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Środa Popielcowa
Środa Popielcowa, zwana potocznie

Popielcem, to uroczystość ruchoma, ob-
chodzona w Kościele Katolickim w róż-
nych terminach, w zależności od da-
ty Świąt Wielkanocnych. Wypada ona
dokładnie 46 dni przed Wielką Niedzielą
i rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W
2020 roku Popielec wypada 26 lutego.
W tym dniu wszystkich katolików obo-
wiązuje post ścisły, czyli spożycie trzech
posiłków, w tym tylko jednego do syta.

Centralnym punktem podczas nabożeń-
stwa w Środę Popielcową jest posypy-
wanie głów wiernych popiołem. Obrzęd
ten wywodzi się z czasów starożytnych,
z tradycji judaizmu. Jest to akt najwyż-
szej skruchy, polegający na uznaniu wła-
snej marności w oczach Boga. Grzesz-
nik podkreśla w ten sposób własną śmier-
telność i znikomość. W Kościele kato-
lickim zwyczaj ten został wprowadzony
w XI wieku przez papieża Urbana II. Ka-
płani, posypując nasze głowy popiołem
z palm poświęconych w ubiegłoroczną
Niedzielę Palmową, wypowiadają słowa
z Księgi Rodzaju: „Prochem jesteś i w
proch się obrócisz” lub cytują słowa
Ewangelii świętego Marka: „Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię”. Obrzę-
dowi towarzyszy odśpiewywanie pokut-
nych pieśni: „Wisi na krzyżu”, „Ludu,
mój ludu” czy „Jezu Chryste, Panie
miły”.

Celebrowanie Środy Popielcowej ma
wszystkim wiernym przypomnieć o ko-
nieczności pokutowania za grzechy i du-
chowego przygotowania się na święto-

wanie Zmartwychwstania Chrystusa.
Warto pamiętać również o tym, że Jan
Paweł II ogłosił Popielec Dniem modlitw
o pokój na świecie. Agnieszka K.

KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i  facebook      : parafiatd.archidiecezja.katowice.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości. W tym dniu Msze św. będziemy odpra-
wiać o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00. Po każdej Eucharystii nastąpi obrzęd posypa-
nia głów popiołem. W tym dniu zbieramy kolektę na Misje. Od Środy Popielcowej
obchodzimy kwartalne dni modlitw o ducha pokuty i Tydzień Modlitw o Trzeźwość Na-
rodu. Zaś przyszła niedziela jest Niedzielą Trzeźwości. Kolekta tej niedzieli ma charak-
ter jałmużny postnej.

  4.Podobnie jak przed rokiem, zachęcamy do zaopatrzenia się w „Zdrapkę wielko-
postną”. Dzięki niej każdy może głębiej i owocniej przeżyć Wielki Post, wypełnia-
jąc codziennie inne zadanie. Ta forma wielu ludziom pomogła na nowo odkryć sens
postanowień czy uczynków pokutnych, które przestają być banalne i sztampowe.
Zdrapki są dostępne na stoliku przy tablicy ogłoszeń w cenie 2,50 zł.

  5.W czasie Wielkiego Postu w kościele są przygotowane kosze, do których moż-
na składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy
itp. Żywność przekażemy biednym.

  6.Zachęcamy wszystkich do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych.
W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę Krzyżową, polecając Bogu dusze naszych
zmarłych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeń-
stwem. W niedziele o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

  7.W czwartek (27.02), o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji członków
Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po Mszy św. odbędzie się
spotkanie Żywego Różańca i Apostolstwa.

  3.Prawnik dyżuruje we wtorek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  8.Warsztaty Boże dla dzieci w sobotę od godz. 10.00 – 11.00 w salce 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.Do czerwca są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne. Intencje przyj-
mujemy w Kancelarii Parafialnej.

11. 14 Marca 2020 roku – Pielgrzymka do Sanktuarium św. Jana Marii Vian-
ney’a w Mzykach a także Piekar Śląskich i Siewierza. Bliższe informacje na
gablotce a także w kancelarii, gdzie można się zapisać.

