
PRAWDY WIARY
Mamy sześć prawd wiary:
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym,

który za dobro wynagradza, a za zło
karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec,
Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem
i umarł na krzyżu dla naszego
zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia

koniecznie potrzebna.
Bóg jest Sędzią sprawiedliwym,
który za dobro wynagradza,
a za zło karze.
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Powyższa prawda wiary, w której Bóg
jawi się jako sędzia może być dla nas
trudna do przyjęcia. Mamy doświadcze-
nia ludzkiej, ułomnej sprawiedliwości i
przez jej pryzmat patrzymy na to, jak
możemy być traktowani przez Pana
Boga. Takie „ludzkie” patrzenie na spra-
wiedliwość może nas od Boga oddalać,
rodzić w nas lęk i nieufność. W naszym
ziemskim sądownictwie sędzia nie ma
być miłosierny, gdyż przez to mógłby być
nieobiektywny, a tym samym nie był by
sprawiedliwy.

Tymczasem Boża Sprawiedliwość jest
odmienna od tej naszej, znanej z nasze-
go ludzkiego sądownictwa, bo jest opar-
ta na miłości i miłosierdziu. Boża Spra-
wiedliwość nie wyklucza przebaczenia
ludzkich grzechów. Bóg zna nasze ser-
ca, motywy naszego postępowania, na-
sze pragnienia, potrzeby i możliwości.

Krótko mówiąc zna naszą jakoby „poczy-
talność”. Świadomość tej Bożej wspania-
łości nie zwalnia nas z odpowiedzialno-
ści za nasze przewinienia. Kiedyś stanie-
my przed Bożym obliczem i odpowiemy
za swoje wybory, decyzje i czyny. Tym-
czasem Pan Bóg już teraz daje nam moż-
liwość zwrócenia się do niego o miłosier-
dzie, ponieważ nas kocha. Chce nam
wybaczać i pragnie naszego nawrócenia.
Nie uczyni jednak tego bez naszej woli.
Nie okaże nam swojego miłosierdzia je-
śli nie będziemy Go o to prosić, jeśli nie
będziemy się z Nim jednać w sakramen-
cie pokuty, jeśli nie okażemy Mu swojej
pokory i zaufania. Dlatego zamiast two-
rzenia w sobie obrazu nieczułego Boga-
Sędziego i zwiększania opartego na wła-
snym lęku dystansu do Pana Boga po-
winniśmy się zastanowić kim dla mnie
jest Pan Bóg. Czy wierzę w Jego Spra-
wiedliwość i Miłosierdzie? Czy chcę spo-
tykać się z Nim w sakramencie pojedna-
nia? Ufne powierzanie się Bogu wraz ze
swymi słabościami i grzechem daje nam
szansę na doświadczenie dotyku Bożej
miłości, bo na niej oparta jest Jego Bo-
ska Sprawiedliwość. B. Król
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  3.W czwartek (28.02), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się
spotkanie w salce nr 1.

  4.W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca.
  5.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową.

Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 17.15 odprawi-
my nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św.
pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Podczas
Mszy św. rozważymy konferencję nt. Obrzędy Komunii. „Widzisz, że choć na pozór nie
ma we mnie śladu życia, to w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii
zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest
żywa wiara”. Kolekta zbierana w czasie Mszy św. przeznaczona na biedne rodziny.

  6.Zapraszamy całą młodzież naszej parafii na Mszę św. młodzieżową w I pią-
tek miesiąca o godz. 18.00. Wcześniej, o godz. 17.15 okazja do spowiedzi św.

  7.W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo do MB.

  8.W sobotę (2.03) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezę w piątek o godz. 18.45 do salki nr 2.

  9.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 11.00
zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących po-
tomstwa. Również w inne dni istnieje możliwość takiego błogosławieństwa po
uprzednim poinformowaniu kapłana.

10.Zwracamy się z apelem i prośbą o pomoc w zbiórce funduszy na terapię
naszego małego parafianina Maksyma Walkowiaka. Bliższe informacje
o chłopcu, jego problemach i nadziejach na rozwój znajdują się w gazetce para-
fialnej. Datki można wrzucać do specjalnej skarbonki, która znajduje się przy
tablicy z ogłoszeniami lub przelać na podane konto (gazetka parafialna). Za każ-
dy dar serca w imieniu rodziców Maksyma składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

11. W przyszłą niedzielę (3.03) kolekta przeznaczona na ogrzewanie naszego kościoła.
12.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-

wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na budowę cmentarza para-
fialnego. Codziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy mogą
złożyć ofiarę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE    (24 lutego 2019)
  1.W poniedziałek o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Zespołu Charytatywnego.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną służyć wśród naszych chorych
oraz zajmować się celami charytatywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.

