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Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

6 marca 2022

Cykl „Pos³ani w pokoju Chrystusa”

Skutki i owoce Eucharystii (2)

Katechizm Koœcio³a Katolickiego wy-
mienia nastêpuj¹ce owoce przyjmowania
Komunii œwiêtej:

-pog³êbia zjednoczenie z Jezusem Chry-
stusem (KKK 1391)

-chroni przed grzechem (KKK 1393) i
g³adzi grzechy powszednie (KKK 1394)

-tworzy Koœció³ (KKK 1396)
-zobowi¹zuje do pomocy ubogim (KKK

1397)
-buduje jednoœæ chrzeœcijan (KKK

1398) i jednoœæ miêdzy ludŸmi
-jest „zadatkiem przysz³ej chwa³y”

(KKK 1402)
Dzisiaj kolejny odcinek.

Ochrona przed grzechem
Komunia œw. chroni nas przed popada-

niem w grzech. Cia³o Chrystusa, które
przyjmujemy w Komunii œwiêtej, jest „za
nas wydane”; Krew, któr¹ pijemy, jest
„wylana za wielu na odpuszczenie grze-
chów”. Dlatego Eucharystia oczyszcza
nas równoczeœnie z pope³nionych grze-
chów, jak i zachowuje nas od grzechów
w przysz³oœci (zob. KKK 1393).

Eucharystia to zjednoczenie z sam¹
Mi³oœci¹. Ta Mi³oœæ oczyszcza nas i sk³a-
nia do czynienia dobra. Komunia œw. g³a-
dzi grzechy powszednie i umacnia mi-
³oœæ, która s³abnie w ¿yciu codziennym
(zob. KKK 1394).

Kto dobrze prze¿ywa Mszê œw., po wyj-
œciu z koœcio³a nie zapomina o Bogu i
³atwiej mu powstrzymaæ siê od grzechu.

„Eucharystia przez mi³oœæ, któr¹ w nas
rozpala, zachowuje nas od przysz³ych

grzechów œmiertelnych. Im bardziej
uczestniczymy w ¿yciu Chrystusa i po-
g³êbiamy przyjaŸñ z Nim, tym trudniej
jest nam zerwaæ wiêŸ z Nim przez grzech
œmiertelny. Celem Eucharystii nie jest
jednak odpuszczenie grzechów œmiertel-
nych. Jest ono w³aœciwe dla sakramentu
pojednania. Eucharystia jest natomiast
sakramentem tych, którzy pozostaj¹ w
pe³nej komunii z Koœcio³em” (KKK
1395).

Koœció³ zachêca do jak najczêstszego
przyjmowania Komunii œw. bo stanowi
ona lekarstwo i pomoc w d¹¿eniu do
œwiêtoœci. Poniewa¿ ci¹gle grzeszê, sta-
le potrzebne mi jest lekarstwo.

Papie¿ Franciszek, w czerwcu 2020 r.,
w czasie uroczystoœci Cia³a i Krwi Chry-
stusa powiedzia³: „Jezus, zna nas, wie,
¿e jesteœmy grzesznikami i ¿e pope³nia-
my wiele b³êdów, ale nie rezygnuje z
³¹czenia swojego ¿ycia z naszym. On
wie, ¿e jej potrzebujemy, bo Euchary-
stia nie jest nagrod¹ œwiêtych, ale Chle-
bem grzeszników. Dlatego zachêca
nas: „Bierzcie i jedzcie”.

„Ojcze niebieski, spraw, aby Najœwiêt-
sze Cia³o i Krew Twojego Syna, które-
œmy przyjêli, by³o trwa³ym lekarstwem
dla naszej duszy i cia³a.”    D.M.