12.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W przyszłą sobotę o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzą-
tania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane
dzisiaj na ogrzewanie naszego kościoła.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (23 luty 2020)
  1.Witamy w naszej parafii O. Andrzeja Kordę OMI, którzy od dzisiaj poprowadzi

Rekolekcje (Odnowienie Misji) w naszej wspólnocie parafialnej. Plan Rekolek-
cji znajduje się w gazetce parafialnej i stronach internetowych.

  2.Od dzisiejszej niedzieli (23.02) rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo
o charakterze przebłagalnym i wynagradzającym za grzechy, zwłaszcza popełnione
w okresie karnawału. Polega ono na całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu
w niedzielę, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową. Adoracja potrwa w niedzielę
(23.02) od godz. 13.30 do 20.00, a w poniedziałek (24.02) i wtorek (25.02) od 7.30-18.00.

  3.W Środę Popielcową (26.02) z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (24 LUTY - 01 MARZEC 2020)

PONIEDZIAŁEK (24.02.2020 r.) - Owocem spotkania jest łaska mojego nawrócenia
  7.00 1/w intencji Alicji z ok. 85 r. ur. oraz w intencji Macieja z ok. 5 r. ur., z po-

dzięk. za dotychczasowe łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Bożą opiekę
2/za + Iwonkę w r. śm., z prośbą o szczęśliwość wieczną

  8.30 - Różaniec misyjny
  9.00 - Msza święta z nauką misyjną - za dusze w czyśćcu cierpiące
17.30 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 - Msza święta z nauką misyjną

1/w intencji Krystyny i Franciszka Żmuda, dziękując za dotychczasową opie-
kę, z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MB Uzdrowienia Chorych

2/za + Bronisława i jego ++ rodziców: Helenę i Stefana Sewerynów
oraz ++ Mariannę i Augustyna Czubów, z prośbą o życie wieczne

3/za + Wandę Góral (od bratanicy Martyny)
19.00 - Nauka misyjna dla wszystkich
20.00 - Apel Jasnogórski i modlitwa komplety
WTOREK (25.02.2020 r.) - Troska o nawrócenie moich bliźnich
  7.00 1/za + Irenę Pruchnik (od żywego Różańca)

2/do Przemienienia Pańskiego za wstawiennictwem Św. Rity w intencji Doroty
  8.30 - Różaniec misyjny
  9.00 - Msza święta z nauką misyjną - intencja wolna
17.30 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 - Msza święta z nauką misyjną

1/za + Bartosza Biskup oraz ++ rodziców i teściów
2/za + męża i ojca Stanisława Czubalę w m-c po śm. oraz + Agnieszkę Pomie-

tło w 11 r. śm. (od Adama z żoną i Dawida z rodziną)
3/za + Jana Bogusz (od rodziny Bogusz z Sobiałkowa)

19.00 - Nauka misyjna dla wszystkich
20.00 - Apel Jasnogórski i modlitwa komplety
ŚRODA (26.02.2020 r.) - ŚRODA POPIELCOWA Nawracanie trwa do końca

mojego życia na ziemi
   7.00 - Msza święta z nauką misyjną - za + matkę Cecylię Pierończyk w 10 r. śm.,

  jej + męża Edwarda i +syna Jana
  8.30 - Różaniec misyjny
  9.00 - Msza święta z nauką misyjną  - za + Zbigniewa Szumilczuka (od Żywego Róż.)
16.30 - Msza święta z nauką misyjną - za + Jana Margielewicza
17.30 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 - Msza święta z nauką misyjną

1/za + Annę Boryn
2/za najbliższych ++ z rodzin: Kristof, Trybuś, Waleczek, Barski i Schier
3/za + męża Wiktora Wójcika, ++ rodziców z obu stron, + brata Kazimierza,

+ bratową Helenę, + Marię Kozaczka, prosząc o radość zycia wiecznego
Zakończenie Rekolekcji przy Krzyżu Misyjnym i Apel Jasnogórski

