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Szko³a Podstawowa nr 58 w Katowi-
cach (ul. B. Krzywoustego 11) zorga-
nizowa³a wœród uczniów Szko³y, w
grudniu ubieg³ego roku, konkurs na
najpiêkniejsze ¿yczenia bo¿onarodze-
niowe.

Jego celem by³o kszta³towanie umiejêt-
noœci redagowania oryginalnych tekstów
¿yczeñ / wierszy œwi¹tecznych, w³¹cze-
nie spo³ecznoœci uczniowskiej w obcho-
dy œwi¹t Bo¿ego Narodzenia w Koœciele
katolickim oraz uwra¿liwienie na piêk-
no jêzyka polskiego.

Dziœ mamy zaszczyt zaprezentowaæ na
³amach naszej gazetki parafialnej prace,
które zajê³y pierwsze miejsce w swojej
kategorii wiekowej (klasy I-III oraz IV-
VIII).

Lena Golec, klasa 2A

W ten wyj¹tkowy, grudniowy czas moje
œwi¹teczne ¿yczenia œle do wszystkich
Was.
Œwi¹t bajkowych i magicznych, œnie¿no-
bia³ych i niezwyk³ych.

Niechaj mi³oœæ bêdzie w nas i przegoni
gorszy czas.
Niech to bêdzie czas radoœci, która w na-
szych domach goœci.
Niech marzenia siê spe³niaj¹ i uœmiechy
roztaczaj¹.
Niech rodzinne bêd¹ Œwiêta, które za-
wsze siê pamiêta!
Piêknych i radosnych Œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia!

Hanna Szlachta, klasa 5A

Z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia
sk³adam Wam Najmilsi te o to ¿yczenia:
Niech ten ma³y Ch³opiec nowonarodzo-
ny
przyniesie udrêczonemu œwiatu pokój
upragniony.
Niech radoœæ Maryi z Jego narodzenia
udzieli siê nam wszystkim i œwiat opro-
mienia.
Niech Józef cieœla - opiekun Jezusa
sw¹ niezwyk³¹ dobroci¹ serca nasze
wzrusza.
Byœmy za przyk³adem trzech Mêdrców
ze Wschodu,
przybyli z czystym sercem, mi³oœci¹
i wiar¹ do ¿³obu.
By nasze serca nigdy nie stwardnia³y.
By nasze usta przepraszaæ i dziêkowaæ
umia³y.
Byœmy potrafili siê cieszyæ, jak dzieci,
z rzeczy ma³ych.
Byœmy nigdy nie zw¹tpili, ¿e choæ w Be-
tlejem narodzi³ siê Ch³opiec ma³y,
to Bóg siê narodzi³ by zbawiæ œwiat ca³y!
Deus natus est – gaudeamus!

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

urodziny, jubileusze itp. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kan-
celarii Parafialnej a nie przez telefon.

  9.Parafialna Rada Ekonomiczna sk³ada podziêkowania Parafianom za ofiarnoœæ
i odpowiedzialnoœæ w trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii. Mimo, ¿e
pandemia powoli wygasa, pojawia siê wiele innych problemów zwi¹zanych
z kosztami utrzymania parafii – wynikaj¹cych chocia¿by ze wzrostu cen mediów
i remontów. Nie wszyscy te¿ parafianie wrócili w sposób fizyczny do Koœcio³a
i nieraz ze wzglêdów zdrowotnych uczestnicz¹ we Mszach œw. dziêki transmi-
sjom internetowym. Dlatego Parafialna Rada Ekonomiczna w dalszym ci¹gu pod-
trzymuje proœbê o finansowe wsparcie  poprzez wp³aty bezpoœrednio na konto
parafii – co pozwoli nam przetrwaæ ten niespokojny czas. Nr konta Parafii Pod-
wy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:  42 1050 1214 1000 0023
1548 9068 tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”. Bóg zap³aæ za
przekazanie darowizn!

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

11. Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na potrzeby archi-
diecezji.W przysz³¹ niedzielê (22.01) kolekta na budowê naszego cmentarza pa-
rafialnego.