KONTA BANKOWE:
Na remont i utrzymanie koœcio³a:  Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytu³em wp³aty - „na cele kultu religijnego”

Na budowê cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytu³em wp³aty - „budowa cmentarza”

Parafia p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a œw. i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00

Strona www i      facebook:   tysiacleciedolne.pl
Wyszukiwanie zmar³ych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

  7.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  8. W œrodê (9.03), po Mszy œw. wieczornej zapraszamy na nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej

Uzdrowienia Chorych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim. W czasie Mszy œw. kazanie
nt. Eucharystia uczy nas ofiarowaæ samych siebie za poœrednictwem Chrystusa. Czuwa-
nie modlitewne zakoñczymy Apelem Jasnogórskim. Przy tablicy og³oszeñ, ka¿dego dnia,
mo¿na sk³adaæ do skarbony podziêkowania i proœby, które bêd¹ odczytane w czasie nabo-
¿eñstwa. Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.

  9.Zapraszamy bierzmowañców oraz ca³¹ m³odzie¿ naszej parafii na Mszê œw. m³o-
dzie¿ow¹ w pi¹tek (11.03) o 18.00,  zaœ w czwartek (10.03) o godz. 17.00 odbêdzie
siê rachunek sumienia i spowiedŸ dla kandydatów do bierzmowania.

  10. Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy w sobotê 12 marca. Zg³oszenia
prosimy kierowaæ do czwartku w³¹cznie do kancelarii lub zakrystii.

11. W przysz³¹ Niedzielê (13.03) przed koœcio³em bêdziemy zbieraæ ofiary mate-
rialne na pomoc dla polskich misjonarzy (Fundusz Misyjny Ad Gentes).
Wszystkim sk³adamy Bóg zap³aæ za pomoc naszym misjonarzom.

12.Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji oraz dokonywa-
nie wszelkich zmian najpóŸniej na trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak
takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw.
przekazywany jest innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmuje-
my indywidualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon. Do czerwca s¹ jesz-
cze wolne intencje mszalne.

13.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³
godziny przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty od 17.00-18.00).

14.Zosta³ zniesiony limit osób w koœciele. Pamiêtajmy jednak o dystansie spo³ecznym,
maseczkach i dezynfekcji r¹k. Wyznaczyliœmy  w naszym koœciele dolnym oznaczone
miejsce, przy ekranie z pieœniami w którym mo¿na przyj¹æ Komuniê do ust.
W pozosta³ych miejscach ksiê¿a udzielaj¹ Komunii Œw. na rêkê.

15.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. W czasach pandemii apelujemy
o przekazywanie finansowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na  konto parafii.
Nr konta Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:  42 1050 1214
1000 0023 1548 9068, tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”. Ka¿dy mo¿e
wspomóc parafiê przez z³o¿enie dobrowolnej ofiary za poœrednictwem systemu wp³at
internetowych znajduj¹cej siê na stronie internetowej. Bóg zap³aæ za przekazanie
darowizn!

16.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³. W sobotê
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (07 - 13 MARZEC 2022)

PONIEDZIA£EK (07.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/za + ¿onê Zofiê Bujak (we wspomnienie urodzin)
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Irenê Kizior w kol. r. œm. oraz ++ Andrzeja i Emiliê Kizior

2/za + Zdzis³awa Kubackiego w 3 r. œm. (od ¿ony i córki z rodzin¹)
3/za + mê¿a Wiktora, ++ rodziców z obu stron i + siostrê Mariê

WTOREK (08.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Józefê i Paw³a Jêdrak, Józefê i Nikodema Wiesio³ek

oraz ++ z rodzin: Wiesio³ek, Jêdrak, Pilarz i Kaumuk
2/za ++ Wandê Oestreicher i Stefana Walczyka

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mamê Mariannê Staroñsk¹

2/za + Miros³awa Suszek w 1 r. œm. oraz wszystkich ++  z rodziny
3/za + Jaros³awa Zawistowskiego w 4 r. œm. oraz ++ rodz: Mariê i Antoniego Ha³awin

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (09.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/o pokój na Ukrainie i w ludzkich sercach

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Józefa Wyciska w kol. r. œm.

