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"Rozpocznijmy razem
tê drogê braterstwa, mi³oœci,
wzajemnego zaufania"
Franciszek, papie¿
Widowiska i opowieœci ju¿ od najdawniejszych dziejów ludzkoœci potrafi³y
zaw³adn¹æ nasz¹ wyobraŸni¹ i poruszyæ nas do ¿ywego. Tak¿e dzisiaj trzymaj¹ca
w napiêciu powieœæ czy przejmuj¹cy film pozostaj¹ w naszej pamiêci na d³ugo po
ich zakoñczeniu – a najlepsze z nich mog¹ mieæ tak wielk¹ si³ê oddzia³ywania, ¿e
pod ich wp³ywem zmieniamy swój sposób myœlenia, a nawet nasze postêpowanie.
Jednak ani wœród najwspanialszych opowieœci, ani najlepszych filmów nie
znajdziemy bardziej wstrz¹saj¹cego od dziejów Jezusa Chrystusa – a szczególnie
Jego mêki, œmierci i zmartwychwstania. ¯adna inna historia nie jest w stanie
nape³niæ nas takim smutkiem, a nastêpnie natchn¹æ tak¹ radoœci¹ i nadziej¹, jak¹
odczuwamy patrz¹c na sponiewieranego Jezusa, który zmartwychwstaj¹c
zwyciê¿y³ grzech i œmieræ, który niesie nam wszystkim obietnice nowego ¿ycia.
Ile¿ to ju¿ razy rozwa¿aj¹c mêkê Pana czu³eœ, jak serce podchodzi ci do gard³a,
a do oczu nap³ywaj¹ ³zy? Ile razy ogl¹daj¹c któryœ z filmów o Jezusie, czu³eœ siê
g³êboko poruszony i przenikniêty Bo¿¹ mi³oœci¹? Reagujemy w ten sposób
dlatego, ¿e g³êboko w sercu przeczuwamy, i¿ mêka Jezusa dotyka samego sedna
naszego ¿ycia i naszej wiary. W g³êbi naszego wnêtrza, tam gdzie odbieramy
najdelikatniejsze poruszenia Ducha Œwiêtego, widzimy, ¿e Bóg zechcia³ nas
zbawiæ i przywróciæ do przyjaŸni ze sob¹, wydaj¹c za nas w³asnego Jedynego
Syna. Jak¿e zbawienny jest fakt, ¿e Bóg mog¹c nas odkupiæ w inny sposób, wybra³
jednak krzy¿, którego dramatyzm tak mocna uzmys³awia
nam ca³¹ g³êbiê Jego mi³oœci. Proœmy Ducha Œwiêtego, aby
poprzez ka¿d¹ Komuniê Œwiêt¹, modlitwê, lekturê
Ewangelii, poci¹ga³ nas bli¿ej do Bo¿ego serca. Niech
misterium mêki i œmierci Jezusa przenika nasze serca. A my
poruszeni piêknem i moc¹ tego najwiêkszego dramatu
dziejów, z³ó¿my Jezusowi najwiêkszy mo¿liwy dar –
wylejmy przed Nim swoje ¿ycie w mi³oœci, adoracji
i pos³uszeñstwie.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Jana (8,1-11)
Jezus uda³ siê na Górê Oliwn¹, ale o brzasku zjawi³ siê znów w œwi¹tyni.
Ca³y lud schodzi³ siê do Niego, a On usiad³szy naucza³ ich. Wówczas uczeni
w Piœmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietê któr¹ pochwycono
na cudzo³óstwie, a postawiwszy j¹ poœrodku, powiedzieli do Niego:
Nauczycielu, tê kobietê dopiero pochwycono na cudzo³óstwie. W Prawie
Moj¿esz nakaza³ nam takie kamienowaæ. A Ty co mówisz? Mówili to
wystawiaj¹c Go na próbê, aby mieli o co Go oskar¿yæ. Lecz Jezus
nachyliwszy siê pisa³ palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ci¹gu Go pytali,
podniós³ siê i rzek³ do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci
na ni¹ kamieñ. I powtórnie nachyliwszy siê pisa³ na ziemi. Kiedy to us³yszeli,
wszyscy jeden po drugim zaczêli odchodziæ, poczynaj¹c od starszych, a¿ do
ostatnich. Pozosta³ tylko Jezus i kobieta, stoj¹ca na œrodku. Wówczas Jezus
podniós³szy siê rzek³ do niej: Kobieto, gdzie¿ oni s¹? Nikt ciê nie potêpi³?
