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HOSANNA
Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele
katolickim celebrację liturgii Wielkiego Tygodnia,
czyli wspomnienia i uobecnienia Misterium
Paschalnego Jezusa Chrystusa – Jego męki,
śmierci i zmartwychwstania.
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Aby zwycięstwo dobra nad złem
i życia nad śmiercią,
będące przesłaniem nadchodzących
Świąt Wielkanocnych,
stało się źródłem radości i nadziei.
Niech Zmartwychwstały Pan
napełni nasze serca miłością i pokojem.
Redakcja „Posłańca św. Teresy”

Znak miłości Boga
Przeglądając
wydania „Posłańc a św. Teresy”
z poprzednich lat
zauważyłem, że
uwaga Redakcji
głównie skupiała
się wokół tajemnicy śmierci krzyżowej Jezusa. Obecny numer poświęcamy wydarzeniom Wielkiego Tygodnia, który rozpoczyna się od wjazdu Jezusa do Jerozolimy w atmosferze królewskiego świętowania. Pobyt Jezusa w mieście świętym, zbawcze dzieło śmierci i zmartwychwsta-

nia odciśnie niezatarte znamię na historii świata aż po jego kres.
W t ym num e r ze p ole c am
szczególnie medytację „Marność”
o. Krzysztofa idealnie wpisującą się
w ducha Wielkiego Piątku i Wielkosobotniego czuwania przy grobie Pańskim. Zachęcamy by zajrzeć
do swoistego przewodnika po Triduum Paschalnym Hanny Protasewicz
i o „Owocach posłuszeństwa” Marty
Majek. W nowym numerze zamieszczamy także plan tego, co będzie się
działo u św. Teresy w Wielkim Tygodniu. Jak zawsze znajdzie się odro-

bina humoru i krzyżówka do rozwiązania.
Chciałbym tak że złoż yć najserdeczniejsze życzenia w imieniu
wspólnoty klasztornej. Niech ten czas
zatrzymania przy Grobie Pańskim pozwoli na głębszą refleksję nad naszym zbawieniem, które otrzymaliśmy od Jezusa. Owocem tego czasu niech będzie świadectwo chrześcijańskiego życia na wzór pierwszych apostołów głoszących Zmartwychwstałego.
Błażej Mielcarek OMI
opiekun redakcji „Posłańca św. Teresy”
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Triduum Paschalne
Trzy ostatnie dni Wielkiego Postu

wisło zbawienie świata”. Zgromadzony lud odpowiada, klękając: „Pójdźmy
z pokłonem”. Podczas adoracji kapłan
i wierni poprzez ucałowanie Krzyża, oddają mu hołd. Po zakończeniu adoracji,
rozdawana jest Komunia św. Liturgia
Wielkiego Piątku kończy się procesją
z Najświętszym Sakramentem do Grobu Pańskiego, gdzie odbywa się adoracja w ciszy.

Triduum Paschalne to dla katolików, najważniejszy czas w roku. W te
dni spełnia się misja
Chrystusa, którą było
odkupienie człowieka i wyzwolenie go
z niewoli grzechu.
Wielki Czwartek
W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Tego dnia do południa kapłani gromadzą się wokół pasterza diecezji, aby podziękować za dar
kapłaństwa i odnowić przyrzeczenia kapłańskie. Odbywa się błogosławieństwo
świętych olejów oraz konsekracja krzyżma. Będą one potem używane do udzielenia sakramentów: chrztu, bierzmowania, namaszczenia chorych oraz kapłaństwa.
Z kolei wieczorem, wierni gromadzą się na mszy Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Jednym z obrzędów tej Mszy św. jest obmycie nóg, wzorem Jezusa, który podczas
Ostatniej Wieczerzy umył nogi swoim
uczniom – apostołom. Pokazał w ten sposób, że istotą kapłaństwa powinna być
służebność w duchu pokory, która jest
drogą do Nieba. W Wielki Czwartek dziękujemy kapłanom za ich posługę, przewodnictwo duchowe, pasterzowanie, zapewniając jednocześnie o naszych modlitwach w ich intencji.

Hanna Protasewicz

FOTO WWW.CATHOPIC.COM/ FIORE BAGATELLO

Wielki Piątek
W tym dniu przeżywamy mękę Chrystusa – Jego drogę krzyżową, ukrzyżowanie i śmierć. Jest to dzień żałoby. W kościele nie odprawia się Eucharystii, jako
bezkrwawej ofiary, bo świętuje się ofiarę
złożoną przez Jezusa na krzyżu.
Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczyna się procesją w ciszy. Gdy kapłan
dochodzi do ołtarza, kładzie się krzyżem na posadzce (tzw. prostracja). Następuje liturgia słowa, podczas której
odczytywany jest opis męki Pańskiej
z Ewangelii wg św. Jana. Potem rozpoczyna się adoracja Krzyża. Kapłan odsłania kolejno trzy ramiona Krzyża, za
każdym razem wygłaszając aklamację: „Oto drzewo Krzyża, na którym za-