2/za ++ rodziców: Arkadiusza i Franciszkê Janików oraz ++ braci: Jana
i Boles³awa, + siostrê Mariê,  z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

3/za + Mieczys³awa Mirka w 7 r. œm.
Homilia: Euchar. uczy nas ofiarowaæ samych siebie za poœrednictwem Chrystusa

18.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych z b³og. lourdzkim
CZWARTEK (10.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + mê¿a i ojca Stanis³awa Kuku³ê, ++ rodziców i siostrê Kazimierê

2/intencja wolna
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/w intencji Ma³gorzaty z proœb¹ o dary Ducha œw.

2/za ++ rodziców i teœciów: Bronis³awê i Zdzis³awa, Janinê i Franciszka
oraz ++ z pokrewieñstwa z obu stron

3/za + Bogumi³ê Kalisz (od s¹siadów z ul. Mieszka I 15)
PI¥TEK (11.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni    
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Droga Krzy¿owa  
18.00 1/w intencji m³odzie¿y

2/za + Gertrudê Jochemczyk
3/za + Janinê Jany oraz + mê¿a Paw³a Jany (od najbli¿szych s¹siadów)
4/za ++ Jana i £ucjê Z³otoœ oraz Stanis³awa i Bogus³awê Cichy

SOBOTA (12.03.2022 r.) - Dzieñ powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od Krzysztofa i Marii Raœ z rodzin¹

z Nawsia Ko³aczyckiego)
2/intencja wolna
3/intencja wolna
4/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a, ojca i dziadka Jana Margielewicza w 10 r. œm.

2/intencja wolna
NIEDZIELA (13.03.2022 r.) - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - za + Waldemara Maronia oraz ++ chórzystów z chóru Dei Patris, z proœb¹

o radoœæ ¿ycia wiecznego
11.00 - intencja wolna
12.30 - do Opatrznoœci Bo¿ej w intencji Krystyny z ok. 75 r. ur. oraz Józefa i Kry-

styny z ok. 55 r. zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa, z podziêkowaniem za
niezliczon¹ iloœæ otrzymanych ³ask, z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e i zdrowie
oraz opiekê MB dla jubilatów i córek z rodzinami (Dziêkczynienie)

16.15 - Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym
17.00 - w intencji Wies³awy z ok. 75 r.ur., dziêkuj¹c za otrzymane ³aski, z proœb¹ o Bo¿e

b³og. i zdrowie dla solenizantki oraz córki Marzeny i syna Miros³awa z wnukami
20.00 - do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa oraz Jego Ran i Krwi za wstawiennictwem

Matki Bo¿ej i œw. Józefa, wynagradzaj¹ca za grzechy osobiste i w rodzinie, z proœb¹
o nawrócenie, pojednanie i pomoc w rozwi¹zaniu trudnych problemów rodzinnych

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (6 marca 2022)
  1.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o godz. 9.30 a w tygodniu

o godz. 18.00.  Znajdziemy na stronie internetowej i facebooku: https://
www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  2.W dzisiejsz¹ niedzielê obchodzimy Niedzielê TrzeŸwoœci. Przy wyjœciu z ko-
œcio³a znajduje siê Parafialna Ksiêga TrzeŸwoœci. Prosimy o wpisywanie w niej
swoich postanowieñ abstynenckich.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj jako ja³mu¿na post-
na. Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na odebraæ deklaracjê na potrzeby naszego
koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej w koœciele
górnym, remont schodów wyjœciowych oraz remont konch dachowych. Bê-
dzie je mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 13 marca.

  4.W czasie Wielkiego Postu w koœciele s¹ przygotowane kosze, do których mo¿-
na sk³adaæ ¿ywnoœæ o d³u¿szym terminie wa¿noœci np. cukier, m¹ka, konserwy
itp. ¯ywnoœæ przeka¿emy biednym.

  5.Zachêcamy wszystkich do udzia³u w tradycyjnych nabo¿eñstwach wielko-
postnych. W pi¹tki o godz. 17.15 odprawiamy Drogê Krzy¿ow¹, polecaj¹c Bogu
dusze naszych zmar³ych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20
minut przed nabo¿eñstwem. W niedziele o godz. 16.15 zapraszamy na Gorzkie
¯ale z kazaniem pasyjnym.

