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40 dni postu…To dużo czy mało? Jak
dalece jesteśmy gotowi poświęcić ten
czas na przygotowanie się do najważniej-
szych świąt w całym roku?

8 marca rozpoczyna się już drugi ty-
dzień Wielkiego Postu. Za nami już pra-
wie 10 dni, które mogliśmy poświęcić na
zatrzymanie się w codziennym biegu i za-
stanowienie nad swoim życiem.

Wielki Post to czas pokuty i nawróce-
nia, przygotowujący nas do godnego
przeżycia pamiątki Męki, Śmierci i Zmar-
twychwstania Chrystusa. Często staramy
się w tych dniach zrezygnować z czegoś,
co jest dla nas ważne, przyjemne. Jest to
pewnego rodzaju dowód naszej miłości
i gotowości do nawrócenia. Jednak
wbrew pozorom w Wielkim Poście nie
chodzi o zewnętrzne umartwianie siebie,
utrudnianie sobie życia czy zadawanie
sobie bólu. Jak usłyszałam w pewnej
homilii nie chodzi też o to, ile słodyczy
sobie odmówimy, ilu kaw nie wypijemy
lub o ile krócej będziemy oglądać tele-
wizję czy spędzać czas przy komputerze.
To wszystko ma nam jedynie pomóc w
uświadomieniu sobie kim jesteśmy, zmie-
niać nasze myślenie o nas samych, o
świecie, a przede wszystkim o ludziach
żyjących obok.

Codzienne zabieganie sprzyja zapomi-
naniu o innych, ich cierpieniu, proble-
mach. Sprzyja obojętności…..Papież
Franciszek zauważył nawet, że grozi nam
„globalizacja obojętności”. Wielki Post
staje się zatem okazją do tego, by na

nowo się zatrzymać i zauważyć drugie-
go człowieka. Nie czekajmy na ostatni
tydzień . Zacznijmy działać już dziś.
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Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
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Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

  4.Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  5.Spotkanie zelatorów Żywego Różańca w środę (12.03) o godz. 18.45 w salce nr 2.
  6.Osoby, które pragną czytać Słowo Boże w czasie liturgii zapraszamy na spotkanie

Diakonii Liturgicznej w czwartek (12.03) o godz. 18.45 w Kaplicy św. Józefa.
  7.Warsztaty Boże dla dzieci w sobotę od godz. 10.00 – 11.00 w salce nr 2.
  8.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę -

14 marca. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.
  9.Do czerwca są jeszcze wolne pojedyncze intencje mszalne. Intencje przyj-

mujemy w Kancelarii Parafialnej.
10.W piątek - (27.03) - odbędzie się procesja Drogi Krzyżowej ulicami naszego osiedla.
11. Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa zapra-

szamy do sali JP2 na drugą naukę przedślubną w czwartek (12.03) o godz. 18.45.
12.Pragniemy zachęcić do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która jest

modlitwą przez 9 m-cy w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone w łonie matki.
Uroczyste rozpoczęcie 25 marca, w trakcie Mszy św. o godz. 18.00. Zgłoszenia przyj-
mujemy w przyszłą niedzielę 15 marca, po każdej Mszy św. z tyłu kościoła.

13.Dorosłych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pół godziny
przed Mszą św. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). kapłani nie będą spowiadać po
rozpoczęciu Mszy św. W razie konieczności ksiądz będzie do dyspozycji po Mszy św.
Osoby słabo słyszące będą mogły skorzystać z zamykanego konfesjonału, który znajduje
się przy kaplicy Miłosierdzia Bożego. Chęć odbycia takiej spowiedzi prosimy zgłaszać
kapłanowi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy również na siedząco.

14.Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na
prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz remont
schodów wyjściowych. Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 15 marca.

15.W kancelarii Parafialnej można już nabyć cegiełki na nasz Parafialny Festyn Radości
pt. „Baw się z nami”, który odbędzie się 11 czerwca 2020 r. Każda cegiełka, w cenie 4,50
zł., posiada swój unikatowy numer, który jak co roku zapewni udział w licznych atrak-
cjach i niespodziankach. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję.