Od 1 stycznia 2023 roku zmienia siê cena prasy katolickiej:

Goœæ Niedzielny  -  10,00 z³
Ma³y Goœæ Niedzielny - dla dzieci  -  7,00 z³
Apostolstwo Chorych  -  4,50 z³
L`osservatore Romano  -  8 z³
Byæ bli¿ej - Gazetka Parafialna  -  dobrowolna ofiara

  KANCELARIA  PARAFIALNA

   Poniedzia³ek   16.00 - 18.00
   Wtorek      7.30-10.00 i 16.00 - 18.00

 Œroda -------------
Czwartek 16.00 - 18.00
Pi¹tek 16.00 - 18.00



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (16 - 22 STYCZEÑ 2023)

PONIEDZIA£EK (16.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 - w intencji Kazimierza z ok. ur., dziêkuj¹c za otrzymane ³aski i prosz¹c
o Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - do Opatrznoœci B. w int.Adama z ok. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski, z proœb¹

o dalsze oraz o b³og. Bo¿e dla jego syna Szymonka, ca³ej rodziny i przyjació³

WTOREK (17.01.2023 r.) - Wspomnienie œw. Antoniego, opata

  7.00 - za++rodz.: Józefa i Genowefê,+mê¿a Romualda i ++ teœciów: Miko³aja i Michalinê
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Andrzeja Perkosza z proœb¹ o radoœæ nieba (od parafialnej sekcji KIK)

2/za + ojca Adama w 38 r. œm. oraz + mamê Nepomucenê i ++ dziadków
18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŒRODA (18.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 - za ++ rodziców: Gertrudê i Konrada Prusko oraz ++ z rodzin: Kraut, Sewe-
ryn, ++ Krystynê Niedobeck¹ i Mariê Kokoszka

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ Stanis³awa, Ryszarda, Marcina Dziêgielewskich, Jana i Majê Kocen-

ka oraz dusze w czyœæcu cierpi¹ce
2/za + brata Andrzeja i ++ rodzicow: Ameliê i Aleksandra Perkoszów

CZWARTEK (19.01.2023 r.) - Wspomnienie sw. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

  7.00 - intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + Stefana P³aweckiego w 2 r. œm.

2/za + mê¿a Henryka Korzeniowskiego i ++ z rodziny Korzeniowski i Pigula

PI¥TEK (20.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 - za ++ rodziców: Krystynê i Adzis³awa Mielnickich
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego   
18.00 1/w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego

2/za + Krystynê Brachaczek w 1 r. œm.
Homilia: Wzrost wiary dokonuje siê w Koœciele

SOBOTA (21.01.2023 r.) - Wspomnienie œw. Agnieszki, dz. i mêcz.

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + Mariannê Nowak w kol. r. œm., ++ Helenê i Franciszka Nowaków, Jacka £osi-

ka, Grzegorza i Stanis³awa Drabów, ++ z rodziny Nowaków i Wiêc³awów
2/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + Adama Str¹czka w 10 r. œm., ++ jego dziadków i teœciów oraz

++ z rodziny Ciepierskich i Podstawów

NIEDZIELA (22.01.2023 r.) - III NIEDZIELA ZWYK£A

  7.30 - za + Bogdana Krawca (od teœciowej)
  9.30 - w intencji Doroty z ok. kol. r. ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o zdrowie, Bo¿e b³og. i opiekê MB dla solenizantki i rodziny
11.00 - w intencji Gabrieli i Jana z ok. 50-lecia œl. z podziêkowaniem za dotychcza-

sowe ³aski z proœb¹ o b³og. Bo¿e na dalsze wspólne lata ¿ycia (Te Deum)
12.30 - w intencji Marii z ok. 70 r. ur., z podziêkowaniem Opatrznoœci Bo¿ej za otrzymane

³aski, z proœb¹ o dalsz¹ opiekê Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych dla ca³ej rodziny
16.15 - Nabo¿eñstwo do œw. Rity
17.00 - w intencji czcicieli œw. Rity
20.00 - za ++ Zygmunta i Mariannê Staroñskich

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (15 stycznia 2023)

  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.Serdecznie zapraszamy na Koncert Kolêd i Pastora³ek w wykonaniu Zespo³u
Kameralnego "Santarello" w dzisiejsz¹ niedzielê o godz. 17.45

  3.W tym tygodniu rozpoczyna siê Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, który
bêdzie trwa³ do 25 stycznia.