  6.We wtorek o godz. 18.45 zapraszamy na Modlitwê Uwielbienia.
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Niedziela TrzeŸwoœci - POS£ANI  +  TRZE•WI  +  WOLNI
W niedzielê przed Popielcem rozpoczy-

na siê Tydzieñ Modlitw o TrzeŸwoœæ Na-
rodu. Zwyczaj ten wprowadzony w 1968
r. nawi¹zuje do tradycji chrzeœcijañskiej
polegaj¹cej na wynagradzaniu za grze-
chy pope³niane w czasie zabaw karnawa-
³owych. Modlitwy te i rozwa¿ania w
ostatnie dni karnawa³u maj¹ zachêciæ do
umiarkowanego picia alkoholu podczas
zabaw, a w czasie wielkiego postu – do
podjêcia postanowieñ abstynencji.

W bie¿¹cym roku Tydzieñ Modlitw o
TrzeŸwoœæ Narodu trwa od 27 II do 5
III 2022 r. Zgodnie z tegorocznym pro-
gramem duszpasterskim has³em inspiru-
j¹cym do dzia³ania jest: „Pos³ani w po-
koju Chrystusa, budujmy trzeŸw¹ i
woln¹ Polskê”.

Modlimy siê w intencji wszystkich uza-
le¿nionych od alkoholu i ich najbli¿-
szych, wypraszaj¹c im wolnoœæ od na³o-
gu. Tydzieñ Modlitw ma zwróciæ uwagê
na problem alkoholizmu i zagro¿eñ z tego
wynikaj¹cych, oraz zachêciæ do umiar-
kowanego picia alkoholu oraz ca³kowi-
tej abstynencji podczas wielkiego postu.
Jest to czas szczególnej modlitwy za oso-
by uwik³ane w na³ogi oraz za osoby, któ-
re wspieraj¹ alkoholików w wyjœciu z
choroby. To czas inicjatyw maj¹cych na
celu poszukiwanie rozwi¹zañ problemu,
a tak¿e inicjatyw promuj¹cych abstynen-
cjê.

W ubieg³ym roku Zespó³ Konferencji
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa TrzeŸ-
woœci i Osób Uzale¿nionych alarmowa³,
¿e „choroba alkoholizmu powoli, ale sys-
tematycznie wyniszcza nasz narodowy
organizm”. W 2020 r. Polacy wydali na
alkohol prawie 40 mld z³.

Wiara chrzeœcijañska zobowi¹zuje nas
do troski o bliŸnich, zarówno o tych bli-
skich, z rodziny, jak i o innych ludzi, któ-
rych spotykamy w miejscu pracy, w pa-
rafii, w œrodowisku, w którym ¿yjemy.
Nie powinniœmy byæ bierni wobec tego,

co dzieje siê wokó³ nas.
Co robiæ? W miarê swoich mo¿liwoœci

aktywnie anga¿owaæ siê w dzia³aniach
na rzecz dobra wspólnego. Biskup Tade-
usz Bronakowski, przewodnicz¹cy Ze-
spo³u Episkopatu Polski ds. Apostolstwa
TrzeŸwoœci i Osób Uzale¿nionych napi-
sa³:

„Potrzebny jest nasz dobry przyk³ad i
nasza modlitwa. Potrzebny jest nasz dar
abstynencji i dar abstynencji wielu innych
ludzi. Potrzebne jest nasze zaanga¿owa-
nie na rzecz solidnego wychowania sa-
mych siebie i naszych bliskich oraz tych,
na których mamy jakiœ wp³yw. Potrzeb-
ne jest aktywne interesowanie siê usta-
wodawstwem i egzekwowaniem obowi¹-
zuj¹cego prawa z zakresu wychowania
w trzeŸwoœci i rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych. Potrzebne jest na-
sze uwa¿ne patrzenie na to, co czyni¹ i
jakie decyzje podejmuj¹ samorz¹dowcy,
przedstawiciele rz¹du, poszczególni par-
lamentarzyœci, politycy, celebryci, czy te¿
media”.