CZWARTEK (27.02.2020 r.) - Dzień powszedni  
  7.00 1/za + Mateusza Plizgę (od rodziny Mąciorów)

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/w intencji członków Żywego Różańca oraz Apostolstwa Dobrej śmierci

2/za + Katarzyną Szałowską w 4 r. śm.
3/za ++ mieszkańców z bloku przy ul. Mieszka I 15 oraz ich rodzin (od sąsiadów)

PIĄTEK (28.02.2020 r.) - Dzień powszedni 
  7.00 1/za + Edwarda Barana w 1 r. śm.,

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.15 - Droga Krzyżowa
18.00 1/za + Dorotę Binko w 2 r. śm.,

2/za + Jadwigę Krysiak w 1 r. śm.
3/do Miłosierdzia B. z prośbą o życie wieczne dla++rodz.: Kazimiery i Władysława

Barejów, Janiny i Antoniego Grafów,++ z rodziny Minołów,+ Franciszka Grzesia
SOBOTA (29.02.2020 r.) - Dzień powszedni  
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła, w int. ks. P. Furczyka

2/za + Zofię Czenczek w 8 m-cy po śm., z prośbą o życie wieczne
3/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
18.00 1/za zmarłych w lutym:

2/za + męża Henryka Szwajcowskiego w 18 r. śm., ++ rodziców i rodzeństwo
z obu stron i + Krystynę Włodarczyk

NIEDZIELA (01.03.2020 r.) - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  7.30 - za + Irenę Pruchnik (od sąsiadów z bloku przy ul. Tysiąclecia 35)
  9.30 - za ++ rodziców: Marię i Stanisława Tobiasz, + męża i teścia: Andrzeja

i Bronisława Szczepańskich, ++ babcie i dziadków z obu stron
oraz ++ z rodzin: Słupińskich i Tobiaszów

11.00 - o łaskę zdrowia duszy i ciała, łaskę wiary i Dary Ducha św. dla Moniki
i Marcina oraz ich dzieci: Alicji i Wojciecha i o Błog. B. dla całej rodziny
Błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - w intencji Franciszka-Ksawerego Bara z ok. 80 r. ur., za wstawiennictwem
MB Uzdrowienia Chorych i Św. Barbary, z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie

16.15 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.00 - za + Krystynę Banaś w 7 r. śm.,
20.00 - za + Stefanię Rak w m-c po śm. (od sąsiadów z bloku przy ul. Tysiąclecia 33)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Rekolekcje-Odnowienie Misji
WIELKA TAJEMNICA WIARY

22 - 26.02.2020

Sobota (22.02)
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
19.00 – Nabożeństwo do św. Rity z różami

Niedziela (23.02)
Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem

7.30; 9.30; 11.00; 12.30; 17.00; 20.00
- Msza święta z nauką misyjną

Codzienie: 8.30 – Różaniec misyjny;
17.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Poniedziałek (24.02)
Owocem spotkania jest łaska mojego
nawrócenia

  7.00 – Msza święta
  9.00 – Msza święta z nauką misyjną
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
19.00 – Nauka dla wszystkich
20.00 – Apel Jasnogórski i modlitwa  komplety
Wtorek (25.02)

Troska o nawrócenie moich bliźnich

  7.00 – Msza święta
  9.00 – Msza święta z nauką misyjną
18.00 – Msza święta z nauką misyjną
19.00 – Nauka dla wszystkich
20.00 –  Apel Jasnogórski i modlitwa  komplety

Środa (26.02) Środa Popielcowa
Nawracanie trwa do końca mojego
życia na ziemi

  7.00 – Msza święta z nauką misyjną
  9.00 – Msza święta z nauką misyjną
16.30 – Msza święta z nauką misyjną
18.00 – Msza święta z nauką misyjną

Zakończenie Rekolekcji przy Krzyżu
Misyjnym i Apel Jasnogórski

PIELGRZYMKI KIK - 2020 roku

18 kwietnia 2020 – sobota – Centrum
Jana Pawła II i Bazylika Miłosierdzia Bo-
żego w Krakowie Łagiewnikach. Wyjazd
godz. 7:00 z parafii i godz. 7:15 z Pl. An-
drzeja w Katowicach z przystanku w po-
bliżu Sądu. Przyjazd ok. godz. 18:00.
Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie,
opłaty parkingowe, drogowe, przewod-
nik miejscowy. Koszt – 35 zł / os