Wielka Sobota
W Wielką Sobotę, w ciągu dnia, adorujemy Pana Jezusa złożonego w grobie. Po zmroku w nocy rozpoczyna się
msza Wigilii Paschalnej. Jej pierwszym
ważnym elementem jest błogosławieństwo ognia, od którego zapala się paschał, wprowadzony następnie procesyjnie do wygaszonej, ciemnej świątyni. Od

paschału wierni rozpalają przyniesione z domu świece. Jest to piękny symbol, który pokazuje, że Chrystus wyzwolił człowieka, przeprowadzając go z ciemności do światłości, z niewoli do wolności, ze śmierci do życia.
Drugim istotnym elementem nabożeństwa jest liturgia słowa, składająca
się z dziewięciu czytań o dziele stworzenia i zbawienia. Kolejnym punktem
jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, kiedy to osobiście wyrzekamy się
zła i wyznajemy naszą wiarę. Moment
najważniejszy, który występuje w każdym
dniu Triduum, to Komunia święta. Wigilia Paschalna może być zakończona procesją rezurekcyjną, bo zgodnie z Ewangelią, niewiasty przyszły do grobu wczesnym rankiem i zobaczyły, że jest pusty.
A więc Zmartwychwstanie Pana Jezusa
miało miejsce w nocy. Z tego względu,
jeżeli procesja nie odbędzie się na koniec Wigilii Paschalnej, to musi nastąpić
z samego rana w Wielką Niedzielę, tuż
przed pierwszą Mszą św. – i tak dzieje
się najczęściej.
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Marność
Zbliża się koniec Wielkiego Pos tu. Pr zed nami
W ie l k i Ty d zie ń .
Warto więc spojrzeć w głąb siebie.
Czy pogoń za dobrami materialnymi (lepszy samochód, lepszy telewizor, lepszy smartfon…) nazbyt nie pochłaniają naszego czasu, który powinniśmy poświęcić Bogu i innym (starym, schorowanym rodzicom, swoim zagubionym często dzieciom, spośród których w Polsce
co roku setki próbuje popełnić samobójstwo) i swoim znajomym, i bliskim, którzy często nie radzą sobie z różnorakimi problemami.
W Psalmie 4 czytamy: „Jak długo
będą ociężałe wasze serca mężowie?

Czemu kochacie marność i szukacie
kłamstwa?”
Natomiast biblijny Kohelet mówił:
„Wszystko marność”. W Psalmie 24 jest
napisane:
„Kto wstąpi na górę Pana,
Kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek o rękach nieskalanych
i czystego serca,
Którego dusza nie lgnęła
do marności
I nie przysięgał kłamliwie”.
Na katechezie dla młodzieży studiującej i pracującej zrobiłem ankietę
i postawiłem między innymi pytanie:
Co to jest „marność” w sensie biblijnym
i współczesnym?
Jedna osoba napisała tak: „Biblijna
<marność> to pogoń za wiatrem, a obecna <marność> to strata czasu na rzeczy,
które zabierają nam czas”.

Pani Edyta Górniak śpiewa: „Zanim
w popiół się zmienię, chcę być wielkim płomieniem…”. Trzeba ogrzewać swoje serce miłością do Boga i drugiego człowieka.
Ciało Jezusa i Matki Najświętszej
nie zamieniło się w popiół. Jezus Zmartwychwstał! Dlatego teraz Psalmem 4
można kończyć każdy swój dzień:
„Spokojnie zasypiam,
kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie,
pozwalasz mi żyć bezpiecznie”.
Jezus zmartwychwstał, więc możemy żyć nadzieją, że nie zostanie po nas
garść popiołu. Biblijny Kohelet później
nawołuje: „Wyrzuć swój chleb na powierzchnię wód – a przecież po wielu
dniach odnaleźć go możesz” (Koh 11.1).
„Bo i cóż mówi ludziom Kohelet?
Czyń dobro. To nie muszą być żadne
błyszczące sprawy, i nic z klejnotów. To
są rzeczy tak proste i zwyczajne, jak prosty i zwyczajny jest chleb gaszący ludzkie głody. Dziewiętnastowieczny gest
latarnika zapalającego światło o zmroku, pożytek twoich małych prac, twoja
życzliwość, dobroć i miłosierdzie, twoje
dobre myśli. Wszystkie małe rzeczy dobre. Rzucaj swój chleb na wody płynące i nie martw się, że płynie w nieznane i ginie. On wróci do ciebie i już nie
przeminie. Ani jedna okruszyna ludzkiego dobra nie zginie…” (Tadeusz Żychiewicz „Cnoty i niecnoty”, Znak, Kraków
1991, str 17).
Jezus zmartwychwstał więc: „Boga
się bój i przykazań Jego przestrzegaj,
bo cały w tym człowiek! Bóg bowiem
każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe”.
(Koh 12,13b–14) – kończy swoją księgę Kohelet.
Wszystkim życzę błogosławionych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
o. Krzysztof Pabian OMI

MYŚLI ŚW. JANA PAWŁA II
,,Kontemplacja Jezusa ukrzyżowanego to główna droga, którą Kościół musi podążać każdego dnia, jeśli pragnie w pełni zrozumieć, czym
jest wolność: darem z siebie w służbie Bogu i braciom.
Zaś komunia z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym
jest niewyczerpanym źródłem, z którego Kościół nieustannie czerpie,
aby żyć w wolności, składać siebie w darze i służyć.”
św. Jan Paweł II
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Owoce
posłuszeństwa
„Nieocenione są owoce posłuszeństwa”

św. Józef Sebastian Pelczar

skiego w cnocie posłuszeństwa, skoro nasz Pan tak ją ukochał od urodzenia aż do śmierci, skoro wszystkich czynów swojego życia dokonał
w posłuszeństwie”. Inni święci też
mówią o posłuszeństwie: „Posłuszeństwo jest najkrótszą drogą, aby dotrzeć do nieba” – św. Filip Nereusz;
„Nic nie jest tak dobre dla duszy jak
posłuszeństwo” – św. Augustyn; „Należy być posłusznym ustami, sercem
i umysłem. Należy być posłusznym
nie człowiekowi lecz Bogu” – św. Josemaria Escriva.