„Pierwszym krokiem ku dojrza³ej wol-
noœci jest zachowywanie Dekalogu, bo
przykazania Bo¿e chroni¹ nas przed wy-
rz¹dzaniem krzywdy samemu sobie i
bliŸnim. A pe³ni¹ wolnoœci jest mi³oœæ.
To dlatego œw. Augustyn pisze: „Kochaj
i czyñ, co chcesz!” Najwiêkszy stopieñ
wolnoœci osi¹ga ten cz³owiek, który ma
w³adzê nad samym sob¹: nad swoim cia-
³em, popêdem, emocjami, s³aboœciami,
sk³onnoœciami do z³a. Jedynie taki cz³o-
wiek jest w stanie u¿ywaæ wolnoœci w
b³ogos³awiony sposób, czyli wy³¹cznie
po to, ¿eby chroniæ siebie i innych ludzi
przed ka¿dym z³em i przed ka¿dym za-
gro¿eniem, w tym przed dramatem pijañ-
stwa i przed tragedi¹ popadania w alko-
holizm, który radykalnie rani rodziny i
os³abia Ojczyznê”.

MODLITWA DO MATKI BO¯EJ
O TRZE•WOŒÆ W OJCZY•NIE

36

„Wierzê,
zaradŸ memu niedowiarstwu...”

To wo³anie ojca chorego ch³opca do
Chrystusa powinno staæ siê wo³aniem
ka¿dego z nas…
moim osobistym wo³aniem o wiarê. O
wiarê nie tylko w to, by wierzyæ, ¿e
Bóg istnieje, ale raczej o to, by w ka¿-
dym doœwiadczeniu UFAÆ Bogu.
Dla mnie osobiœcie to zdanie jest we-
zwaniem do tego, by nieustannie pro-
siæ Boga o dar wiary. Wiary, opartej
nie na emocjach ani uczuciach, lecz
na pewnoœci, ¿e sama z siebie nic nie
mogê… Bardzo dotyka mnie, ¿e wia-
ra jest pewnoœci¹.
Dobry Bo¿e, dziêkujê za to,  ¿e cho-
cia¿ sama z siebie nie potrafiê wierzyæ,
ani ufaæ Tobie, to wiem, ¿e Ty san we
mnie bêdziesz wierzyæ i ufaæ, jeœli
przestanê polegaæ na sobie… „Wierzê,
zaradŸ memu niedowiarstwu”. Amen.

Agata

oraz nurt francuski i hiszpañski (katoli-
cyzm). Wszystkie trzy rozpoczê³y siê w
XVII wieku. W drugiej czêœci spotkania
dr Józef omówi³ szczegó³owo dzia³alnoœæ
misyjn¹ wœród Indian kanadyjskich - ple-
mienia Huronów (z grupy Irokezów).
Omówi³ ¿ycie, zwyczaje i wierzenia tego
plemienia oraz póŸniejsz¹ dzia³alnoœæ
francuskiej misji jezuitów, która przyby-
³a tam w 1648 roku. Powsta³a nowa osa-
da Sainte-Marie, w której pracowali je-
zuici. Ks. Józef omówi³ dalsze losy tej
osady oraz pozosta³e do dzisiaj tradycje
i folklor z czasów tej ewangelizacji. Pre-
lekcja wzbogacona zosta³a pokazem slaj-
dów.      AP

22.02. - O godz.17.15 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo ku czci Œw. Rity. Podczas
nabo¿eñstwa zosta³a odprawiona litania
do Œw. Rity oraz odczytane proœby i po-
dziêkowania otrzymane przez wstawien-
nictwo Œwiêtej Patronki spraw bezna-
dziejnych. Nabo¿eñstwo zakoñczy³o siê
pob³ogos³awieniem ró¿ oraz indywidu-
alnym b³ogos³awieñstwem relikwiami
Œw. Rity.