22-23-24 maja 2020 – Kalisz - Licheń
– sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Kró-
lowej Polski - Grąblin – miejsca objawień
Matki Bożej – Droga krzyżowa. Wyjazd
godz. 6:00 z parafii i 6:15 z Pl. Andrzeja
w Katowicach z przystanku w pobliżu
Sądu. Przyjazd w niedzielę ok. godz.
19:00. Świadczenia: przejazd, opłaty dro-
gowe, parkingowe, ubezpieczenie, noc-
legi w nowym D.P. „Betlejem” pok. 2 i 3
osobowe. Posiłki: 2 śniadania i 2 ciepłe
kolacje. Koszt – 270 zł / os – bez wyży-
wienia i 340 zł / os z wyżywieniem.

7 czerwca 2020 - Warszawa – Beatyfi-
kacja kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wyjazd godz. 5:00, z pl. Andrzeja godz.
5:15. Przyjazd godz. ok. 20:00. Koszt 75
zł / os

18-19-20 września 2020 –  piątek-so-
bota-niedziela – Kokoszyce – rekolekcje
KIK. Rekolekcjonista – ks. Janusz Wilk.
Koszt 150 zł / os, a z dojazdami autobu-
sem 200 zł / os

21 listopada 2020 - Częstochowa –
ogólnopolska pielgrzymka KIK na Jasną
Górę. Wyjazd godz. 7:00, z pl. Andrzeja
godz. 7:15. Przyjazd godz. ok. 18:00.
Koszt 35 zł / os

Zapisy w każdy wtorek salka nr 2 w
godz. 17- 18 lub Tel. 697684666, 32/
2544060. KIK – Jan Mikos lub Andrzej
Perkosz – tel. 601463754

3

Odnowa w Duchu Œwiêtym

Boga, a On pomimo to zmaga się i po-
chyla nad nami każdego dnia, by nas od-
naleźć i zanurzyć w swoim miłosierdziu.
Otwórzmy nasze serca dla cierpiącego Je-
zusa, który z miłości do nas dał się ukrzy-
żować przyjmując wszystkie nasze grze-
chy na siebie. Czy możesz wyobrazić so-
bie ten ciężar? Czy naprawdę można być
obojętnym wobec takiej Miłości? Niech
ten Wielki Post pomoże nam w zgłębieniu
Tajemnicy Męki i Śmierci oraz Zmar-
twychwstania.

12.02. – O godz.18.45 w salce nr 2 od-
było się spotkanie zelatorów z Żywego Ró-
żańca. Wraz z ks. Leszkiem omówione
były sprawy bieżące grupy.

14.02. – O godz.19.00 w kaplicy Św. Jó-
zefa została odprawiona Msza św. w in-
tencji wszystkich solenizantów z miesiąca
lutego należących do Duszpasterstwa Mał-
żeństw. Podczas homilii ks. Marek nawią-
zując do Św. Cyryla i Metodego podkre-
ślił jak bardzo zagrożone jest w Europie
chrześcijaństwo, dlatego do nas należy
zadanie obrony wartości chrześcijańskich.
Przedstawił również w skrócie tematy
Adhortacji apostolskiej papieża Francisz-
ka „Qaerida Amazonia”. Po Eucharystii w
sali Św. Jana Pawła II rozpoczęliśmy
wspólne świętowanie przy stole. Do na-
szej grupy dołączyło kolejne małżeństwo.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że coraz wię-
cej małżeństw odpowiada na zaproszenie
Jezusa i dołącza do naszej wspólnoty, by
razem się uświęcać.

15.02. – O godz.10.00 Ks. Leszek przy-
bliżył dzieciom uczęszczającym na warsz-
taty Boże krótki życiorys Św. Walentego,
a następnie zaprosił do wykonania plaka-
tów walentynkowych. Bożena S.