  2.W środę (27.02) o godz. 18.45 zapraszamy na Krąg Biblijny do salki nr 2. Te-
mat: „Apostolstwo świeckich w Kościele Chrystusowym”.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (25 LUTY -03  MARZEC 2019)

PONIEDZIAŁEK (25.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za ++ rodziców: Jana i Salomeę Buntura, + siostrę Marię, + szwagra Alfre-
da, + siostrzenicę Joannę, ++ brata, bratową oraz ++ z pokrewieństwa

2/za + córkę Iwonę Niemczyk w r. śm. z prośbą o radość życia wiecznego
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Stefanię Pawlas-Dziechczarczyk w 12 r. śm. oraz wszystkich ++ z rodziny:

Dziechczarczyk i Pawlasów, prosząc o łaskę przyjęcia do grona zbawionych
2/za + Henryka Kamińskiego w 1 r. śm.
3/za ++ rodziców: Kazimierę i Władysława Barejów oraz ++ Janinę i Antoniego

Grafów i ++ z rodziny prosząc o Miłosierdzie Boże i radość życia wiecznego

WTOREK (26.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Lecha Powolnego (od kuz.Krzysztofa Dyby z rodziną z Kuźnicy Bobrowskiej)
2/za + syna Bartłomieja Parafiniuka oraz ++ rodziców: Zofię i Czesława

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + matkę Annę Lesiak w kol. r. śm. + ojca Stanisława, + brata Adama,

++ wujków: ks. Stanisława i ks. Franciszka Zająców oraz ++ z rodziny:
Lesiaków i Zająców

2/za + Katarzynę w 3 r.śm.
3/za ++ dziadków: Gertrudę i Bernarda oraz ++ Martę i Ludwika prosząc

o radość wieczną

ŚRODA (27.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za ++ Helenę i Kazimierza Żurek oraz ich ++ rodziców z obu stron
2/za + Zbigniewa Klimę (od lokatorów z ul. Tysiąclecia 23)

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + mamę Cecylię Pierończyk oraz jej + męża Edwarda i + syna Jana

2/za + Dorotę Binko w 1 r. śm.
3/za ++ dziadków: Reginę i Bolesława Palków prosząc o spokój ich duszy

CZWARTEK (28.02.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za ++ Damazego, Marię, Alfonsa Maciejewskich, + ks. Eugeniusza Na-
wrockiego i dusze oczekujące pomocy

2/za + Tadeusza Kruszewskiego
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za zmarłych w lutym:
3/za + Krystynę Banaś

PIĄTEK (01.03.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 - za + żonę Władysławę Polak w 2 r. śm., aby za przyczyną NMP dostąpiła
udziału w radości życia wiecznego

  7.30 - Różaniec  
16.30 - Msza św. szkolna:  za + wnuczkę Justynkę w 5 r. śm. prosząc dla niej

    o radość nieba
17.15 - Nabożeństwo do NSPJ         
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/w intencji młodzieży i bierzmowańców
3/za + Lesława Nieznańskiego w 30 dniu po śm.

SOBOTA (02.03.2019 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

2/wynagradzająca za bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu  NMP
16.00 - Msza św. Chrztów: Nowak Szymon, Ignacy Wojciech oraz w I rocznicę

sakramentu Chrztu: Ponikiewski Paweł, Jakubiak Kamil,
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Danutę Panek (od córki, rodziców i brata z rodziną)

2/za + kuzynkę Ewę i ++ z pokrewieństwa

NIEDZIELA (03.03.2019 r.) - VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  7.30 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Uzdrowienia Chorych
w intencji Józefa z ok. 76 r. ur., z podziękowaniem za dotychczasowe łaski
z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie

  9.30 - w intenci Marii Lauterbach z ok. 90 r. ur., z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę
MB Nieustającej Pomocy oraz w intencji całej jej rodziny (Te Deum)

11.00 - w intencji Kamila z ok. 18 r. ur., dziękując za dotychczasowe łaski, z prośbą
o Bożą opiekę, błog. i dary Ducha Św. w dorosłym życiu (Te Deum)
Po Mszy św. błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - w intenci Aldony z ok. 85 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie (Te Deum)

17.00 - za + siostrę Danutę, ++ dziadków: Rozalię i Stanisława oraz Emilię i Kazi-
mierza Roszaków

20.00 - za ++ Walentego i Annę Kichard

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Obietnice, jakie zostawi³ œw.
Ma³gorzacie Marii Alacoque Pan
Jezus, gdy w XVII wieku obja-
wia³ jej tajemnice Swego Serca.