24.02. - O godz.18.45 w salce nr 1 spo-
tkali siê cz³onkowie ¯ywego Ró¿añca i
Apostolstwa Dobrej Œmierci. Ks. Artur
w swojej konferencji przybli¿y³ pocz¹t-
ki powstania Apostolstwa Dobrej Œmier-
ci oraz jego ideê. Ks. Artur wspominaj¹c
o obietnicach danych przez Pana Jezusa
Œw. El¿biecie z Hesji w czasie objawieñ
przedstawi³ dary przypisane w odmawia-
niu Koronki do Siedmiu Boleœci:

1. £aska odprawienia pokuty za wszyst-
kie swoje grzechy jeszcze przed œmier-
ci¹.

2. Szczególna opieka Bo¿a w chwili
œmierci.

3. Dar szczególnej duchowej pamiêci o
Mêce Pañskiej i nagroda za tê pamiêæ.

4. Nadzwyczajna opieka Matki Bo¿ej i
³aska bycia prowadzonym przez Ni¹.

Ks. Artur zwróci³ uwagê na fakt, ¿e o
odmawianie koronki do Siedmiu Bole-
œci upomnia³a siê Matka Bo¿a podczas

objawieñ w Kibeho, w roku 1981.
Po zakoñczonej konferencji ks. Artura,

g³os zabra³ obecny na spotkaniu ks. prof.
dr hab. Józef Niesyto. Ks. Profesor zwró-
ci³ siê z pytaniem do wszystkich s³ucha-
czy: ,,Co rozumiemy pod pojêciem do-
brej œmierci?” Po kilku wypowiedziach i
œwiadectwach ¿ycia, ks. Józef zwróci³
uwagê, ¿e na dobr¹ œmieræ jak najbardziej
sk³ada siê jej wymodlenie, omodlenie,
skorzystanie z sakramentu pokuty i po-
jednania, przyjêcia komunii œw. Jednak
bardzo istotn¹ i wa¿n¹ spraw¹ jest  – prze-
baczenie sobie i bliŸniemu. Ks. Józef
podkreœli³, ¿e cz³owiek, który nie potrafi
zaakceptowaæ cierpienia, równie¿ nie
potrafi przebaczaæ.

Spróbujmy u progu Wielkiego Postu
wzbudziæ w sobie refleksjê nad swoim
¿yciem i przygotowaniem siê na œmieræ,
patrz¹c przez pryzmat Mêki i Œmierci
Jezusa Chrystusa.        Bo¿ena S.



Maryjo, Królowo Polski i Wspomo-
¿ycielko wiernych! Wejrzyj, prosimy,
na nasz Naród i broñ jego synów przed
na³ogami, a zw³aszcza na³ogiem pijañ-
stwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie
spowodowane klêsk¹ alkoholizmu.
Otocz opiek¹ nieszczêœliwe rodziny,
zrujnowane alkoholizmem i udziel im
radoœci wyzwolenia z tego na³ogu i jego
nastêpstw. Prosimy, byœ królowa³a w
Narodzie trzeŸwym i zdrowym, wier-
nym Bogu, Krzy¿owi, Ewangelii i Ko-
œcio³owi Œwiêtemu. Amen.    D.M.

Wielki Post
-potrzebny czy (nie)potrzebny czas?

Wielki post rozpoczyna siê w Œrodê
Popielcow¹ od symbolicznego posypa-
nia g³owy popio³em. Jest on symbolem
kruchoœci i przemijalnoœci ludzkiego
¿ycia, ale tak¿e znakiem ¿alu i pokuty.
Ka¿dy, kto posypuje g³owê popio³em
przyznaje przed Bogiem, ¿e jest grzesz-
ny i pragnie prawdziwego nawrócenia.