  4.W œrodê (18.01) grupa parafialna Klubu Inteligencji Katolickiej zaprasza cz³on-
ków i sympatyków na spotkanie po wieczornej Mszy œw. do salki nr 2.

  5.W pi¹tek (III pi¹tek miesi¹ca) zapraszamy na Mszê œw. w intencji czcicieli Mi³o-
sierdzia Bo¿ego, któr¹ odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozwa¿y-
my homiliê nt. Wzrost wiary dokonuje siê w Koœciele. O godz. 17.30 w czasie
nabo¿eñstwa odmówimy Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji dusz czyœæ-
cowych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo-
¿eñstwem.

  6.W niedzielê (22.01) o godz. 17.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw.
Rity, patronki spraw beznadziejnych. Wczeœniej, o godz. 16.15  nabo¿eñstwo
po³¹czone z obrzêdem poœwiêcenia ró¿. Do skrzynki przy figurze œw. Rity mo¿na
sk³adaæ kartki z wypisanymi proœbami i podziêkowaniami, które bêd¹ odczytane
w czasie nabo¿eñstwa. Po nabo¿eñstwie udzielimy b³og. relikwiami œw. Rity.

  7.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³
godziny przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty od 17.00-18.00). Kap³ani nie bêd¹
spowiadaæ po rozpoczêciu Mszy œw.

  8.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do KOÑCA 2023 r. Za-
dbajmy o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc

2 7



WIERZÊ W KOŒCIÓ£ CHRYSTUSOWY

Tematy kazañ w czasie Mszy œw. w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego w 2023 r.
Jakim jestem Koœcio³em? (III pi¹tek miesi¹ca, godz. 18.00)

Styczeñ: Wzrost wiary dokonuje siê w Koœciele.
Luty: Kiedy jesteœmy ¿ywymi cz³onkami Koœcio³a?
Marzec: Droga Jezusa drog¹ Koœcio³a.
Kwiecieñ: Koœció³ spotyka siê i rozpoznaje Baranka Paschalnego na Eucharystii.
Maj: Duch œw. o¿ywia, uœwiêca i buduje jednoœæ Koœcio³a.
Czerwiec: Pan œwiat³em i zbawieniem swojego Koœcio³a.
Lipiec: Koœció³ jako wspólnota s³uchaj¹ca.
Sierpieñ: Przeœladowania œwiadectwem prawdziwoœci misji Koœcio³a.
Wrzesieñ: Koœió³ znakiem wolnoœci.
PaŸdziernik: Koœció³ - wspólnota cichych i ubogich.
Listopad: Koœció³ znakiem i Ÿród³em pokoju.
Grudzieñ: Koœció³ nieustannie nawracaj¹cy siê.

Tematy kazañ w czasie Nabo¿eñstw Fatimskich w 2023 r.
Koœció³ Chrystusa ma swoj¹ Matkê (od 05 do 10 13-tego miesi¹ca o godz. 18.00)

Maj: Maryja jest Matk¹ Koœcio³a œwiêtego.
Czerwiec: Maryja jako Poœredniczka i Orêdowniczka Koœcio³a.
Lipiec: Niejedno imiê Matki Bo¿ej - tytu³y Maryjne.
Sierpieñ: Zdrowa pobo¿noœæ maryjna w Koœciele.
Wrzesieñ: Problem tzw. objawieñ maryjnych.
PaŸdziernik: Maryjna droga Koœcio³a w Polsce.