  1.Dam im wszystkie łaski, potrzebne im
w ich stanie.

  2.Zgoda i pokój będą panowały w ich
rodzinach.

  3.Będę sam ich pociechą we wszelkich
smutkach i utrapieniach.

  4.Będę ich najbezpieczniejszą ucieczką
w życiu, a szczególnie w godzinę
śmierci.

  5.Będę błogosławić wszystkim ich za-
miarom i sprawom.

  6.Grzesznicy znajdą w mym Sercu źró-
dło i morze niewyczerpanego miło-
sierdzia

  7.Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
  8.Dusze gorliwe szybko dostąpią do-

skonałości.
  9.Zleję błogosławieństwo na te domy,

w których obraz mego Boskiego Ser-
ca będzie zawieszony i czczony.

10.Kapłanom dam moc kruszenia serc
najzatwardzialszych.

11. Imiona osób, które rozpowszechniać
będą nabożeństwo do mego Serca,
będą w Nim zapisane i na zawsze
w Nim pozostaną.

12.Z nadmiernego miłosierdzia mego
Serca obiecuję ci, że wszechmocna
miłość tego Serca wszystkim przystę-
pującym przez dziewięć z rzędu
pierwszych piątków miesiąca do Ko-
munii św. da ostateczną łaskę pokuty
tak, że nie umrą w stanie Jego nieła-
ski ani bez sakramentów św. i że Ser-
ce moje będzie dla nich bezpieczną
ucieczką w godzinę śmierci.

Właściwe rozumienie istoty obietnic
Jezusa przekazanych św. Małgorzacie
Marii, a przede wszystkim sens prawdzi-
wego nabożeństwa i kultu Bożego Serca
wyjaśnił w piękny i precyzyjny sposób
Pius XII w encyklice Haurietis aquas. To
miłość Boża staje w centrum kultu Serca
Jezusowego, nie zaś prywatna korzyść
posiłkowana przez pragnienie zadość-
uczynienia warunkom określonym w
obietnicach Boskiego Zbawiciela.

W jednym z
listów św.
Ma łgorza ta
Maria stwier-
dza, że kult
Najświętsze-
go Serca „(...)
ma na celu od-
nowienie w
duszach skut-
ków Odkupie-
nia, czyniąc z
tego Naj-
ś w i ę t s z e go
Serca jakby

drugiego Pośrednika pomiędzy Bogiem
i ludźmi”.

W miarę rozpowszechniania się nabo-
żeństwa do Najświętszego Serca Pana
Jezusa doszło do wyodrębnienia „obiet-
nic” Pana Jezusa. Zostały one zebrane z
pism św. Małgorzaty Marii Alacoque. Nie
stanowią one w sensie ścisłym cytatów z
pism św. Małgorzaty Marii, jednak bez-
pośrednio wypływają z jej duchowości,
a niekiedy także słów. Bez wątpienia
można być pewnym ich autentyczności.
Pewne jest również to, że nie pojawiły
się one przed XIX wiekiem.

Obietnice w swej obecnej postaci zo-
stały opublikowane w 1863 roku w Le
Puy, niedaleko Paray-le-Monial. Swoją
popularność zawdzięczają pobożności i
gorliwości pewnego Amerykanina z Day-
ton (Ohio), który w 1882 roku wydruko-
wał jedenaście obietnic na obrazkach
Najświętszego Serca. Do 1885 roku uka-
zały się one aż w 138 językach.