16.7 czerwca br. w Warszawie na Placu Piłsudskiego, o godz 12.00 odbędzie się
Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego. We wtorki od 17.00 - 18.00
w salce nr 2 nasz Klub Inteligencji Katolickiej zapisuje uczestników na karty
wstępu i karty parkingowe oraz wyjazd autokarem.

17.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diak. 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 potrzeby naszego kościoła.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (8 marca 2020)
  1.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.

  2.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.

  3.W poniedziałek (9.03) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc o błogosła-
wieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Komunię św. będziemy rozdzielać
pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Podczas Eucharystii Homilia nt. Kościół
eucharystyczny jest Kościołem misyjnym. Po Mszy św będzie można poznać grupy i dia-
konie działające w naszej parafii. Poznamy grupy: Ministrantów i Młodzieży Oazowej.

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (09 - 15 MARZEC 2020 )
PONIEDZIAŁEK (09.03.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Józefa Wycisk w kol. r.śm.

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + męża Mieczysława w kol. r. śm., + syna Jana i ++ rodziców z obu stron
3/za ++ Jana i Łucję Złotoś oraz + Stanisława Cichego

Homilia: Kościół eucharystyczny jest  Kościołem misyjnym
WTOREK (10.03.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/z  prośbą o przebaczenie kar i win oraz o życie wieczne dla ++ z rodzin:

Kowalskich, Kocotów, Jaroniów, Ogrodzkich, Mazgajów i Jordanków
2/za + męża i ojca Stanisława Kukułę w kol. r. śm. oraz ++ rodziców z obu stron

  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji Henryka Labusa z ok. 80 r. ur. z podziękowaniem za dar życia,

z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie
2/w intencji rodziców: Józefy i Stanisława Nieboraków z ok. ur., z podziękowaniem

za dotychczasowe łaski, z prośbą o opiekę MB Uzdrowienia Chorych i św. Józefa
3/za + męża Wiktora Wójcika w 27 r. śm. i ++ rodziców z obu stron
4/za + męża Józefa Bukalskiego, ++ rodziców z obu stron, + siostrę Reginę, + szwa-

gra Stanisława, ++ braci i bratowe, + Stanisława Mietełkę, ++ Barbarę i Stanisława
Szumarów, + Helenę Szreter

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (11.03.2020 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Stanisława Kopyciaka (od koleżanek, kolegów Administracji i Bazy

Transportu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”)
2/za + Szczepana Suchanka (od bratowej Magdaleny i rodziny Gruszka)

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodziców: Marię i Tomasza Jaroszków, ++ Helenę i Adama Mazurów,

++ siostry i braci, + bratową Stanisławę, + szwagra Stanisława, ++ dziadków z obu
stron i ++ z rodzin: Jaroszków i Mazurów

2/za ++ dziadków: Franciszkę i Piotra oraz ++ rodziców: Janinę i Bolesława Wnuk
3/za + Lucjana Harasim (od Wiesławy i Edwarda)

CZWARTEK (12.03.2020 r.) - Dzień powszedni  
  7.00 1/za ++ Zofię i Mariana Błachut

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Kazimierza Kadłubskiego w 8 r. śm., oraz + ojca Józefa, + Łucję

Gomołuch oraz ++ krewnych i dziadków z obu stron
2/za ++ męża Pawła, córkę Annę i jej męża, + brata Franciszka, ++ rodziców:

Annę i Franciszka oraz ++ z rodzin: Kosyrczyków, Kosmów i Synowców
3/za + Józefę Dubiel (od syna Marka i Beaty)

