaaka. Gdy
Izaak podrós³, Bóg wystawi³ Abrahama Na próbê. Za¿¹da³, aby z³o¿y³ w ofierze swego
jedynego syna. Abraham zasmuci³ siê, ale us³ucha³ Pana Boga. Wzi¹³ syna i uda³ siê
z nim na górê. Tam zbudowa³ o³tarz, po³o¿y³ na nim zwi¹zanego Izaaka, wzi¹³ nó¿
i chcia³ go zabiæ. Ale wtedy ukaza³ siê anio³, powstrzyma³ jego rêkê i powiedzia³, ¿e Bóg
takiej ofiary nie chce. Pan Bóg wynagrodzi³ pos³uszeñstwo i ufnoœæ Abrahama. Obieca³,
¿e jego potomkowie bêd¹ bardzo liczni i znani, bo z nich narodzi siê obiecany w raju
Zbawiciel œwiata, czyli Pan Jezus. Abraham da³ pocz¹tek narodowi izraelskiemu,
bo chcia³ przez ten naród przygotowaæ ludzi na przyjœcie Jezusa

Sakrament bierzmowania
Jaki grzech okreœlamy mianem grzechu przeciwko Duchowi
Œwiêtemu?
Grzech, okreœlony przez Jezusa „bluŸnierstwem przeciw Duchowi
Œwiêtemu", polega na ustawicznym i œwiadomym sprzeciwianiu siê
Bogu, który pragnie cz³owieka doprowadziæ do nawrócenia moc¹ Ducha
Œwiêtego. Jezus powiedzia³: "Kto by jednak zbluŸni³ przeciw Duchowi
Œwiêtemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu
wiecznego". (Mk 3,29)
Grzechy przeciw Duchowi œwiêtemu:
1. Œwiadome odrzucenie Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Œwiêtego
2. Zatwardzia³e sprzeciwianie siê uznanej prawdzie chrzeœcijañskiej
3. Zuchwa³e grzeszenie w nadziei Mi³osierdzia Bo¿ego
4. Rozpacz albo zw¹tpienie w mo¿liwoœæ osi¹gniêcia ³aski Bo¿ej
5. Zazdroszczenie innym ³aski Bo¿ej
6. Uporczywe trwanie w odmowie pokuty.
Grzechy wo³aj¹ce o pomstê do nieba:
1. Rozmyœlne zabójstwo
2. Grzech sodomski
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot
4. Zatrzymywanie sprawiedliwej zap³aty za pracê.
Co to jest kara doczesna i kara wieczna?
Kara doczesna po œmierci to czyœciec, kara wieczna to potêpienie w piekle.
Co to s¹ odpusty?
Odpust jest darowaniem kary doczesnej za grzechy, zg³adzonej ju¿ co do winy podczas
sakramentu pokuty i pojednania. Nale¿y w tym celu wype³niæ warunki prawnie okreœlone.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800;
Inne nabo¿eñstwa:

w dni powszednie: 700 , 1800

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. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci)
co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 1800. Opiekun Ks. Piotr O.
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
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców
i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Pamiêtajmy, ¿e najwa¿niejszym zadaniem w tym œwiêtym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o
nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego ¿ycia osobistego, rodzinnego i spo³ecznego. Potrzeba wiele
pokory i silnej wiary w Bo¿e mi³osierdzie, nawrócenie ma siê bowiem dokonaæ przede wszystkim
w naszym sercu. Pomagaj¹ w tym zewnêtrzne praktyki pokutne oraz udzia³ w wielkopostnych
nabo¿eñstwach: pi¹tkowej Drodze Krzy¿owej i niedzielnych Gorzkich ¯alach. Przypominam,
¿e za pobo¿ny udzia³ w tych nabo¿eñstwach mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny.
2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowieñ, odwrócenia siê od z³a i czynienia dobra. Warto, ¿eby
mia³y one konkretny wymiar. Niech to bêd¹ konkretne wyrzeczenia, niech to bêdzie codzienna dodatkowa
chwila przeznaczona na lekturê Pisma Œwiêtego, na rozmyœlanie mêki i œmierci Pana Jezusa,
na modlitwê i zastanowienie siê nad w³asnym ¿yciem, postêpowaniem. Pamiêtajmy o dobrym prze¿yciu
sakramentu pokuty i pojednania. Przyst¹pienie do niego w tym czasie jest przecie¿ naszym obowi¹zkiem.
3. Przez ca³y Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeŸwoœci. Trud zwi¹zany z abstynencj¹ ofiarujmy
w intencji dzieci przygotowuj¹cych siê do Pierwszej Komunii Œwiêtej oraz ich rodzin, aby Chrystus
naprawdê i w pe³ni zamieszka³ w ich sercach i aby ta przyjaŸñ przetrwa³a wszelkie ¿yciowe próby. Niech
nasze rodziny bêd¹ prawdziwymi Koœcio³ami domowymi, które bêd¹ promieniowa³y ¿yw¹ wiar¹.
4. Jutro, 4 marca, w liturgii czcimy Œwiêtego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym
bogobojnym ¿yciem udowodni³, ¿e w³adza wcale nie musi byæ okazj¹ do nadu¿yæ, korupcji ani wyœcigu
w gromadzeniu doczesnego bogactwa. W³adza i polityka jest dzie³em Boga i traktowana jako powo³anie
mo¿e staæ siê te¿ drog¹ do œwiêtoœci. Poniewa¿ Œwiêty Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów,
przez jego wstawiennictwo polecajmy Bo¿ej opatrznoœci Koœció³ i ca³y naród litewski.
5. W pi¹tek, 8 marca, obchodzimy Dzieñ Kobiet. Choæ to œwiecka uroczystoœæ, pamiêtajmy w modlitwach
o wszystkich kobietach, zw³aszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin,
o kobietach opiekuj¹cych siê chorymi i niedo³ê¿nymi, a tak¿e o kobietach poni¿anych i przeœladowanych
w wielu czêœciach œwiata. Wszak kobiety wype³niaj¹ szczególn¹ rolê w œwiecie, w Koœciele i w rodzinie.
Polecajmy ich trud i ¿ycie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiêkniejszym wzorem ¿ony i matki.
6. Nasze doroczne wielkopostne rekolekcje rozpoczn¹ siê w przysz³¹ niedzielê – 10 marca i trwaæ bêd¹
do œrody 13 marca. Postarajmy siê, by nikogo z nas nie zabrak³o na rekolekcjach. Zapraszamy!
Wasz Proboszcz
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