A ona odrzek³a: Nikt, Panie! Rzek³ do niej Jezus: I Ja ciebie nie potêpiam. IdŸ, a od tej chwili ju¿ nie grzesz.
* * * * * * * * * * * *
NOWE ¯YCIE W CHRYSTUSIE
£atwo przychodzi nam widzieæ z³o w innych, trudniej
w sobie, gdy¿ na ró¿ne sposoby uciekamy od naszej
grzesznej sytuacji. Tymczasem nale¿y j¹ uznaæ
i uwierzyæ, ¿e w Bogu zawsze mo¿liwe jest nowe ¿ycie.
Ewangeliczna scena z kobiet¹ cudzo³o¿n¹ poucza,
¿e dokonuje siê to w spotkaniu z Jezusem Chrystusem.
Jego mi³oœæ ocala wszystkich: uwa¿aj¹cych siê za „sprawiedliwych” stawia w obliczu
ich w³asnego sumienia (Kto z was jest bez grzechu?), a jawnym grzesznikom
przywraca godnoœæ i wiarê w mo¿liwoœæ innego ¿ycia (IdŸ i ju¿ nie grzesz).
Wykorzystajmy mo¿liwoœci osobistego spotkania z Chrystusem, jakie przynosi
Wielki Post, a wiêc rekolekcje, nabo¿eñstwa pasyjne, spowiedŸ œwiêt¹, ja³mu¿nê i post.
Istotn¹ rzecz¹ jest spotkaæ Chrystusa w tym, co stanowi nasz¹ najwiêksz¹ potrzebê.
Ka¿de cierpienie, ka¿da nasza bieda i s³aboœæ mog¹ nas w³¹czyæ w odkupieñcze dzie³o
Jezusa Chrystusa. Jezus chce nauczyæ nas dawania nowych odpowiedzi na stare
zadania i obowi¹zki. Wyzwolenie ku dobru musi stanowiæ dynamizm ¿ycia, ow¹ si³ê
napêdow¹ wszystkich naszych dzia³añ. Zawsze jest mo¿liwe, by poprzez nawrócenie
i zawierzenie Chrystusowi doœwiadczyæ mocy Ducha Œwiêtego, która przekracza
s³abe, ludzkie si³y i otwiera perspektywê nowej drogi ¿ycia.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w ni¹ kamieniem.”
Jak wprowadzaæ w czyn to S³owo?
Wobec ka¿dego naszego brata czy siostry przypominajmy sobie, ¿e my tak¿e jesteœmy grzesznikami.
Wszyscy zgrzeszyliœmy i nawet gdy nam siê zdaje, ¿e nasze przewinienia nie s¹ powa¿ne, powinniœmy zawsze
mieæ na wzglêdzie, i¿ byæ mo¿e nie znamy wagi okolicznoœci, jakie kogoœ doprowadzi³y do tak g³êbokiego
upadku, do oddalenia siê w taki sposób od Boga. Jak my byœmy siê zachowali na jego miejscu? (...)
A zatem: mieæ mi³osierdzie dla wszystkich, przeciwstawiaæ siê tym porywom, które ka¿¹ nam potêpiaæ bez
litoœci. Musimy umieæ przebaczyæ i zapomnieæ; nie zachowywaæ w sercu resztek os¹dów, urazów, za którymi kryæ
siê mo¿e gniew i nienawiœæ oddalaj¹ce nas od braci. Patrzeæ na ka¿dego, jakby by³ nowym cz³owiekiem.
¯ywi¹c w sercu mi³oœæ i mi³osierdzie wobec ka¿dego cz³owieka, zamiast os¹du i potêpienia, pomo¿emy mu
rozpocz¹æ nowe ¿ycie, dodamy mu odwagi, by za ka¿dym razem rozpoczynaæ na nowo.
Chiara Lubich
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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
Wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu
Potomkowie Abrahama po pewnym czasie wywêdrowali do Egiptu.
Na pocz¹tku powodzi³o im siê dobrze. Nazwano ich tam ¯ydami.
Po kilkuset latach zaczêto ich jednak przeœladowaæ. Wreszcie jeden
z królów egipskich wyda³ okrutne prawo, nakazuj¹ce zabijaæ ka¿dego
narodzonego ch³opca ¿ydowskiego.