Odnowa w Duchu Świętym to propo-
zycja Boga co do sposobu realizacji na-
wrócenia do którego wszyscy jesteśmy
wezwani. O początkach Katolickiej Od-
nowy  w Duchu Świętym możemy się do-

wiedzieć ze strony internetowej  www.
katowice.odnowa.org

Nasza Wspólnota Odnowy jest  pod
wezwaniem MB Nieustającej Pomocy.
Jest  to jedna z 32 wspólnot w Archidie-
cezji katowickiej.  Powstała 33 lata temu.
Założył ją i formował przez pierwsze 7
lat  ks. moderator Tadeusz Skrzypczyk.
Potem kolejni kapłani. Obecnie ks. Ar-
tur Grabiec.

Liczyła ona ok. 150 osób i wszyscy
zgodnie z jej celem i charyzmatem prze-
żyli Seminarium  Odnowy w Duchu
Świętym zakończone chrztem w Duchu
Sw. I oddali Życie Maryi jako swojej Pa-
tronce. Obecnie tworzymy grupę Matkę
z której wyrosły wspólnoty w sąsiednich
parafiach/ na Załężu Osiedlu Witosa i
Sanktuarium MB Boguckiej. Spotykamy
się w każdy poniedziałek  / także w cza-
sie wakacji/ po mszy św. parafialnej.
Oprócz modlitwy wspólnotowej za sie-
bie, nasze rodziny, całą parafię i jej
wspólnoty oraz kapłanów kładziemy na-
cisk na formację i ewangelizacje. W przy-
gotowaniu formacji korzystamy z progra-
mu duszpasterskiego na dany rok. For-
macja to  przede wszystkim rekolekcje,
Szkoła Animatora, Dni jedności, sesje
letnia i zimowa oraz Ogólnopolskie Czu-
wanie  Odnowy w Częstochowie.  W ra-
mach ewangelizacji głosimy kerygmat i
uczestniczymy w sprawdzonej od wielu
lat w comiesięcznych  Mszach św. z mo-
dlitwą o uzdrowienie / organizowanych
w różnych parafiach/ poprzedzona go-
dzinną ewangelizacją w czasie której
dajemy świadectwa o Bożej mocy. W ra-
mach modlitwy indywidualnej  modlimy
się na  różańcu pełnymi częściami i  Ad-
orujemy  NS. Stąd też nasi członkowie
pełnią także posługę w grupach parafial-
nych: Żywy Różaniec, Bractwo Adora-
cji oraz Diakonii Liturgicznej i porząd-
kowej.  Jesteśmy Grupą „Matką”. Mło-
dzież Odnowy spotyka się w piątki w
Parafii NSPJ u Misjonarzy Oblatów.

Ela Z.
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Po co do zbawienia potrzebny nam Wielki Post?
Praktyka Wielkiego Postu zrodziła się

w IV wieku i szybko rozpowszechniła się
w całym Kościele. Nawiązuje do czter-
dziestodniowego postu Jezusa na pusty-
ni. Czasami nurtują nas pytania, po co w
czasie Wielkiego Postu mamy się podjąć
kolejnych wyrzeczeń. Codzienność przy-
nosi nam sporo trudów, kłopotów i z wie-
lu rzeczy rezygnujemy. Ten specjalny
czas w Kościele przeznaczony jest na
post, jałmużnę i umartwienie, które ko-
jarzą się zwykle z czymś przykrym i
uciążliwym. Zadaniem ich jest jednak
pomoc w uporządkowaniu naszego życia,
porzucenie grzechu i przemiana serca. Do
wszystkich ważnych wydarzeń w życiu
odpowiednio się przygotowujemy. Aby
dobrze przeżyć Wielkanoc konieczne jest
również dobre przygotowanie. U progu
kolejnego Wielkiego Postu warto uświa-
domić sobie stan własnej duszy, własne
słabości i grzechy. Żyjąc w ogromnym
pędzie, chcąc nadążyć za wszystkimi
przemianami, sami zaczynamy gonić za
ulotnymi wartościami. Będąc w ciągłym
ruchu i chaosie, trudno usłyszeć Boga.
Wielki Post powinien stać się próbą za-
trzymania i zastanowienia nad tym, co
jest ważne w naszym życiu. Post zacho-
wuje człowieka w stanie czujności, bu-
dzi wrażliwość na Boga, pozwala poznać
samego siebie, bo wówczas dochodzi do
głosu to, co jest w człowieku głęboko
ukryte. Ma pomóc usunąć z naszego ser-
ca resztki skutków grzechu i być czasem
większego rozmodlenia, słuchania słowa
Bożego i naśladowania w naszym życiu
postaw Jezusa. Pomocne w tym będą
postanowienia wielkopostne. Warto w
tym okresie pozbyć się zbędnych wypeł-
niaczy naszego czasu. Odzyskajmy czas
dla Boga, dla budowania naszej osobi-
stej relacji z Nim oraz poświęćmy wię-
cej czasu naszym najbliższym. Niejedno-
krotnie te relacje są tak trudne, że rozpo-
czynanie ich naprawy jest prawdziwym