We współczesnym świecie pos łuszeńst wo nie
jes t zby t cenione – często bywa
odczytywane jako
ograniczenie wolności. Zwykle mówi
się o potrzebie samorealizacji, a nie posłuszeństwa. Myli
się je z uległością, uniżonością, ustępliwością, słabością i brakiem swego zdania. W rzeczywistości posłuszeństwo
jest cnotą.
Nastawienie
wewnętrzne
Kościół mówi, że postawa posłuszeństwa Bogu powinna wynikać z wewnętrznego nastawienia człowieka. Ma
ona brać się z miłości, nie strachu i ma
być rozumna. Św. Ignacy Loyola pisał:
„Każdemu roztropnemu człowiekowi powinny zostać przedstawione argumenty, które zaspokoiłyby wiedzę
opartą na rozumie” a św. s. Faustyna
wspomniała, że „Cnota bez roztropności nie jest cnotą. […] Na roztropność
składa się: rozwaga, rozumne zastanowienie się i mężne postanowienie” (DZ
1106). To wyklucza tzw. „ślepe posłuszeństwo”.
Nasze posłuszeństwo Panu Bogu
ma pochodzić przede wszystkim z naśladowania posłuszeństwa Syna wobec Ojca. Pan Jezus w wolności podjął osobistą decyzję o podporządkowaniu się woli Boga Ojca: „Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję,
aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi
go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję (…)” (J 10, 17–18). Skutkiem tego
doskonałego posłuszeństwa jest nasze
Odkupienie.

Taką osobą bezgranic znie posłuszną w wierze był Abraham. Na
wezwanie Boga zostawił swój kraj
i ruszył w nieznane, do Ziemi Obiecanej. Później gotowy był złożyć Bogu
w ofierze swojego jedynego syna Izaaka. Pan Bóg wynagradza go, dając
mu „potomstwo liczne, jak gwiazdy
na niebie”. Inną osobą doskonale posłuszną Bogu jest Maryja. Przyjmo-

Na jednej z katechez Katolickiego
Stowarzyszenia Theoforos z Łomży
mówiono: „Doskonałe pojęcie, istota i wzór posłuszeństwa kr yje się
w tajemnicy Trójcy. Między Ojcem,
Synem i Duchem Świętym wszystko jest słuchaniem, przyjmowaniem
i dawaniem, opartym na wzajemnej
miłości. Posłuszeństwo nie jest wynalazkiem ludzkim. Jest ono wyrazem
samej istoty Boga”. Przez posłuszeństwo Bogu zbliżamy się do Niego.
Marta Majek

FOTO O. BŁAŻEJ MIELCAREK OMI

Wzory
posłuszeństwa
Św. Wincenty a Paulo wskazuje posłuszeństwo Pana Jezusa jako wzór
dla nas: „Musi być coś wielkiego i bo-

„Posłuszeństwo
jest najkrótszą drogą,
aby dotrzeć do nieba.

wała ona wszystkie, nawet najtrudniejsze doświadczenia w duchu zaufania do Pana. Ks. Grzegorz Bachanek pisał, że Maryja „(…) wsłuchuje się w słowo Boże, zachowuje je
w sercu, wnika coraz głębiej w jego
znaczenie, pozwala mu się kształtować(…) Swoją postawą wskazuje drogę posłuszeństwa Bogu, przekonuje,
że warto oddać Mu samego siebie
w sposób pełny, powierzyć Mu swoje umiejętności i ograniczenia, całą
swoją przyszłość”. Między innymi za
taką postawę „błogosławić ją będą
wszystkie pokolenia” (Łk 1,48).
Bardzo dużo o cnocie posłuszeństwa i jej owocach pisała w swoim
Dzienniczku św. s. Faustyna. Twierdziła ona, że posłuszeństwo jest jedyną cnotą, pod którą nie mógłby się
podszyć diabeł i której panicznie się
boi. Sama żyła tą cnota: wypełniała
wolę przełożonych, jako wyraz woli
Boga, nawet gdy widziała, że Pan Jezus mówił o czymś innym. A później
Zbawiciel potwierdzał, że dobrze postępowała.

POSŁANIEC ŚWIĘTEJ TERESY

5

FOTO PIXABAY.COM/MLEVEILL

wek misyjnych. Siostry prowadzą szkoły,
przedszkola, sierocińce, ośrodki zdrowia
oraz uczą przysposobienia gospodarczego. Siostra Ezechiela pracowała w trzech
placówkach: w Tchollire, Figuil i najdłużej w Ngaoundere.