Tematy kazañ w czasie Nabo¿eñstw do Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w 2023 r.
Maryja w Koœciele (œroda po I Niedzieli miesi¹ca o godz.18.00)

Styczeñ: W szkole Maryi i Józefa Jezus nauczy³ siê wype³niaæ wolê Ojca.
Luty: Œw. Józef opiekunem Koœcio³a - wspólnoty pielgrzymów.
Marzec: Maryja w ¿yciu Koœcio³a.
Kwiecieñ: Bo¿a Rodzicielka w naszej pobo¿noœci.
Maj: Nieustanne „szukanie” Boga istot¹ ¿ycia Koœcio³a.
Czerwiec: Koœció³ œwiadkiem Bo¿ej mi³oœci.
Lipiec: Prorocka misja Koœcio³a.
Sierpieñ: Dogmat o Wniebowziêciu w ¿yciu Koœcio³a.
Wrzesieñ: Koœció³ - wspólnota przebaczaj¹ca.
PaŸdziernik: Koœció³ Bo¿¹ winnic¹.
Listopad: Koœció³ aktywnie oczekuje na swego Pana.
Grudzieñ: Koœció³ wspólnot¹ wiary i nadziei.

Tematy kazañ w czasie Mszy œw. do NSPJ w 2023 r.
Kocham Koœció³ Chrystusa (I pi¹tek miesi¹ca, godz. 18.00)

Luty: Koœció³ jest œwiêty.
Marzec: Koœció³ jest powszechny.
Kwiecieñ: Koœció³ jest apostolski.
Maj: Maryja-Matka Chrystusa, Matka Koœcio³a.
Czerwiec: A co TY na to?
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

Pamiêtajmy o odkrywaniu bogactwa,
mocy i g³êbi sakramentu spowiedzi œwiê-
tej, ³aski pojednania z Bogiem, uzdrowie-
nia duszy i relacji z Bogiem, stawania w
prawdzie, która nas wyzwala, uczy po-
kory i mi³oœci przebaczaj¹cego Boga.  J.Z.

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana
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30.12.  – Zmar³ Pan Stanis³aw Niebo-
rak, który przez ponad 20 lat pos³ugiwa³
w naszej parafii jako zakrystianin. Jego
pogrzeb odby³ siê 03.01. o godz.9.00.

Pamiêtajmy o zmar³ym w naszych mo-
dlitwach.

03.01. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia w formie adoracji
przy ¿³óbku.

06.01. – O godz.9.30 zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji wszystkich cz³on-
ków diakonii i grup parafialnych. Po
Eucharystii rozpoczê³o siê spotkanie
op³atkowe.       Bo¿ena S.

J 6, 41-46 „...nikt nie mo¿e przyjœæ do
Mnie, je¿eli go nie poci¹gnie Ojciec…”

To jest taka Ewangelia, ¿e mamy ocho-
tê wo³aæ: Powoli! Po kolei! Nie tak szyb-
ko! Jak tu przyj¹æ tyle treœci naraz? Ale
spróbujmy ugryŸæ z tego troszeczkê.

Po pierwsze: ¯ydzi, zdumieni tym, ¿e
cz³owiek, którego ojca i matkê znaj¹, któ-
rego pochodzenie jest ziemskie, nagle
mówi, ¿e zst¹pi³ z nieba. Co z tym robi¹?
Nie przychodz¹ skonfrontowaæ tego z
Jezusem, czekaj¹ na Mesjasza! Zaczy-
naj¹ szemraæ. Wiedz¹ lepiej, kim On jest,
a kim nie jest. Ile razy ja tak robiê – kie-
dy mam ju¿ jakieœ wyobra¿enie o tym,
kim jest Bóg, sk¹d jest i jak dzia³a, a On
nagle robi coœ zdumiewaj¹cego? Jak czê-
sto wtedy mruczê pod nosem: „Nie, to
niemo¿liwe”, zamiast zapytaæ Go
wprost?

Po drugie: Jezus odpowiada na to szem-

ranie, na to niezadane pytanie. On wie,
co jest w moim sercu, w co nie wierzê i
dlaczego. Co sobie myœlê. Wie – i przy-
chodzi do mnie z odpowiedzi¹.