PIĄTEK (13.03.2020 r.) - Dzień powszedni 

  7.00 1/za + Stanisławę Miszczak w 2 r. śm. (od rodziny Chromik)
2/intencja wolna

  7.30 - Różaniec  
17.15 - Droga Krzyżowa
18.00 1/za ++ rodziców i teściów: Janinę i Franciszka, Bronisławę i Zdzisława

oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron
2/za ++ rodziców: Józefa i Marię Gucwa, ++ braci: Czesława i Zbigniewa,

+ szwagra Jana i ++ dziadków z obu stron
3/za + męża Wernera, ++ rodziców i dziadków z obu stron, z prośbą o życie wieczne

SOBOTA (14.03.2020 r.) - Dzień powszedni  
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB Nieustajacej Pomocy w intencji

Marii z ok. 70 r. ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę,
dary Ducha św. i zdrowie dla solenizantki, rodziny i przyjaciół

2/za++rodz: Teodozję i Wojciecha Andrzejak,+brata Stanisława,+siostrę Teresę++szwa
grów: Stanisława i Mariana++ z rodz: Piszcz i Andrzejak.dusze w czyśćcu cierp.

3/za + Irenę Pruchnik (od Aleksandra Magudy z rodziną)
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
18.00 1/za + matkę Zofię w r. śm., + ojca Stanisława, + brata Zbigniewa i + męża Kazimierza

2/za ++ Bronisławę i Józefa Żmuda oraz ich ++ synów
NIEDZIELA (15.03.2020 r.) - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  7.30 - za ++ z rodzin: Wiesiołków, Jędraków, Pilarzów i Kaumuków
  9.30 - w intencji córki Joanny w Bogu wiadomej sprawie
11.00 - za + Teresę Sytyk w 1 r. śm. (od męża i dzieci z rodzinami)
12.30 - w intencji Ignacego Skrzypek w dniu przyjęcia sakramentu Chrztu św.

oraz w intencji jego rodziców i rodziców chrzestnych
16.15 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.00 - w intencji Mariusza z ok. ur., z podziękowaniem za wszelkie łaski i z prośbą

o dalsze błog. Boże dla solenizanta i rodziny
20.00 - za + Elżbietę Przybylską (od brata Józefa z rodziną)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Wielkopostne zapytanie...

Dać, czy nie dać? Oto jest pytanie na
które w sposób szczególny odpowiada-
my sobie raczej twierdząco w okresie
Wielkiego Postu.

Jest to okres w Kościele, kiedy nasze
serca nieco szerzej otwierają się na na-
wrócenie, na pogłębienie relacji, więzi z
Bogiem, a także na czynienie uczynków
miłosierdzia. A jednym z nich jest wła-
śnie Jałmużna.

Stary Testament mówi nam o tym, iż
oznacza ona pewien gest dobroci czło-
wieka względem bliźniego, jako naśla-
dowanie czynów Boga. On pierwszy oka-
zał dobroć człowiekowi, którego stwo-
rzył na swój obraz i podobieństwo. Jest
to również akt religijny, który prowadzi
do przebaczenia grzechów: „Woda gasi
płonący ogień, a jałmużna gładzi grze-
chy” (Syr 3, 30).

Idąc dalej w przemyśleniach biblijnych
należy stwierdzić, iż do dawania jałmuż-
ny zachęcał nas  Jezus Chrystus. Słyszy-
my Jego słowa w Ewangelii według św.
Łukasza: „Gdy ty dajesz jałmużnę, niech
nie wie lewica twoja, co prawica twoja
czyni” (Łk 6, 55).

Te słowa dowodzą na to, iż  dobry czyn
w postaci jałmużny ma być całkowicie
bezinteresowny i znany jedynie Bogu.
Ważna jest także nie tyle ilość, czy wiel-
kość złożonego daru, ile raczej we-
wnętrzne nastawienie dającego, czyli
jego intencja, która nami kieruje. I tutaj
ponownie Jezus Chrystus, który chwali
grosz wrzucony do skarbonki przez
ubogą wdowę (por. Łk 4, 25).