Siostra Ezechiela
Misjonarka z Kamerunu
Tradycyjnie już
w pierwszy poniedziałek miesiąca
wspólnota Przyjaciół Misji naszej
parafii zebrała się
licznie na swej comiesięcznej Mszy
św. Po Eucharystii
odbyło się spotkanie z misjonarką. Nasz
opiekun, o. Bartosz Koślik OMI, zaprosił s. Ezechielę Szewczyk, ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Siostry nie trzeba było daleko szukać, mieszka i posługuje w naszej parafii. Większość z nas zna ją dobrze. S. Ezechiela prowadzi katechezę w szkole i przygotowuje dzieci do
I Komunii św. Ale mało kto wie o jej
doświadczeniu misyjnym. Przez 4 lata
s. Ezechiela posługiwała na placówkach
misyjnych sióstr służebniczek w Kamerunie. Podczas naszego spotkania dzieliła się swymi spostrzeżeniami i przeżyciami. Opowiadała o urodzie kraju, klimacie, ludziach, ich mentalności, kulturze, religii, o radościach i trudach życia
Kameruńczyków.
Kamerun państwo
środkowej Afryki
Kamerun to nieduże państwo Afryki
o powierzchni porównywalnej do Hiszpanii, więc nieco większej od Polski. Leży
tuż nad równikiem, na środkowym wy6
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brzeżu kontynentu od strony Atlantyku,
sięgając w głąb aż do Czadu, Republiki
Środkowoafrykańskiej i Konga. Klimat
jest tam bardzo zróżnicowany – w zależności od położenia – od morskiego,
tropikalnego, górskiego, pustynnego aż
do sawannowego. Dlatego mówi się, że
Kamerun to Afryka w miniaturze. Uciążliwe, zwłaszcza dla przybyszów, bywają wysokie temperatury (ponad 40 st.
w cieniu), burze piaskowe, ulewne deszcze lub susze, prowadzące do wysychania rzek i studzien. Fauna i flora piękna
i bardzo bogata, choć wszechobecne myszy często utrudniały życie naszej siostry.
Nas zaskoczyła obfitość zieleni uwidoczniona na prezentowanych fotografiach.
Ludność Kamerunu liczy ok. 25 mln,
z czego ok. 27 % stanowią katolicy, 23 %
protestanci, 20 % wyznawcy islamu i ok.
17 % innych religie.
Kamerun ziemia misyjna
Kamerun to młody kraj misyjny.
Pierwsze misje chrześcijańskie powstały tu dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Jest to kraj, w którym pracuje najwięcej polskich misjonarzy. Wśród nich
od 1970 r. posługują Oblaci Maryi Niepokalanej (w naszej parafii gościliśmy
kilkakrotnie o. Mirosława Olszewskiego, misjonarza z Kamerunu). Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej
Maryi Panny jest obecne w Kamerunie
od 1974 r. i dziś ma tam siedem placó-

Codzienność
Kameruńczyków
Siostra opowiadała o zaradności
i małych wymaganiach ludzi, którzy
mimo ubóstwa środków doskonale organizują swe życie codzienne. Najczęściej mieszkają w okrągłych domkach
z czerwonej gliny, zwanych potocznie
casa (czyt. kaza). Siostra zaprezentowała nam miniaturę jednego z nich. Kobiety są bardzo pracowite. Wychowują dużo dzieci, nie mają urlopów macierzyńskich, po kilkudniowym połogu
biorą swe maleństwa na plecy i ruszają do pracy w polu, w ogrodzie lub po
wodę. Dzieci także niewiele potrzebują,
by uczęszczać do szkoły: zeszyt, długopis i jakiś kamień zamiast krzesła. Szkołę trudno uznać za budynek, jest to zwykle prowizoryczny szałas. Dzieci bardzo
chętnie się uczą, jednak nie wszystkich
stać na opłacenie kosztów nauki, czyli
zakupu zeszytu i długopisu. A i głód jest
ich częstym towarzyszem życia.
Stroje Kameruńczyków są barwne
jak ich przyroda. Często jest to kawałek tkaniny w kształcie prostokąta, tzw.
pań . Wystarczy przyszyć troczki i owinąć
tym całe ciało. Wśród pamiątek będących
w posiadaniu siostry Ezechieli znalazł
się też strój ślubny młodej pary. Prosta
koszula pana młodego w formie T–shirtu, a więc z krótkim rękawem, bez kołnierza, bo i po co komu kołnierz w afrykańskim upale. Do tego równie skromna
w formie suknia panny młodej. Podczas
naszego spotkania modelem pana młodego zechciał być o. Bartosz, natomiast
za pannę młodą przebrała się pani Agata. Młodzi Kameruńczycy, wolni od balastu przepychu, trenu, fraka i wysokich
obcasów, mają szansę nie zatracić tego,
co najważniejsze podczas zawierania sakramentu małżeństwa.
Spotkanie z siostrą Ezechielą, choć
zbyt krótkie, przybliżyło nam potrzeby
misyjne Kościoła afrykańskiego i uświadomiło, jak niewiele ofiary potrzeba z naszej strony, by uszczęśliwić niejednego
brata i siostrę z Czarnego Lądu.
Kochana Siostro Ezechielo, bardzo
dziękujemy za spotkanie a zwłaszcza
za wielkie serce, którego część zostawiła Siostra w Kamerunie.
Luba Niewińska

Bo jesteście ze Mną
od początku
„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel,
którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy,
który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.
Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną
od początku”.
J 15, 26–27

Wiosna zbliża
się coraz większymi krokami, dni stają się coraz dłuższe,
cieplejsze. Co prawda „zimna Zośka”
dopiero 15 maja,
więc jeszcze może
być przymrozek, ale
wiosny nic nie zatrzyma.
W kościołach też jakby coraz bardziej
normalnie. Maseczki nas nie opuszczają,
a i my wszyscy przyzwyczailiśmy się do
nich na tyle, że niemal nie widać osób,
które, łamiąc zasady bezpieczeństwa
i narażając zdrowie i życie innych, pozwalają sobie na lekceważenie zakazów
i wchodzą w miejsca publiczne bez osłony twarzy. Wspólnoty działają wprawdzie
z licznymi ograniczeniami, ale jakby odważniej. Rekolekcje, spowiedź, świąteczne przygotowania. Czy to oznacza, że
nic się nie zmieniło? Jeszcze kolejka na
szczepienie – jak się nie uda przed wakacjami, to nici z wyjazdu.