Jak powiedzia³ Papie¿ Benedykt XVI
– Posypanie g³owy popio³em,  to nie je-
dynie zwyk³y gest, ale coœ bardzo g³êbo-
kiego, co porusza nasze serca. Pozwala
nam zrozumieæ aktualnoœæ napomnienia
proroka Joela, który w imieniu Stwórcy
wo³a: „Nawróæcie siê do Mnie ca³ym
swym sercem, przez post i p³acz, i lament.
Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie
szaty!” (Jl 2,12). Zaraz jednak papie¿
dodaje, ¿e nie wystarcz¹ jedynie ze-
wnêtrzne znaki – Po có¿ bowiem – pyta
natchniony autor – rozdzieraæ szaty, jeœli
serce pozostaje dalekie od Pana, a zatem
od dobra i sprawiedliwoœci? Oto co jest
naprawdê wa¿ne: nawrócenie do Boga
sercem szczerze skruszonym, aby zjed-
noczyæ w sobie Jego mi³osierdzie (por.
Jl 2, 12-18). Benedykt XVI w orêdziu na
Wielki Post w roku 2008 podkreœli³, ¿e –
Wielki Post ka¿dego roku stwarza nam
opatrznoœciow¹ okazjê do refleksji nad
sensem i wartoœci¹ naszego ¿ycia chrze-

œcijañskiego i pobudza nas do odkrywa-
nia mi³osierdzia Bo¿ego, abyœmy sami z
kolei stawali siê bardziej mi³osierni
wzglêdem braci.

W okresie Wielkiego Postu Koœció³
przypomina pewne szczególne zobowi¹-
zania, które w konkretny sposób maj¹ po-
magaæ wierz¹cym  w g³êbokiej we-
wnêtrznej przemianie; s¹ nimi: modli-
twa, post i ja³mu¿na.

Dlaczego Wielki Post trwa 40 dni?
Ta liczba zwi¹zana jest  z wieloma wa¿-

nymi wydarzeniami w Piœmie Œwiêtym
(40-letnia wêdrówka narodu wybranego,
40-dniowy potop, 40-dniowy czas, jaki
da³ Jonasz Niniwie na nawrócenie siê,  a
wreszcie jest to 40-dniowy pobyt Chry-
stusa na pustyni i walka z szatanem. W
ka¿dym z tych wydarzeñ mamy przed-
stawion¹ specyfikê Wielkiego Postu: mo-
dlitwa, walka z grzechem, praca nad sob¹
i  pokuta. Wszystko to ma uœwiadomiæ
nam nasz¹ grzesznoœæ oraz kruchoœæ, ale
tak¿e kierowaæ nasz wzrok na Mi³osier-
nego Boga, który pragnie nam przeba-
czaæ grzechy i uzdrawiaæ zranione nimi
serca.

Postanowienia, czyli jeœæ czy nie jeœæ
s³odyczy? Wiele osób podejmuje zobo-
wi¹zania czysto zewnêtrzne, jak np. nie-
jedzenie s³odyczy czy niepicie kawy.
Dobrze, ¿e mamy jakieœ postanowienia,
lecz istot¹ postu jest metanoia, czyli zmia-
na myœlenia z ludzkiego na Bo¿e. Cho-
dzi o to, by próbowaæ zastanawiaæ siê nad
tym, co na moim miejscu zrobi³by Jezus?
Jakby On siê zachowa³? Co by powie-
dzia³? Warto wiêc podj¹æ takie postano-
wienie, które naprawdê pomo¿e mi zbli-
¿yæ siê do postawy Chrystusowej, czyli
do wiêkszej mi³oœci.. Wielki Post jest
ogromn¹ okazj¹ do wyzbywania siê ego-
izmu i uwra¿liwieniu na drugiego cz³o-
wieka. Mo¿e wiêc dobrym pomys³em na
postanowienie bêdzie np. wiêcej s³uchaæ,
a mniej mówiæ? albo czêœciej spêdzaæ
czas z Bogiem na modlitwie, ni¿ z lapto-
pem?  Mniej narzekaæ,  a bardziej pod-

kreœlaæ dobro?) . Warto tutaj przytoczyæ
s³owa œw. Stanis³awa Kostki: Do wiel-
kich rzeczy jestem stworzony i dla niech
powinienem ¿yæ.