Dlatego Drodzy Czytelnicy! Ważne jest
właściwe rozumienie i praktykowanie jał-
mużny. Dzielić się można nie tylko do-
brami materialnymi, ale także duchowy-
mi. Jałmużna bowiem nie jest jedynie
formą materialnej pomocy świadczonej
potrzebującemu. Ponadto trzeba też roz-
sądzić, czy wsparcie kogoś ofiara mate-
rialną nie przysporzy się do innego celu.

Dzisiaj niestety wielu wyciągających do
nas rękę o wsparcie traktuje to jako do-
bry sposób na zarobienie pieniędzy bez
wysiłku, pracy. Dość często też wspo-
mniane otrzymany datek jałmużny jest
przeznaczany na zakup kolejnego piwa,
czy innej używki – a więc w ten sposób
przyczyniamy się czasem nieświadomie
kierując się dobrą intencją do złego czy-
nu potrzebującego i żebrzącego,

Sam byłem świadkiem rękoczynów po-
między dwoma mężczyznami, którzy
przepędzali się z placu kościelnego bo
to był teren „jednego z nich”. Pytając się
na co „zbierają” odpowiedź była: „na
chleb” chociaż... Łatwiej jest schylić gło-
wę i wyciągnąć rękę, niż jak większość
zapracować, dając z siebie trochę wysił-
ku. A dzisiejsze czasy i sytuacja w na-
szej Ojczyźnie dają wiele możliwości
uczciwego zapracowania. Nie można
traktować jałmużny, jako łatwego zaro-
bienia sobie dość sporej sumy pieniędzy.

Jałmużna może być wyrażona nie tylko
w sposób materialny naszej miłości do
bliźniego, ale również przybrać formę
duchową (zainteresowanie się wyższymi
potrzebami człowieka) i w miarę możli-
wości zaspokojenie ich własnym działa-
niem lub zorganizowanie skutecznej po-
mocy np. dobra rada, podtrzymujące na
duchu słowo, pomoc w inny sposób pro-
szącemu o datek.

Jałmużna chrześcijańska różni się od
wszelkiego rodzaju działań filantropij-
nych czy nawet akcji humanitarnych ze
względu na motywy, z których wynika.
Nierzadko bowiem działania te związa-
ne są z bardziej lub mniej wyraźną in-
tencją zdobycia rozgłosu (reklamy) lub
zaspokojenia potrzeby publicznego uzna-
nia. Tymczasem głównym motywem da-
wania jałmużny powinna być miłość
Boga i bliźniego w duchu słów samego
Chrystusa: „Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Z tym uczynkiem spotykamy się w in-
3

która ofiarowana była za grzechy wy-
korzystywania seksualnego osób mało-
letnich.

Również w tym dniu swoje spotkanie
formacyjne przeżywały małżeństwa na-
leżące do Duszpasterstwa Małżeństw.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 19.00
w sali Św. Jana Pawła II, a tematem były:
„Akrobacje małżeńskie”. Wysłuchaliśmy
pierwszej części konferencji O. Adama
Szustaka o stworzeniu mężczyzny i jego
roli w życiu małżeńskim. Następnie pod-
jęliśmy wspólną dyskusję. Pragniemy
jako małżonkowie podzielić się radosną
wiadomością, że do naszej wspólnoty
dołączyło kolejne małżeństwo.

29.02. - O godz. 10.00 ks. Leszek w ra-
mach warsztatów Bożych przeprowadził
warsztaty artystyczne o tematyce Wiel-
kiego Postu. Dzieci przygotowują się do
odegrania scenek Biblijnych.

O godz. 19.00 rozpoczęła się modlitwa
uwielbienia pod hasłem: „Uwielbienie na
Tauzenie”. Modlitwa uwielbienia rozpo-
częła się świadectwem ks. Dawida oraz
przedstawieniem planu modlitwy, która
składała się z 3 przestrzeni modlitwy: mo-
dlitwa dziękczynna, modlitwa przebła-
galna, modlitwa uwielbienia. Każda z
modlitw poprzedzona była Słowem Bo-
żym oraz pieśniami. Wieczór uwielbie-
nia zakończył się indywidualnym błogo-
sławieństwem oraz modlitwą zawierze-
nia się Jezusowi.         Bożena S.