Czy jesteś wzorem?
Czy dzieci widzą nas rozmawiających
z Bogiem na wieczornej modlitwie, czyniących znak krzyża przed jedzeniem,
wzdychających krótkim aktem strzelistym w chwilach radości. Czy stać nas,
aby powiedzieć – trudno, nie zrobiliśmy w sobotę zakupów, więc dzisiaj zjemy na obiad kaszę zamiast ziemniaków.
W niedzielę nie robimy zakupów. Może
powinniśmy sprawdzić czy nasze dziecko nosi medalik lub krzyż na szyi. Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy z naszym
dzieckiem na temat lekcji religii, już kilka osób z jego klasy zrezygnowało z tych
lekcji. Może nasze dziecko potrzebuje
tej rozmowy, potrzebuje wzmocnienia
i upewnienia się, że dla jego rodziców
wiara nie jest tylko niedzielnym przyzwyczajeniem.
Nadchodzi wiosna, kolejna w naszym
życiu. Rozkwitają kwiaty, ptaki śpiewają a zieleń liści cieszy nasze oczy. Chrystus Zmartwychwstał, ogłośmy to światu, przecież jesteśmy z Nim od początku.
Bogdan Kozioł

FOTO CATHOPIC.COM//GIME SALVATELLI

Kolejny raz
A gdzieś dalej znów ktoś oblał farbą jakiś kościół, kolejny raz zdeptano
wizerunek Matki Boskiej, słychać krzyki
i wrzaski nawołujących o prawo do zabijania nienarodzonych dzieci a jeden
z ludzi uważających się za artystę, w Internecie zbiera fundusze na walkę z Kościołem katolickim. Już zebrał setki tysięcy złotych z datków wpłacanych przez
internautów. Prawdopodobnie w okresie
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego ponownie w Afryce i południowej Azji, jak
w latach ubiegłych, wybuchną bomby
podłożone przed kościołami katolickimi
zabijając wielu ludzi. W tym czasie w naszych szkołach nauczycielki będą mówiły dzieciom o zbliżającym się wiosennym
święcie czekoladowego zajączka a są-

siadka w rozmowie, zarzuci rządzącym,
że zrobiono tylko jedną niedzielę handlową i nie wie, kiedy kupi dla dziecka
pistolet na wodę.
A Jezus kolejny raz odda za nas życie,
przejdzie katowany pomiędzy straganami naszej codzienności. Może na chwilę
wzruszymy się po kazaniu rekolekcjonisty. Święty spokój.
„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził”.
(J. 15,18)
Ocknij się, Ciebie też prześladują
i starannie przygotowują się, aby oderwać Cię od Kościoła. Nie robią tego podkładając bomby. To byłoby zbyt oczywiste i nieakceptowalne w demokratycznej Europie. Walka trwa na zupełnie innej płaszczyźnie, a jej pierwszą linią stały
się rodziny. Próbują okłamać Twoje dziecko, oszukują wskazując, ich zdaniem, łatwiejszy i przyjemniejszy sposób na życie. Ale Ty wiesz, że to pułapka, nie pozostań obojętny, daj świadectwo, umocnij swoich bliskich.

Znak krzyża
Nie tak dawno oglądaliśmy zimowe
skoki narciarskie a potem halowe zmagania lekkoatletów. Zauważyłeś, że wielu naszych sportowców publicznie przyznaje się do tego, że są osobami wierzącymi. Siadają na belce startowej skoczni czy stają na bieżni i przed startem
czynią znak krzyża. Ile razy my stajemy
w naszych blokach startowych wychodząc w kolejny niepewny dzień. Czy stać
nas, aby tak jak Ci sportowcy publicznie
przyznać się do przynależności do Chrystusowego Kościoła powszechnego.
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cjentka usłyszała od lekarza dyżurnego, pytanie: „Jak można być tak bezmyślnym? Jest XXI wiek, pani nie wie,
co ma zrobić, aby się zabezpieczyć? To
nie średniowiecze. Zachowuje się pani
tak, jakby pani się położyła na tory
i czekała: przejedzie – nie przejedzie…”
To spotkanie było bardzo traumatycznym przeżyciem.