Po trzecie: to, ¿e Jezus daje mi odpo-
wiedŸ, wcale nie znaczy, ¿e j¹ pojmê. Bo
ona bêdzie taka, jakiej On chce, a nie
taka, jakiej ja chcê. Mo¿e byæ trudna i
ma³o zrozumia³a. Bo co to znaczy „Chle-
bem, który ja dam, jest moje cia³o”? Ta-
kie zdanie wymaga ode mnie przemyœle-
nia, przemodlenia, zastanowienia siê. Ta
odpowiedŸ – to zadanie. Ta odpowiedŸ –
to droga. Jeœli ni¹ pod¹¿ê, znajdê siê bli-
¿ej Jezusa i Jego tajemnicy.

J 7, 14-24 „...«Moja nauka nie jest
moja, lecz Tego, który Mnie pos³a³»...”

Trudno siê rozmawia z ludŸmi, którym
siê zdaje, ¿e wiedz¹ o tobie wiêcej ni¿ ty
sam. Którzy s¹ tak pewni w³asnego zda-
nia, ¿e od razu po swojemu interpretuj¹
twoje s³owa i czyny. Oskar¿aj¹ ciê i na-
wet nie pytaj¹, dlaczego tak postêpujesz.
Albo raczej – w czyim imieniu dzia³asz.

Jezus zawsze skupia nasz¹ uwagê na
Ojcu. Wszystko, co g³osi i czyni Jezus,
pochodzi od Ojca i zmierza ku Jego
chwale. Sensem ziemskiej misji Syna
Bo¿ego jest wype³nienie zbawczej woli
Ojca. Zanim przyznasz, ¿e na pewno ju¿
wszystko wiesz, zapytaj siebie jeszcze
raz: kim jest Jezus? Pomódl siê o wiarê,
która na to pytanie przyniesie najlepsz¹
odpowiedŸ.

J 9, 9-12 „...jak¿e¿ oczy ci siê otwar³y?...”

Czêsto, kiedy ktoœ siê nawraca, inni
zadaj¹ pytanie: Czy to naprawdê jest on?
Niemo¿liwe! Przecie¿ by³ smutny, brud-
ny, ¿ebra³ o szczêœcie – a teraz jest czy-
sty, ubrany, szczêœliwy. Jak to siê sta³o?
To Jezus tak dzia³a. Byæ mo¿e poma¿e
ciê b³otem, ¿ebyœ zobaczy³ prawdê o so-
bie samym. A potem poœle ciê do sadzaw-
ki sakramentu pokuty, byœ siê obmy³.
¯ebyœ zmy³ z siebie ca³y brud, nieszczê-
œcie, œlepotê.      oprac. M.P.



Tematy kazañ w czasie Mszy œw. dla dzieci w 2023 r.
Koœció³ uczy i zbawia (I pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.30)

luty: Koœció³ uczy mnie jednoœci.
marzec: Koœció³ uczy mnie przebaczaæ.
Kwiecieñ: (Wielki Pi¹tek).
Maj: Budujemy Koœció³ Bo¿y.
Czerwiec: Z Koœcio³em idê w œwiat.

Tematy kazañ w czasie spotkañ formacyjnych grup parafialnych w 2023 r.
Kto to jest Koœció³? (II miedziela miesi¹ca, godz. 9.30)

Styczeñ: Spotkanie op³atkowe.
Luty: Znaki nadziei dla Koœcio³a.
Marzec: Czego oczekuje od nas Koœció³?
Kwiecieñ: Koœció³ ¿yje wiar¹ i domaga siê œwiadectwa wiary.
Maj: Budowanie Koœcio³a takiego, jaki powinien byæ.
Czerwiec: Parafia wspólnot¹ otwart¹ dla wszystkich...

Czy dla katolików
wa¿na jest czêsta spowiedŸ? 

„Przynajmniej raz w
roku przyst¹piæ do sa-
kramentu pokuty” –
tak brzmi drugie przy-
kazanie koœcielne.