Darowizna na cele
kultu religijnego
Odliczenie od dochodu przysługuje w

wysokości dokonanej darowizny, nie
wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej
6% dochodu podatnika. Co ważne 6%
darowizn  może być przekazane na
wszystkie cele dobroczynności liczone
łącznie, a zatem dla obliczenia 6% do-
chodów sumuje się darowizny na rzecz
krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu
za oddaną krew), kultu religijnego oraz
na rzecz organizacji pożytku publiczne-
go. Jeśli łącznie wartość ta przekracza
6% dochodu – odliczeniu podlega mak-
symalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie
może być odliczana.

Liczymy 6%
Kwota 6% dochodu dotyczy wszystkich

darowizn uczynionych przez podatnika.
Darowizna, aby mogła stanowić odli-

czenie z podstawy opodatkowania musi
być dokonana w roku podatkowym (1
stycznia do 31 grudnia) oraz musi być
przekazana przelewem bankowym lub
przekazem pocztowym, na konto banko-
we obdarowanego.

1% podatku dla OPP
Kwota wynikająca z 1% podatku może

być przekazana na rzecz organizacji po-
żytku publicznego. Podatnik samodziel-
nie  wybiera, na czyją konkretnie rzecz
przekazana zostanie kwota pochodząca
z jego zeznania rocznego. Co ważne
przekazując 1% z własnego PIT, podat-
nik nie traci ani złotówki - rozdyspono-
wuje on jedynie kwotę, którą i tak mu-
siałby przekazać na rzecz Skarbu Pań-
stwa.

Nie możemy przekazać 1 % podatku na
rzecz Kościoła, gdyż ten nie spełnia kry-
teriów organizacji pożytku publicznego.

Organizacja pożytku publicznego musi
posiadać nr KRS oraz musi znajdować
się w wykazie organizacji uprawnionych
do  korzystania z pobierania pożytków z
1%  naszego podatku.
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nych religiach monoteistycznych, jest np.
jednym z pięciu filarów Islamu obok
modlitwy, postu, pielgrzymki i wyznania
wiary. To z pewnością ważne zadanie,
wyznacznik naszego życia chrześcijań-
skiego od najmłodszych lat (piękną
sprawą jest uczenie dzieci – dzielenia się
z drugim człowiekiem).

I na koniec słowa św. Augustyn, który
pisze: „Czyńcie jałmużnę, aby wasze mo-
dlitwy były wysłuchane przez Boga i aby
wam pomógł poprawić wasze życie”.

Wymienia następujące rodzaje jałmuż-
ny: „Nie tylko ten, kto daje łaknącemu
pokarm, pragnącemu napój, nagiemu
odzienie, podróżnemu gościnę, jeńcowi
wykupienie, słabemu wspomożenie,
smutnemu pocieszenie, błądzącemu
drogę, wątpiącemu radę i potrzebujące-
mu, co jest mu konieczne, lecz także kto
daje przebaczenie grzeszącemu – jał-
mużnę daje […] ponieważ miłosierdzie
wyświadcza”.

 Za największą jałmużnę uważano rów-
nież darowanie komuś wyrządzonej
przez niego krzywdy ( może są takie oso-
by, które namieszały w naszym życiu nie
zawsze dobrze – może czas im wyba-
czyć?, by zacząć żyć w zgodzie).