Marsz
w stronę Życia
Wiadomość
Pewnego marcowego wieczoru zadzwonił telefon. W słuchawce
usłyszałam zatroskane słowa mojej
40–letniej przyjaciółki Kasi: „Jestem
w stanie błogosławionym. Oprócz męża
nikomu jeszcze nie mówiłam… Rozumiesz, wiesz co się dzieje w moim sercu? Bardzo się boję o to maleństwo. Na
początku lutego miałam operację przepukliny. Dzieciątko już wtedy, jak pisze psalmista było ,,utkane’’ w moim
wnętrzu i przeżywało ze mną operację,
o czym wiedział tylko Pan Bóg. Ani ja,
ani tym bardziej lekarze przeprowadzający operację (między innymi mój brat)
nie mieli tej świadomości. Bardzo się
boję o to, co dalej, jak wpłynie na dziecko narkoza, prześwietlenia, antybiotyki,
leki po operacji, a poza tym mam przecież ,,zainstalowaną” w brzuchu nierozciągliwą siatkę....”
I dalej Kasia dzieliła się, że kiedy się
dowiedziała o swoim stanie, pierwszą
rzeczą, jaką uczyniła, było oddanie siebie, swojej rodziny i całej sytuacji Panu
Bogu. Napisała także list do Ojca Świętego Jana Pawła II z prośbą o opiekę,
który do Jego grobu zawiozła ciocia wyjeżdżająca do Rzymu. Wspomniana ciocia była nie tylko dobrym posłańcem
8
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z listem, ale znalazła w Rzymie o.Sylwestra, który przez dziewięć miesięcy w każdy czwartek odprawiał Mszę
św. przy grobie Jana Pawła II w intencji
Kasi i dziecka.
Trudny czas
Kasia, wspierana przez męża, nigdy
nie zadała sobie pytania, czy dziecko ma
się urodzić. Była tylko troska, o to jak się
to stanie..., czy maleństwo będzie w stanie rozwijać się w utrudnionych warunkach, bo po ludzku jest zagrożone. Jest
szóstym dzieckiem rodziców i czwartym,
które ma przyjść na świat za pomocą cesarskiego cięcia. Podczas pierwszej wizyty u zaprzyjaźnionego lekarza ginekologa rodzice dowiedzieli się, że dzieciątko żyje i jest nadzieja, że będzie dobrze… Kolejne wizyty potwierdzały, że
chłopczyk rozwija się prawidłowo, a do
tego jest bardzo ruchliwy.

Pierwszą rzeczą, jaką uczyniła,
było oddanie rodziny
i całej sytuacji Panu Bogu.
Termin cesarskiego cięcia został wyznaczony przez lekarza prowadzącego
na 15 października 2012 roku. Wówczas Kasia pomyślała – szkoda, że nie
16 października w dzień wyboru papieża Jana Pawła II. Podczas przyjęcia do
szpitala, po wstępnym wywiadzie pa-

Z Bożą pomocą
14 października pojechałam odwiedzić Kasię w szpitalu. Dla niej był to czas
ciszy, modlitwy i oczekiwania, a jednocześnie ogromnego lęku o dziecko, które
ma się narodzić, o siebie, o tych, którzy
pozostali w domu. Wiedziała, że czeka
ją trudna operacja. Wyjeżdżając do szpitala pożegnała się z bliskimi. Nie miała
pewności, że do nich powróci. Ale wszyscy wokół gorąco się modlili…
15 października okazało się, że z powodów organizacyjnych w szpitalu termin operacji musi zostać przesunięty na
16 października i tak się stało. Cięcie cesarskie było na tyle skomplikowane, że
trwało około dwóch godzin. Kasia widziała nad sobą mocno skupioną twarz
operującego lekarza pokrytą kropelkami
potu. Po zakończonej operacji lekarz powiedział: „Pani Kasiu, dobrze, że to było
dzisiaj. Było trudno, ale ze wsparciem
Jana Pawła II udało się”. Na świat przyszedł zdrowy Franciszek Karol.
Franek
Bardzo mocno utkwił mi w pamięci list, który mi przeczytała w szpitalu Kasia, a był to list napisany przez jej
ojca (lekarza) do oczekiwanego wnuka.
W liście dziadek napisał między innymi słowa (przytaczam z pamięci): Drogie dziecko, witamy Cię na świecie i bardzo Cię kochamy niezależnie od tego,
jaki jesteś i kim będziesz, i modlimy się
w twojej intencji.
Aktualnie Franek ma 8 lat, jest bardzo rezolutnym chłopcem. Jest radością rodziców, rodzeństwa, dziadków
i przyjaciół. Ostatnio podczas rozmowy
z mamą stwierdził, że ma dwa marzenia:
grać w piłkę i pójść do nieba.
Obecnie dużo i głośno mówi się albo
wręcz demonstracyjnie krzyczy na temat
życia ludzkiego. Jednak najważniejszy
głos należy do Jezusa. JEZUS JEST DROGĄ, PRAWDĄ i ŻYCIEM . On jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. I tylko ten,
kto przyjmuje JEGO jako swojego Pana
i Prawodawcę jest uczestnikiem marszu
w stronę życia w szczęściu i wolności.
Alina S.

Dzieci Jezusa
i Jego bracia
Z wysokości krzyża
W trakcie ukazania się nad Morzem
Tyberiadzkim, kiedy oni wrócili po całonocnych połowach i nic nie ułowili, czekając na nich spytał: „Dzieci czy macie
co na posiłek?”( J 21,5) Dzieci, do dorosłych mężczyzn, którzy uciekli spod krzyża. Taki jest nasz Bóg i tego uczy nas. Tylko czy my słuchamy Jego słów, czy według nich postępujemy? Czy my jesteśmy dla siebie braćmi i czy czujemy się
dziećmi Pana Boga?

Elżbieta Ługowska
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Pr ze d g o d z i n ą p r ó by j e d e n
z Apostołów, Judasz, zdradził Jezusa. Poszedł do
arcykapłanów
i spytał, co dostanie od nich w zamian za wydanie
Jezusa. Dostał trzydzieści srebrników,
czyli tyle, ile dostawało się w tym
czasie za niewolnika. Tak Jezus został potraktowany. Drugi z Apostołów,
Piotr, ten, który obiecał Panu: „Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię” (Łk 26,33), trzy razy
się Go zaparł. Wszyscy zapewniali Go
o swoim oddaniu. Byli przy nim, kiedy było bezpiecznie, a później… uciekli, co pewnie zrobiłby niejeden z nas.
Kiedy Jezus z wysokości krzyża patrzył na tych, co zostali przy Nim, zobaczył tylko najmłodszego ucznia, Jana.
Przyjął i to, i mimo wielkich trudności
i bólu z powodu zmasakrowanej twarzy,
wypowiedział jeszcze dla nas Swój Testament z krzyża.
Po swoim zmartwychwstaniu Jezus, powiedział do kobiet, które przyszły
do grobu: „Idźcie i powiedzcie braciom
moim…” A jednak braciom!