Pewna matka chcia³a uratowaæ za wszelk¹ cenê swego nowo
narodzonego syna. W³o¿y³a go do koszyka oblepionego smo³¹ i po³o¿y³a w zaroœlach
przy brzegu rzeki. Córka króla egipskiego przechodzi³a obok tego miejsca i znalaz³a
ch³opca. Nada³a mu imiê Moj¿esz, to znaczy wyjêty z wody. Nastêpnie odda³a tego
ch³opca jego matce, aby go dla niej wychowa³a. Kiedy Moj¿esz by³ ju¿ doros³y
wówczas objawi³ mu siê Pan Bóg i powiedzia³, aby poszed³ do króla egipskiego
i za¿¹da³ wypuszczenia ¯ydów z niewoli. Król nie chcia³ wypuœciæ ¯ydów,
bo wykorzystywa³ ich do ciê¿kich robót. Kiedy Pan Bóg zes³a³ na Egipt ró¿ne
nieszczêœcia, nazywane plagami, wtedy król pozwoli³ ¯ydom opuœciæ Egipt.
Tak Moj¿esz na polecenie Pana Boga i przy Jego pomocy wyprowadzi³ ¯ydów
z Niewoli egipskiej.

Sakrament bierzmowania
Co to jest Tradycja?
Koœció³ pielêgnuje, ¿yje i nieustannie odwo³uje siê do
Tradycji apostolskiej, której najwiêkszym skarbem jest Pismo
Œwiête Nowego Testamentu. Pierwszymi œwiadkami Tradycji
Koœcio³a s¹ Aposto³owie i ich nastêpcy – Biskupi.
Co to jest Pismo Œwiête?
Pismo Œwiête jest to zbiór ksi¹g napisanych pod
natchnieniem Ducha Œwiêtego, które zawieraj¹ S³owo Bo¿e
skierowane do ludzi. Jego autorem jest Bóg. Przewodni¹ myœl¹
Biblii jest Bo¿y plan zbawienia ludzkoœci. Pismo Œwiête, bêd¹ce zbiorem 73 ksi¹g
(tzw. kanon), zawiera 46 ksi¹g Starego i 27 ksi¹g Nowego Testamentu. Sercem
ca³ego Pisma Œwiêtego jest Ewangelia. W kanonie znalaz³y siê ewangelie spisane
przez Mt, Mk, £k, J. Stanowi¹ one g³ówne œwiadectwo o ¿yciu i nauczaniu Jezusa
Chrystusa. ¯adna ksiêga nie mo¿e byæ dodana do Pisma Œwiêtego. Ka¿dy
chrzeœcijanin powinien czytaæ Ewangelie, bo „nieznajomoœæ Pisma Œwiêtego jest
nieznajomoœci¹ Chrystusa”.

* * * * *
Franciszek - takie imiê przybra³ nowy Ojciec Œwiêty,

którym zosta³ kard. Jorge Maria
Bergoglio, jezuita z Argentyny, przewodnicz¹cy argentyñskiego episkopatu i metropolita Buenos Aires.
Urodzony w 1936 roku w Buenos Aires. Po ukoñczeniu studiów chemicznych, w wieku 22 lat, wst¹pi³ do zakonu
jezuitów, œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 13 grudnia 1969 r.
W latach 1973-79 by³ prowincja³em swego zakonu, a nastêpnie rektorem Wydzia³u œw. Micha³a. W 1985 r.
przeniós³ siê do Niemiec, gdzie uzyska³ tytu³ doktora teologii. Po kilku latach pracy jako profesor teologii w Buenos
Aires, w 1992 r. zosta³ mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji Buenos Aires i wikariuszem
generalnym archidiecezji Buenos Aires. Kardyna³em jest od 21 lutego 2001 roku.
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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. 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. Zachêcam, aby nie odk³adaæ na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero 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.
3. We wtorek, 19 marca, przypada uroczystoœæ Œwiêtego Józefa, Oblubieñca Najœwiêtszej Maryi
Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papie¿ Pius IX w 1870 roku og³osi³ go patronem Koœcio³a
powszechnego i rodzin chrzeœcijañskich. Podczas Mszy Œwiêtej tego dnia przez wstawiennictwo
Opiekuna Najœwiêtszej Rodziny bêdziemy siê modliæ za mê¿ów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej
i o godne wype³nianie przez nich swojego powo³ania. Kiedy wokó³ tyle trudnoœci, codziennych
k³opotów, niepewnoœci z powodu braku pracy i œrodków do godnego ¿ycia, warto zwracaæ siê o pomoc
do œwiêtego Józefa nie tylko w dniu Jego œwiêta, ale tak¿e w ka¿dy wtorek szczególnie jemu
poœwiêcony. Œwiêty Józef jest te¿ patronem dobrej œmierci. Wed³ug tradycji odszed³ z tego œwiata
w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu bêdziemy zatem polecaæ wszystkich
konaj¹cych.
4. Przysz³a niedziela, 24 marca, 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.
Wasz Proboszcz
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