Ostatecznie ustalono liczbę dwunastu
obietnic, które znajdują swoje odzwier-
ciedlenie w pismach św. Małgorzaty
Marii. Oto ich najbardziej znana postać:
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11.02. - O godz. 18.45 rozpoczęła się
katecheza dla dorosłych, której temat
brzmiał: „Sama tylko zewnętrzna po-
prawność nie wystarcza”. Spotkanie roz-
poczęło się odczytaniem fragmentu
Ewangelii Mt 23, 25-28. Ks. Proboszcz
zwrócił uwagę, że zewnętrzne cechy, czy
postawy nie zawsze świadczą o naszym
życiu duchowym. Podkreślił, że życie
duchowe jest nieustannym poszukiwa-
niem przeżywania więzi z Panem Bo-
giem. Dlatego musimy cały czas uczyć
się poszukiwać, gdyż im bardziej szuka-
my, tym bardziej pracujemy nad sobą. Po
konferencji ks. Proboszcza spotkaliśmy
się w małych grupach, by odpowiedzieć
na pytania: „Jak dbam o swoje wnętrze?
Czy kieruję się w życiu duchowością
chrześcijańską?”

Serdecznie zapraszamy na katechezę
dla dorosłych w II poniedziałki miesią-
ca, bo i one pomagają w rozwoju naszej
duchowości chrześcijańskiej.

14.02. - O godz. 18.45 w kaplicy Św.
Józefa odbyło się spotkanie Diakonii Li-
turgicznej. Ks. Proboszcz przypomniał
zasady poprawnej artykulacji.

15.01. - O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji czcicieli Mi-
łosierdzia Bożego. Podczas homilii zo-
stał rozważony temat: „ Duch Św. jest
wiatrem popychającym nas do przodu”.
Ks. Marek podkreślił, że Duch Św. spra-
wia, że czujemy się pielgrzymami, trwa-
jącymi w drodze. On nas popycha i nie
pozwala nam spocząć, abyśmy stali się
ludem „osiadłym”. Dlatego istnieje ści-
sły związek między chrześcijańską na-
dzieją a Duchem Św. Ks. Marek zachę-
cił wszystkim byśmy byli ludźmi nadziei.

16.02. - O godz. 18.00 została odpra-
wiona Msza św. w intencji ks. Piotra Gó-

reckiego pochodzącego z naszej parafii,
a obchodzącego 25 rocznicę święceń
kapłańskich. Ks. Piotr przybliżył wszyst-
kim historię parafii pw. Matki Bożej
Dobrej Rady oraz swoją pracę w Starym
Wierzchowie (Diecezja Koszalińsko-
Kołobrzeska), gdzie jest proboszczem.
Po Eucharystii ks. Piotr udzielił indywi-
dualnego błogosławieństwa.

 Niech zamieszczony na jubileuszowym
obrazku cytat: „Przypomnijcie sobie, że
wyszedłem spośród Was i że mam pra-
wo do Waszych serc i Waszej modlitwy”
Św. Jana Pawła II będzie mobilizacją, aby
pamiętać o ks. Piotrze. Bożena S.

Jestem animatorem w grupie mini-
strantów, co pociąga za sobą dużą od-
powiedzialność nie tylko za mnie, ale
również za moich młodszych kolegów.
Dzięki cotygodniowym zbiórkom oraz
służbie przy ołtarzu pogłębiam swoją
wiedzę, rozwijam umiejętności oraz
zbliżam się do Jezusa. animator

Służba ministranta pozwoliła mi na
zbliżenie się do parafii i na aktywne
uczestnictwo w jej życiu. Gdy zaczy-
nałem swoją służbę, traktowałem to
tylko jako obowiązek. Pamiętam, że
często najzwyczajniej nie chciało mi
się iść do kościoła. Jednak po tylu la-
tach nie wyobrażam sobie niedzieli
bez udziału we mszy świętej. Dzięki
służbie przy ołtarzu bardzo dobrze
poznałem parafię i ludzi, którzy udzie-
lają się w innych grupach. Nie traktu-
ję już pójścia do kościoła jako przy-
krego obowiązku, który trzeba „od-
bębnić” i jak najszybciej wrócić do
swojej codzienności. Teraz w parafii
czuję się jak u siebie i z chęcią uczest-
niczę w jej życiu. animator



Katechezy doros³ych ci¹g dalszy

Styczniowy termin katechezy dorosłych
przeznaczyliśmy na parafialne spotkanie
opłatkowe (notabene frekwencja była
porażająco niska…). Wielu czekało więc
(nie)cierpliwie na katechezę w lutym,
zwłaszcza że chodziło o niezwykle waż-
ny i trudny temat: „Sama tylko zewnętrz-
na poprawność nie wystarczy”. Prowa-
dzący spotkanie ksiądz proboszcz sięgnął
po ostre napomnienie z 23. rozdziału
Ewangelii wg św. Mateusza. Słowa o
obłudzie i nieprawości odnosiły się do
faryzeuszów, którzy dbali o zewnętrzną
czystość, a wewnątrz pełni byli pluga-
stwa. Uświadomiliśmy sobie, że musimy
dbać o swoje wnętrze, a więc rozwijać
swoje życie duchowe. Chodzi o nie-
ustanną przemianę „starego człowieka w
nowego”, jak tłumaczył św. Paweł.