Bądźmy w Wielkim Poście ale także w
każdym dniu naszego życia rozsądnymi
jałmużnikami, czego życzę sobie i Wam
wszystkim!        Jałmużnik

Migawki z ¿ycia naszej parafii

23.02. - Podczas każdej Mszy św. O.
Andrzej Korda wygłosił do nas Słowo
Boże, zwracając uwagę na miłość Bożą
i nasze nawrócenie. Podkreślił, że nawró-
cenie nie jest jednorazowym aktem,ale
łaską na którą powinniśmy otwierać się
każdego dnia. Ojciec Andrzej podkreślił
również, że jedyną drogą do nawrócenia
jest: zmiana  myślenia, zmiana kierunku
drogi i wiara w Słowo Boże. Pamiętaj-
my, że Bóg jest Świętą i Najczystsza Mi-
łością. Jest jedyną Prawdą!

24.02. - Podczas homilii na każdej Mszy
św. Ojciec Misjonarz przypomniał, że
źródłem nawrócenia jest sam Bóg i Jego
słowo. Nawiązując do słów z Księgi Jo-
nasza: „Jeszcze czterdzieści dni, a Nini-
wa zostanie zburzona”(Jon 3, 4) Ojciec
Andrzej zwrócił uwagę, że pierwszym
krokiem do nawrócenia jest wiara w sło-
wo Boże. Natomiast przytaczając słowa
Ewangelii Św. Łukasza (Łk 5, 1-11)
wskazał na słabość, kruchość i bezsilność
Św. Piotra, a tym samym na to, byśmy i
my uświadomili sobie, że nic nie jeste-
śmy sami z siebie uczynić. Dlatego też,
tak jak Św.Piotr powinniśmy paść na
kolana i powiedzieć: „Odejdź ode mnie,
Panie, bo jestem człowiek grzesz-
ny”. Uznać przed Panem naszą małość,
gdyż moc płynie tylko z Boga.

O godz. 19.00 rozpoczęła się nauka sta-
nowa dla wszystkich. O. Andrzej Korda
podkreślił, że wiara musi polegać na py-
taniach Jezusa do mnie, przytaczając kil-
ka przykładów z Pisma Św. „Czego szu-
kacie?”(J, 1, 38), „Za kogo wy Mnie uwa-
żacie?” (Mt 16,15), „Kto z was jest bez
grzechu, niech pierwszy rzuci na nią ka-
mień”(J 8, 7). Ojciec Misjonarz zwrócił
uwagę, by każdego dnia przed spoczyn-
kiem robić sobie rachunek sumienia, tak
jak to ma miejsce w modlitwie brewia-
rzowej - Komplecie. Dlatego też spotka-
nie zakończyło się wspólnym odmówie-
niem Komplety i odśpiewaniem Apelu
Jasnogórskiego.

25.02. - Podczas kolejnego dnia reko-
lekcyjnego Ojciec Andrzej w homilii na-
wiązał do czytania z Księgi Apokalipsy
Św. Jana. Przytaczając słowa: „Oto stoję
u drzwi i kołacze: jeśli kto posłyszy mój
głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i
będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”(Ap
3, 20). Ojciec Misjonarz zwrócił uwagę,
że Jezus nie narzuca się, ale cierpliwie
czeka. Przytoczył również słowa Ewan-
gelii Św. Łukasza: „A oto kobieta, która
prowadziła w mieście życie grzeszne,

dowiedziawszy się, że Jezus jest gościem
w domu faryzeusza, przyniosła flakonik
alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u
nóg Jego, płacząc zaczęła łzami oblewać
Jego nogi i włosami swej głowy je wy-
cierać. Potem całowała Jego stopy i na-
maszczała je olejkiem” (Łk 7, 37-38). W
ten sposób uświadomił nam, że Jezus nie
zważa na grzechy człowieka, ale na jego
dobro, które nosi w sercu. Dlatego pod-
kreślił, że istotą nawrócenia jest również
miłość. Ojciec Andrzej przytaczając tak-
że wiele przykładów z życia Św. Piotra i
jego nawrócenia zwrócił uwagę na spoj-
rzenie, podkreślając jak ogromną rolę
odgrywa ono w procesie nawrócenia. Za-
chęcił wszystkich, abyśmy nieustannie
szukali spojrzenia Jezusa, które przemie-
nia.