Katechizm Koœcio³a
Katolickiego potwier-

dzi³ wymóg, by spowiadaæ siê przynaj-
mniej raz w roku. Jednak to minimum nie
wystarczy do prowadzenia ¿ycia w pe³ni
chrzeœcijañskiego i nie umo¿liwi nam
rozwoju duchowego. Bardzo trudno jest
¿yæ w taki sposób, aby przez ca³y rok byæ
w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej. Wniosek na-
suwa siê sam: aby korzystaæ z ³aski Bo-
¿ej, która do Zbawienia jest nam koniecz-
nie potrzebna, do sakramentu pokuty
nale¿y podchodziæ znacznie czêœciej. Dla
wielu osób optymaln¹ czêstotliwoœci¹
jest spowiedŸ jeden raz w miesi¹cu. Re-
gularna i systematyczna spowiedŸ daje
gwarancjê prawdziwej pracy nad sob¹, z
której bêdzie siê mo¿na sumiennie rozli-
czaæ przed Bogiem. Jeœli mamy na su-
mieniu grzech ciê¿ki trzeba go wyznaæ
niezw³ocznie, gdy¿ oddziela nas on od

II NIEDZIELA  ZWYK£A  Oto Baranek Bo¿y …

Rozpocz¹³ siê okres zwyk³y w Koœcie-
le. Niby to taki zwyczajny czas, pomiê-
dzy Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia
a Wielkim Postem i Wielkanoc¹. Jest
to czas, gdzie dominuje kolor zielony
w liturgii, kolor nadziei. Bóg w tym cza-
sie chce w nas tchn¹æ nadziejê i pokony-
waæ z nami drogê ¿ycia, pog³êbiaj¹c re-
lacje przyjaŸni z nami.

 „Oto Baranek Bo¿y, który g³adzi
grzech œwiata. To jest Ten, o którym po-
wiedzia³em: Po mnie przyjdzie M¹¿, któ-
ry mnie przewy¿szy³ godnoœci¹, gdy¿ by³
wczeœniej ode mnie. Ja Go przedtem nie
zna³em, ale przyszed³em chrzciæ wod¹ w
tym celu, aby On siê objawi³ Izraelowi”
(J 1, 29-31)

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas nad
brzegi Jordanu tam, gdzie Jan Chrzciciel
przygotowywa³ ludzi na spotkanie z Je-
zusem. Kiedy Jan Chrzciciel zobaczy³
podchodz¹cego do niego Pana Jezusa,
aby siê ochrzciæ, og³osi³ to wszystkim
naoko³o s³owami: Oto Baranek Bo¿y,
który g³adzi grzech œwiata. Te s³owa zna-
my dobrze, mo¿e a¿ za dobrze, z ka¿dej
Mszy œw. Przywykliœmy do nich i za ka¿-
dym razem spontanicznie, a mo¿e nawet
i nieco mechanicznie odpowiadamy na

nie s³owami setnika:
Panie, nie jestem
godzien, abyœ przy-
szed³ do mnie, ale
powiedz tylko s³owo…

Co to znaczy, ¿e Jan nazywa Jezusa
Barankiem Bo¿ym? Baranek Bo¿y (³ac.
Agnus Dei) – jest symbolem ³agodnoœci,
cichoœci i bezbronnoœci. By³ sk³adany
Bogu na ofiarê. Baranka zabi³ Abraham
zamiast syna i z³o¿y³ w ofierze na górze
Moria. Baranki ofiarne zabijano w Œwi¹-
tyni Jerozolimskiej. Baranek zosta³ za-
bity w ka¿dej rodzinie izraelskiej w Egip-
cie i spo¿yty przed wyjœciem z niewoli i
sta³ siê symbolem przysz³ego Mesjasza.
Krew baranka paschalnego w Egipcie,
któr¹ naznaczono drzwi mieszkañ naro-
du wybranego, uchroni³a pierworodnych
synów od œmierci.