wyrzeczeniem, o wiele trudniejszym niż
przysłowiowe niejedzenie cukierków.
Kiedy podejmujemy jakieś postanowie-
nie wielkopostne postarajmy się nie mó-
wić o nim wszystkim wokół, pokazując
jak bardzo „cierpimy” i się umartwiamy.
W ten sposób w ogóle nie przeżyjemy
tego czasu, tylko go przeczekamy. Na-
sze postanowienia mają być uderzeniem
w słaby punkt, w to, co jest w nas nie-
uporządkowane. Post nie powinien sta-
nowić wartości samej w sobie, tylko ma
służyć wewnętrznej przemianie. Ma nas
nie tylko przybliżać do Boga, ale także
do każdego człowieka poprzez jałmużnę
i uczynki miłosierdzia. Miłość do Boga
wyrażamy poprzez miłość bliźniego, dla-
tego w tym czasie powinniśmy dawać coś
z siebie drugiemu człowiekowi. W Wiel-
kim Poście chodzi o otwieranie się na
przyjęcie tego, co jest skutkiem wydarzeń
paschalnych, które świętujemy podczas
Wielkiej Nocy. Tym skutkiem jest zba-
wienie. Ono jest efektem męki, śmierci i
zmartwychwstania Jezusa. Wielki Post
jest potrzebny, aby otwierać się na zba-
wienie i jednocześnie walczyć z tym, co
jest przeszkodą na drodze do jego przy-
jęcia. J.Z.

Skrzywiona pobo¿noœæ
Czy pobożnym jest ten, kto codziennie

uczestniczy w Mszy św., zajmuje
pierwszą ławkę w kościele i siedzi ze zło-
żonymi rękami? Czy pobożnym jest ten,
kto mnoży modlitwy i kłania się przed
każdym obrazem, a nie zauważa, że na
ołtarzu wystawiony jest Pan Jezus w
Najświętszym Sakramencie? Czy poboż-
nym jest ten, kto jeździ po wszystkich
kościołach, gdzie prowadzone są wieczo-
ry uwielbienia, czy też modlitwy o uzdro-
wienie? Czy pobożnym jest ten, który
twierdzi, że jeśli nie ma wzruszeń i unie-
sień podczas modlitwy, to Pan Bóg nie

zadziałał? To tylko niektóre z przykła-
dów, które nie stanowią istoty pobożno-
ści. Pobożność musi mieć fundament,
musi się doskonalić nabierać mocy i głę-
bi. Jeśli zaczniemy układać życie ducho-
we po swojemu:„Bo ja wiem lepiej”
wówczas możemy wejść na niebez-
pieczną drogę pustej, bezrozumnej i nie-
autentycznej pobożności. Pobożność jest
istotą życia duchowego opartą na głębo-
kiej relacji Boga z człowiekiem i czło-
wieka z Bogiem. Relacji wypływającej
ze świadomego pragnienia spotkania z
czystą Miłością. Nasza relacja z Chrystu-
sem musi przenikać całe nasze życie,
wszystkie jego sfery. Człowiek pobożny
nie obnosi się ze swoją pobożnością,
ponieważ to jak żyje, jest efektem trwa-
nia w tej relacji. Człowiek naprawdę po-
bożny pozwala Panu Bogu zmieniać swo-
je życie. Jeśli zaś człowiek szuka Pana
Boga, ale po to, by dowartościować sie-
bie, nie myśląc o przemianie swojego
życia, a próbuje zwrócić uwagę na nie-
godziwość innych wówczas nie ma to nic
wspólnego z prawdziwą pobożnością.