Kiedy spotykasz nielubianego sąsiada, to odzywasz się do niego jak do swojego brata? Kiedy spotykasz się ze znajomą, która nie raz, nie dwa obgadała
twoją rodzinę, to jak z nią rozmawiasz?
Jak z siostrą?
Przed nami Wielki Tydzień. Jeśli Pan
Bóg pozwoli i będziemy mogli uczestniczyć w uroczystościach związanych z tym
okresem, i nie będą zamknięte kościoły, i liczba parafian nie będzie ograniczona do jakiegoś minimum, to niech nie zabraknie pod Krzyżem ciebie i mnie. A jeśli będziemy musieli zostać w naszych domach, to niech Krzyż Jezusa zajmie główne miejsce w naszych mieszkaniach. Zdejmij go ze ściany połóż na białym obrusie
na stole i adoruj tak, jak robisz to w kościele. Niech Pan zobaczy, że jesteśmy, że
nie uciekliśmy, że chcemy być przy Nim.

Przytulić się
do serca Pana
Myślę, że bardzo
łatwo jest oddalić się od Boga. Wystarczy, że w nasze
życie wkradnie się
odrobina lenistwa.
Kilka razy odpuścić
sobie, tak po prostu,
zapomnieć o modlitwie – wieczorem, bo jestem zmęczony,
rano, bo się spieszę. I potem już nie pamięta się całkiem o modlitwie lub nie

do Boga. Wystarczy byle co, nawet lekki
katar, by skupić się tylko na sobie i nie
widzieć nic poza własnym nosem.
Jak dobry jest nasz Bóg, że pomimo
naszego odchodzenia zawsze czeka na
powrót. Czeka aż przyjdziemy, uklękniemy i powiemy: zgrzeszyłem. Wielki Post...
chce się pamiętać, bo tak wygodniej. Albo pamiętaj, że spowiedź to właśnie docoś idzie nie po naszej myśli, więc skrę- kładnie to samo, co przytulić się do serca się z drogi Boga, bo i po co, skoro nie- ca Pana Boga.
raz prosiłem, a nie pomógł. Wystarczy, że
A z tego, co wiemy, On bardzo lubi
ktoś rzuci na nasz temat jakieś złe słowo. się przytulać.
Zaraz zasiejemy całą garść jadu w sercu
Może warto iść, choćby jutro.
wobec tej jednej osoby, która ośmieliła
Tak po prostu.
się to powiedzieć. A nienawiść skutecznie
Nie czekać na specjalną okazję.
zasłoni nam Boga. Wystarczy lekkie zmęTak po prostu.
czenie, a dorobimy sobie błyskawicznie
Bo... On tam czeka na Ciebie.
usprawiedliwienie, że nie damy rady, ani
Tak po prostu.
pójść na Mszę św., ani nawet westchnąć
Irena Piekart
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Akt miłosierdzia
na Golgocie
„[…] Jezu, jawnie pośród dwóch łotrów,
na drzewie hańby ukrzyżowany,Jezu mój kochany…”
„Gorzkie żale”

Jezus, Król miłości i przebaczenia, umiera
na krzyżu jak pospolity złoczyńca
w „towarzystwie”
d w ó c h ł o t r ó w.
Rozpięty na drzewie krzyża, konający w niewyobrażalnych mękach, nie
urąga swoim prześladowcom i oprawcom, lecz modli się za tych, którzy Go
wydali na śmierć i przyczynili się do
Jego ukrzyżowania.
„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co
czynią” (Łk 23,34). Agonia Chrystusa, to
przykład dla nas, jaką postawę przyjąć
wobec wszystkich przysparzających
nam cierpienia. Ludzie, będący świadkami tego tragicznego wydarzenia patrzą różnie na krzyż. Jedni, dostrzegają
umęczonego człowieka, drudzy – mają
powód do szyderstwa i drwiny: „Innych
wybawił, niechże teraz siebie wybawi,
jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem
Bożym” (Łk 23,39). Tylko nieliczni, miłujący Jezusa, widzą w Nim zbawienie.
I tak jest… do dzisiaj.
10
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Jeden z dwóch łotrów urąga Jezusowi: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem?
Wybaw więc siebie i nas” (Łk 23,39).
A czy my w obliczu nieszczęścia i cierpienia, nie zachowujemy się podobnie, niczym ten łotr, kiedy złorzeczymy, mając pretensję do Boga, że dopuszcza do tak trudnych sytuacji. Wielu z nas zadaje wtedy pytania: „Gdzie
jest Bóg?” „Czemu tego nie zmieni,
skoro jest Wszechmocny?” „Dlaczego
nam to zesłał?”

Pan Bóg
dał nam wolną wolę,
pozwalającą na dokonywanie
życiowych wyborów.
Nie potrafimy uświadomić sobie, że
wiele zła jest skutkiem naszych ludzkich działań, bo Stwórca dał człowiekowi rozum i wolną wolę, pozwalającą na
dokonywanie życiowych wyborów. Nie
staramy się też rozumieć i przyjmować
wolę Bożą, według której to, co wydaje
się nam złe tu i teraz, może w przyszłości zaowocować dobrem.