W sześciu grupach zastanawialiśmy się
nad pozornie oczywistym pytaniem: „Jak
dbam o swoje wnętrze?” Oto najczęst-
sze odpowiedzi:

• czytanie i rozważanie Pisma Świętego,
• codzienna modlitwa, w tym adoracja,
• udział we mszy świętej (również

w tygodniu), regularna spowiedź,
• udział w pielgrzymkach,
• czytanie literatury i prasy chrześcijań-

skiej, oglądanie filmów i programów
religijnych,

• rozmowy na temat wiary,
• pogłębianie relacji z drugim człowiekiem,
• formacja w grupach i diakoniach pa-

rafialnych.
Zwracano jednak uwagę, że istotne jest

podejście, nastawienie, aby Bóg mógł
działać i przemieniać wnętrze – pomaga
w tym zaufanie/zawierzenie Bogu, otwar-
cie się na Ducha Świętego, pokora, sa-
modyscyplina i systematyczność.

Na drugie pytanie „Czy kieruję się w
życiu duchowością chrześcijańską?”
żadna z grup wprost nie odpowiedziała.

Po Apelu otrzymaliśmy tradycyjnie „za-
danie domowe”, tym razem mieliśmy

podzielić się swymi radościami i smut-
kami duchowymi. Parafianie podzielili
się takimi oto refleksjami:

1. Moją radością duchową jest dar oso-
bistej modlitwy, bycia z Jezusem na pu-
styni, w domu i na adoracji przed Najświęt-
szym Sakramentem. Moim smutkiem du-
chowym są rozproszenia na modlitwie i
mała miłość do drugiego człowieka.

2. Radości duchowe: dobra spowiedź z
nauką, radą (przebaczenie dodaje skrzy-
deł); osobiste bardzo bliskie adorowanie
Najświętszego Sakramentu nawet przez
milczące wpatrywanie się w oblicze Boga;
różaniec św. na kolanach przed postacią
Najświętszej Pani; uczynienie dobra dru-
giemu człowiekowi i przez więź z ludźmi;
kontrola własnego życia i poczynań. Smut-
ki duchowe: brak determinacji w osiąga-
niu celu życia wiecznego (relatywizm,
usprawiedliwienie swoich zaniedbań);
brak twardego, pewnego przekonania, że
po śmierci już nic nie mogę odrzucając
prawo Boże.

3. Moja stałą radością duchową jest świa-
domość, że Pan Bóg stworzył mnie na
swoje podobieństwo, że mnie kocha i ota-
cza mnie swoją opieką i miłosierdziem, że
Opatrzność Boża nade mną czuwa cały
czas  w życiu. Smutkiem duchowym jest,
wiadomo, nadużywanie woli i łaski Bożej
czyli popełnienie przez mnie grzechu.

4. Radością duchową jest dla mnie po-
głębienie  znajomości Biblii poprzez co-
dzienne czytanie tekstów czytań mszal-
nych, a zwłaszcza komentarzy do nich za-
mieszczonych w popularnych periodykach
typu „Oremus” czy „Od słowa do życia”.
Mogę je skonfrontować z rozważaniami i
czytaniami podczas obecności na Mszy św.
Oczywiście radością duchową jest też czy-
tanie wartościowej prasy katolickiej, czy
dobrej książki oraz oglądanie wartościo-
wego filmu.

5. Moje radości duchowe to codzienna
modlitwa (rozmowy i spotkania) z Bogiem,

gdy mogę podziękować za otrzymane
łaski, prosić o dalszą opiekę i miłosierdzie,
przeprosić za grzechy własne i świata, ad-
oracja w kościele, udział w pielgrzymkach
do nowych miejsc kultu, udział w grupach
parafialnych. Wielką radość sprawia mi
modlitwa za dusze zmarłych i ofiarowanie
za nich Komunii świętej. Moje serce radu-
je się, gdy widzę młode osoby podchodzą-
ce do spraw wiary z wielkim zaangażowa-
niem, gdy świecą przykładem dla innych.
Martwi mnie fakt, że dużo osób żyje tak,
jakby Boga wcale nie było i z niczym się
nie liczą, odchodzą od wiary, nie szanują
bliźnich.