O godz. 19.00 rozpoczęła się kolejna
nauka stanowa, w której poruszony zo-
stał jeden z gestów człowieka - pocału-
nek. Ojciec Andrzej zwrócił uwagę, że
pocałunek jest wyrazem miłości i prze-
baczenia, ale może być także, tak jak w
przypadku Judasza - pocałunkiem zdra-
dy. Ojciec Misjonarz podkreślił również
jak ważny jest pocałunek ołtarza przed i
po Eucharystii. Pocałunek ten jest wyra-
zem największej czci Jezusa. Spotkanie
zakończyło się tak jak dzień wcześniej
modlitwą brewiarzową - Kompletą oraz
Apelem Jasnogórskim.

26.02. - Na Mszy o godz. 18.00 zakoń-
czyliśmy Odnowienie Misji. O. Andrzej
Korda wygłosił do nas ostatni raz Słowo
Boże, w którym podkreślił, że to właśnie
Środa Popielcowa uświadamia nam, jak
ważne jest nawrócenie, czego przykła-
dem są czytania z dnia. Ojciec Andrzej
przypomniał, że jednym z warunków na-
wrócenia jest zmiana myślenia, które
musi dokonać się w sercu człowieka.
Przytaczając słowa z Księgi Joela: „Roz-
dzierajcie jednak serca wasze, a nie sza-
ty!”( Jl 2, 13) i nawiązując do Ewangelii
Św. Mateusza (Mt 6, 1-6. 16-18) Ojciec

Misjonarz podkreślił, że w nawróceniu
nie możemy być aktorami, ale nasza
modlitwa, post i uczynki miłosierdzia
muszą być szczere i wypływać z serca,
gdyż Bóg widzi w ukryciu i zna zamysły
naszych serc. Po Eucharystii nastąpiło
pożegnanie O. Andrzeja Kordy Misjona-
rza OMI, a po nim został dokonany ob-
rzęd posypania głów popiołem. Niech ten
znak nieustannie przypomina nam kim
jesteśmy i jaki jest cel naszego życia.
Pamiętajmy również o Ojcu Andrzeju w
naszych modlitwach każdego dnia (może
niech to będzie jedno z postanowień w
Wielkim Poście)

27.02. - O godz. 18.45 w salce nr 1 od-
było się spotkanie grupy Żywego Różań-
ca. Ks. Leszek na początku spotkania
wyraził swoją wdzięczność wobec
wszystkich osób, które zgłosiły swój
udział w pielgrzymce do Sanktuarium
Św. Jana Marii Vianey’a. Następnie po-
ruszył temat Wielkiego Postu. Przypo-
mniał, że Wielki Post, to szczególny czas
nawrócenia, przemiany i otwarcia się na
Boga i Jego słowo. Ks. Leszek podkre-
ślił, aby wśród wielkopostnych praktyk
jakimi są: modlitwa, post i jałmużna
zwrócić uwagę, że w jałmużnie nie cho-
dzi tylko o wsparcie materialne, ale rów-
nież duchowe, poświęcenie czasu drugie-
mu człowiekowi, spojrzenie na drugie-
go człowieka z miłością bez względu na
jego pochodzenie, czy kolor skóry. Zwró-
cił również uwagę na symbolikę liczby
„40” w Piśmie Św. oraz na to, że niedziele
są pamiątką zmartwychwstania Pana Je-
zusa, dlatego nie wliczają się one w dni
postu. Na zakończenie ks. Leszek poru-
szył tematy najbliższych spotkań oraz
propozycje wyjazdów pielgrzymkowych.
Spotkanie zakończyło się modlitwą i bło-
gosławieństwem na owocne przeżywanie
Świętego Czasu.

28.02. - O godz. 17.15 rozpoczęła się
pierwsza w tym roku Droga Krzyżowa,
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