Nieprzypadkowo zatem Koœció³ wy-
mienia ten tytu³ Jezusa w Mszy œwiêtej,
tu¿ przed przyjêciem Komunii œwiêtej.
Przypomina przez to wa¿ne prawdy:

- za chwilê bêdziemy spo¿ywaæ praw-
dziwego Baranka Bo¿ego, który oczyœci
nas z grzechu i uczyni œwiêtymi;

-  dziêki temu ominie nas œmieræ wieczna;
- cenê tych wszystkich darów p³aci Je-

zus, pozwalaj¹c siê zabiæ w ofierze, Na
pocz¹tku kolejnego okresu zwyk³ego w
liturgii pojawia siê Jezus, który g³adzi
grzechy œwiata. Zatem Jezus jest tym, z
kim powinniœmy wi¹zaæ nadziejê na zg³a-
dzenie z³a w naszym ¿yciu. Jezus przy-
szed³ na œwiat ze œciœle okreœlon¹ misj¹:
wyzwoliæ go z niewoli grzechu, bior¹c
na siebie winy ludzkoœci. W jaki sposób?
Mi³uj¹c. Nie ma innego sposobu zwyciê-
¿enia z³a i grzechu, jak tylko przez mi-
³oœæ, która pobudza do z³o¿enia w darze
w³asnego ¿ycia za innych.

Jan dzieli siê tym, co widzia³ i w co
wierzy³. Podobnie i my jesteœmy zapro-
szeni, by dzieliæ siê z innymi tym, co
widzimy i czego doœwiadczamy dziêki
naszej wierze w Jezusa.  Joasia

³aski Bo¿ej. Natomiast grzechy lekkie
wprawdzie g³adzi Komunia Œwiêta, ale
sakrament pokuty i pojednania jest tak¿e
przede wszystkim Ÿród³em wielu ³ask.
Regularne spowiadanie siê z grzechów
powszednich pomaga nam kszta³towaæ
sumienie, walczyæ ze z³ymi sk³onnoœcia-
mi, poddawaæ siê lecz¹cej mocy Chry-
stusa i postêpowaæ w ¿yciu Ducha. Spo-
wiedŸ jest wyznaniem, uznaniem i uwiel-
bieniem œwiêtoœci Boga a przez rozgrze-
szenie Bóg udziela cz³owiekowi przeba-
czenia i pokoju oraz swojej mi³oœci przy-
nosz¹cej pojednanie.

„Lecz wasze winy wykopa³y przepaœæ
miêdzy wami a waszym Bogiem; wasze
grzechy zas³oni³y Mu oblicze przed wami
tak, i¿ was nie s³ucha.”(IZ 59, 2). W ta-
kiej sytuacji trudno o w³aœciw¹ relacjê z
Bogiem. Bêd¹c w oddzieleniu od Pana,
sami nieporadnie zmagamy siê z wielo-
ma problemami. Odpuszczenia grzechów
to przywróceniem w nas ³aski uœwiê-ca-
j¹cej, mi³oœci Boga. Jeœli ktoœ grzeszy,
odwraca siê od tej mi³oœci. Wtedy kon-
kretna dziedzina ¿ycia nie jest poddana
Najwy¿szemu. SpowiedŸ przywraca w³a-
œciwy stan rzeczy: ca³y - ze wszystkim,
co mnie stanowi - nale¿ê do Boga. 

Sakrament pokuty i pojednania to w³a-
œnie spotkanie z Jezusem. To jakby wtu-
lenie siê w ramiona kogoœ, do kogo ma
siê bezgraniczne zaufanie, oddanie Mu
swoich grzechów a w zamian otrzymuje
siê radoœæ ¿ycia, wolnoœæ, pokój w ser-
cu. Jezus umar³ za nas, za nasze grzechy.
Zna nas jak nikt inny, nic Go nie zasko-
czy. Zatem przystêpowania do spowie-
dzi nie powinien poprzedzaæ lêk. Nawet
jeœli stan ³aski po spowiedzi potrwa tyl-
ko dzieñ, to spogl¹daj¹c na ca³e ¿ycie
mo¿e okazaæ siê cennym czasem. Nie
wolno marnowaæ ¿adnej chwili.

Celem spowiedzi jest równie¿ umocnie-
nie w walce z grzechem. Dlatego wa¿na
spowiedŸ to taka, która oprócz ¿alu za
grzechy i wyznaniu win niesie w sobie
równie¿ silne postanowienie poprawy.
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