Tradycyjne nabo¿eñstwa
Dobr¹ praktyk¹ okresu Wielkiego Po-

stu jest uczestnictwo w Drodze Krzy¿o-
wej oraz polskim nabo¿eñstwie Gorzkich
¯ali. Te nabo¿eñstwa pozwol¹ nam wejœæ
g³êbiej w prze¿ywanie mêki Pana Jezu-
sa, a to dziêki ³asce Bo¿ej, mo¿e nas do-
prowadziæ do g³êbokiej skruchy serca
oraz zrozumienia jak wielk¹ Mi³oœci¹
obdarzy³ nas Zbawiciel, który umar³ i
zmartwychwsta³ po to, byœ ty (tak w³a-
œnie ty!) mia³ ¿ycie wieczne w Niebie.
Im bardziej uwierzymy i poczujemy siê
ukochani przez Boga, tym ³atwiej bêdzie
przychodzi³o nam kochaæ siebie oraz
bliŸniego.

Mi³oœæ do Boga i cz³owieka ma kon-
kretny wymiar. Mi³oœæ wyra¿a siê po-
przez uczynki mi³osierdzia-s³owo, modli-
twê i czyn.

Co roku w czasie Wielkiego Postu Do-
bry Bóg daje nam mo¿liwoœæ wycisze-
nia siê i ws³uchania w Jego S³owo. Czas
na refleksjê nad sob¹ i g³êbsze poznanie
mi³oœci Boga oraz czas na czynienie mi-
³osierdzia. Panie, pomó¿ nam nie zmar-
nowaæ tego œwiêtego czasu.   Agata

Kolejny Wielki Post?
SprawdŸ siê:)
1. Wielki Post to na pierwszym miejscu:
a) czas pokuty i nawrócenia
b) czas wspomnienia Mêki Pañskiej
c) czas umartwiania siê

2. W  okresie Wielkiego Postu trzeba:
a) powstrzymywaæ siê od prac niekonicznych
b) powstrzymywaæ siê od udzia³u w za-

bawach
c) jeœæ tylko raz dziennie do syta

3. Wielki Post trwa do:
a) do Niedzieli Palmowej
b) do Wielkiego Czwartku
c) do Wielkiego Pi¹tku

4. Kolor szat liturgicznych w Wielkim
Poœcie:

a) bia³y
b) zielony
c) fioletowy

5. Niedziela Laetare to:
a) 4 niedziela Wielkiego Postu
b) 3 niedziela Wielkiego Postu
c) 5 Niedziela Wielkiego Postu

6. Od kiedy w Wielkim Poœcie zas³ania-
my krzy¿e w koœcio³ach?

a) Od 3 niedzieli Wielkiego Postu
b) Od 4 niedzieli Wielkiego Postu
c) Od 5 niedzieli Wielkiego Postu

7. Czytania liturgii niedziel Wielkiego Postu
roku A mog¹ byæ czytane w ka¿dym in-
nym roku. S³u¿¹ przygotowaniu do:

a) sakramentu chrztu
b) sakramentu œwiêceñ udzielanego

w Wielki Czwartek
c) sakramentu namaszczenia chorych

8. Mêka Pañska odczytywana jest pod-
czas liturgii:

a) 1 niedzieli Wielkiego Postu
b) Œrody Popielcowej
c) Niedzieli Palmowej

(Odpowiedzi:
1A2B 3B 4C 5 A 6C  7 A 8C)
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

23.02 - o godz. 18.45 w salce nr 2 od-
by³o siê comiesiêczne spotkanie grupy
KIK, które by³o kontynuacj¹ poprzednich
spotkañ z Ksiêdzem seniorem dr hab.
Józefem Niesyto. Ksi¹dz Józef omawia³
tym razem temat „Chrzeœcijañstwo w
kulturach rdzennych Ameryki P³n”. Pre-
legent scharakteryzowa³ ogólnie dzia³al-
noœæ misyjn¹ i ewangelizacyjn¹ na tere-
nie Ameryki P³n zarówno wœród ludno-
œci nap³ywowej jak i rdzennej (aboryge-
nów). Podkreœli³ trzy g³ówne nurty mi-
syjne na tym terenie – angielski (co za-
owocowa³o póŸniejszym anglikanizmem
w angielskojêzycznej czêœci Kanady),