6. Radości duchowe dla mnie to: spokój
wewnętrzny i radość wewnętrzna po każ-
dej spowiedzi św.; kiedy udaje mi się
uczestniczyć we Mszy św.; gdy z uwagą i
skupieniem zapamiętuję przynajmniej jed-
no słowo z homilii; kiedy Słowo Boże w
czasie Mszy św. czytane jest głośno i wy-
raźnie. Smutki duchowe to: kiedy bezmyśl-
nie uczestniczę we Mszy św., a mój umysł
zajmują tylko moje sprawy osobiste; kie-
dy sprawię przykrość drugiej osobie.

7. Smutkiem duchowym jest dla mnie to,
że tak mało ludzi uczestniczy we Mszy św.
Radością duchową jest adorowanie Naj-
świętszego Sakramentu, uczestnictwo w
pielgrzymce, przystąpienie do sakramen-
tu pokuty i pojednania i przyjęcie Komu-
nii św. W ten sposób pogłębiam swoją wia-
rę i jednoczę się duchowo z Bogiem.

8. Największych radości, siły, mocy do-
świadczam, gdy z innymi chwalę i uwiel-
biam Boga oraz na adoracji. Wówczas Pan
otwiera moje oczy, serce na piękno, na Jego
piękno. Wówczas „ładuję moje duchowe
akumulatory”. Największe smutki to czas
duchowych nocy. To czas na uświadomie-
nie sobie, że bez Boga nic nie mogę. Uf-
nie zwracam się do niego, uniżam, poszczę,
uczę się pokory i czekam, aż nadejdzie
pocieszenie od Pana. Wszystko jest łaską.
Pan dopuszcza radości i smutki w życiu
duchowym.

Kolejna odsłona katechezy dorosłych

11 marca, a więc już w Wielkim Po-
ście. Rozważymy temat „Bóg jest mi-
łością”. Zaprośmy innych do udziału!
Katechezy dla Dorosłych, pozwalają
m.in. poznać osoby, które tak jak my po-
szukują odpowiedzi na ważne życiowe
pytania, chcą pogłębić wiarę, chcą żyć
wiarą na co dzień w pracy, w domu, w
miejscu zamieszkania, chcą zaangażować
się w życie naszej parafii. Zaprośmy do
udziału w spotkaniach naszych sąsiadów,
znajomych, przyjaciół, aby nasza wiara
była żywa.

Walka Karnawaіu z Wielkim Postem
Właściwie to, wszystko ma swój począ-

tek, jak również kres. Jedno się kończy,
drugie zaczyna. Takim preludium, do
powstania cezury Środy Popielcowej, jest
tłusty czwartek. W kalendarzu chrześci-
jańskim ten ostatni czwartek przed Po-
pielcem jest najsłodszym dniem w roku
(przebija zdecydowanie Walentynki). Ta
stara tradycja, sięgająca jeszcze czasów
pogańskich, wiązała się z pożegnaniem
zimy i oczekiwaniem wiosny. Jedzono
tłusto i obficie popijano winem. Dodat-
kiem był pączek z ciasta chlebowego
nadziewany słoniną. Dopiero XVI wiek
w Polsce przynosi słodkie pączki, ale
jeszcze nie takie, jakie znamy dzisiaj.  W
jednym z pączków ukrywano migdał lub
orzeszek laskowy,  dla szczęśliwca, któ-
ry go znalazł, miał oznaczać pomyślność
i powodzenie.

Wraz z tłustym czwartkiem zaczynają
się ostatki. Okres zabaw, szaleństw przed
dniami wstrzemięźliwości. Dzisiaj, raczej
u nas, już nie przebiegają tak hucznie,
jak np. karnawał w Rio, czy w Kolonii.
Więcej atencji ma w Polsce „śledzik”,
czyli ostatnia zabawa we wtorek do pół-
nocy, kończąca się konsumpcją żuru.

Wszystkim tym, którzy karnawał
skończą szaleństwem konsumpcji pącz-
ków, czy dotrwają do konsumpcji żuru,
życzę udanej zabawy. Beder
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