Święty Franciszek powiedział: „Naj-
pierw posłuszeństwo, potem nabożeń-
stwo”. Czy zatem pobożnym jest ten, kto
nie rozstaje się z różańcem podczas Eu-
charystii i wykonuje kilkanaście znaków
krzyża, klęka wówczas, kiedy inni stoją,
zachowuje posępną minę, bo w kościele
nie wypada się uśmiechać? Czy przypad-
kiem osoba taka nie próbuje zwrócić
uwagi na siebie kierując się pychą, próż-
nością i chęcią bycia podziwianym?

Jako katolicy zawsze powinniśmy wy-
bierać właściwą pobożność. Nie dajmy
się zwieść pozorom. Jeśli chcę by moja
pobożność była dojrzała i autentyczna
muszę każdego dnia ponosić trud prze-
miany. Muszę być tą samą osobą w ko-
ściele, w domu, w sklepie, na ulicy, w
pracy i w każdym innym miejscu, w któ-
rym spotkam drugiego człowieka. Wzo-
rem do naśladowania niech będzie Jezus
Chrystus.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

10.02. – O godz.18.00 została odprawio-
na Msza św. w intencji wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych oraz ich
rodzin. Komunia Św. rozdzielana była pod
dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej.
Podczas kazania ks. Proboszcz poruszył
temat „Słowo Boże czytane w Kościele
prowadzi do Eucharystii jako właściwego
celu” Ks. Józef zwrócił uwagę, że podczas
Mszy św. gromadzimy się wokół dwóch
stołów: Stół Słowa Bożego (ambona) oraz
Stół Ofiary Jezusa (ołtarz). Podkreślił, że
nie możliwe jest przeżycie i zrozumienie
Eucharystii bez wysłuchania Słowa Boże-
go, które wprowadza nas w przeżycie Eu-
charystii. Ks. Proboszcz zachęcił wszyst-
kich, by za przykładem Św. Hieronima roz-
kochać się w Słowie Bożym i go „spoży-
wać” każdego dnia („Nie samym chlebem
żyje człowiek” Mt 4, 4). Po Mszy św. ani-
matorzy grup: Odnowy w Duchu Świętym,
Duszpasterstwa Małżeństw oraz Diakonii
Liturgicznej przedstawili swoje grupy, a
następnie zostało odprawione krótkie na-
bożeństwo przed Najświętszym Sakramen-
tem w intencji wszystkich diakonii i grup
parafialnych.

11.02. – O godz.9.00 została odprawio-
na Msza Św. z udzielaniem Sakramentu
Namaszczenia Chorych. Również w tym
dniu o godz.18.45 rozpoczęła się wieczor-
na modlitwa uwielbienia przed Najświęt-
szym Sakramentem. Tematem modlitwy
był: „Grzech mnie rani”. Ks. Dawid przy-
gotował pod rozwagę fragment Pisma Św.
(Jr 30, 12-16). Wprowadzając do modli-
twy ks. Dawid podkreślił, że Jezus trudzi
się ponad wszystko, by odszukać i pod-
nieść każdego grzesznika. Zbliża się Wiel-
ki Post, spójrzmy na swoje życie, ile w nim
zranień, a może ile ran zadajemy innym
przez swój grzech, wejdźmy w głąb swo-
jego sumienia. Pozwólmy Jezusowi się od-
naleźć i podnieść z naszych upadków. Po-
przez swój grzech ranimy siebie, innych i
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