Drugi, dobry łotr przyznaje się
do popełnionego zła i uznaje, że ponosi zasłużoną karę za swoje czyny.
„My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze
uczynki, ale On nic złego nie uczynił.”
(Łk 23,41) Wiadomo, że nie każdego
stać na podobne wyznanie – co więcej – w niejednym z nas tkwi brak poczucia grzechu.
Dobry łotr, rozpoznając w Jezusie
Króla i to, że za słabością ukrzyżowanego kryje się potęga Jego miłości, pokazuje, na czym powinno polegać nawrócenie grzesznika. Prosi Chrystusa o pomoc, gdyż pragnie trwać przy
Bogu w wieczności. „Jezu wspomnij na
mnie, gdy przyjdziesz do Swego Królestwa” (Łk 23,42). Chrystus z krzyża kieruje na niego Swoje miłosierdzie: „Zaprawdę powiadam ci. Dziś będziesz ze
Mną w Raju” (Łk 23,43).
Na Golgocie widzimy piękną historię
przemiany życia dobrego łotra – jego nawrócenie i okazany mu przez Jezusa akt
miłosierdzia.
Drugi łotr nie nawraca się, bo nie
zmienia swego myślenia. Chce tylko,
aby skończyło się cierpienie. Na nic zdają się karcące go słowa, wypowiedziane
przez dobrego łotra: „Ty nawet Boga się
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz” (Łk 23,40).
Postawa dobrego łotra uczy, że
w każdym położeniu istnieje szansa na
nawrócenie. Dopóki człowiek żyje, zawsze ma możliwość stać się uczniem
Jezusa i wejść do Jego Królestwa, nawet, gdy będzie to ostatnia chwila ludzkiego życia.
Hanna Protasewicz

imieniny
o. Cezarego

spotkanie
Rady Parafialnej
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TRIDUUM PASCHALNE 2021
W PA R A F IA L N E J WSP Ó L N O C I E Ś W. T E R E SY
W Katedrze – MSZA ŚW. KRZYŻMA,
którą Biskup koncelebruje
ze swymi kapłanami i podczas której
poświęca Oleje Krzyżma.
To wydarzenie podkreśla jedność Biskupa
z Kapłanami i jest to największe święto
wszystkich Kapłanów.
7.30 – Modlitwa brewiarzowa – Jutrznia.
17.15 – Modlitwa różańcowa w int. Kapłanów
– prowadzona przez Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii św.
18.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ.
Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do
godz. 22.00.
OKAZJA DO SPOWIEDZI
OD GODZ. 9.00 DO 12.00;
OD 15.00 DO 17.00.

WIELKI PIĄTEK
02.04.2021

DZIEŃ MĘKI I ŚMIERCI PAŃSKIEJ
Obowiązuje post ścisły,
czyli powstrzymanie się od pokarmów mięsnych
i ograniczenie posiłków do trzech,
w tym jeden do syta.

ADORACJA
PRZY GROBIE PAŃSKIM
DO GODZ. 22.00.
MODLITWA BREWIARZOWA:
KOMPLETA 21.45.
OKAZJA DO SPOWIEDZI
OD GODZ. 9.00 DO 12.00;
OD 15.00 DO 17.00.
Ofiary składane przy okazji adoracji
Drzewa Krzyża Świętego przeznaczone są,
w całym Kościele,
na Grób Pański w Jerozolimie.

WIELKA SOBOTA
03.04.2021

WIGILIA PASCHALNA
Czas ciszy, adoracji Krzyża
i Najświętszego Sakramentu adorowanego
w Grobie Pańskim.

7.30 – modlitwa brewiarzowa – Jutrznia.

ADORACJA PANA JEZUSA
W GROBIE PAŃSKIM
OD 8.00 DO 19.30.

7.30 – Modlitwa brewiarzowa – Jutrznia.

ADORACJA PANA JEZUSA
W CIEMNICY
OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 17.00.
Zachęcamy, aby w dowolnym czasie
trwać na modlitwie z Jezusem.

17.15 – DROGA KRZYŻOWA i rozpoczęcie
nowenny do Bożego Miłosierdzia.
18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ.
12
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ŚWIĘCENIE POKARMÓW
OD 9.00 DO 16.00
CO GODZINĘ.
OKAZJA DO SPOWIEDZI
OD 9.00 DO 16.00.
15.00 – Nowenna do Bożego Miłosierdzia.
20.00 – MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ
– prosimy przynieść świece – paschaliki.
Najważniejszy moment całego roku
liturgicznego.

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
04.04.2021

5.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
6.00 – PROCESJA REZUREKCYJNA i MSZA ŚW.
– prosimy przygotować baldachim
i sztandary. Procesja przejdzie wokół
kościoła. Prosimy o odpowiednie
parkowanie samochodów, by nie blokować trasy procesji.
__________________________

POZOSTAŁE MSZE ŚW.
O GODZ. 9.00, 10.30,
12.00,13.15, 16.00, 18.00.
Po Mszy św. Rezurekcyjnej to czas
na uroczyste rodzinne śniadanie wielkanocne,
które należy do wielkanocnej liturgii
każdej chrześcijańskiej rodziny.

W Niedzielę Zmartwychwstania
i Poniedziałek Wielkanocny
po Mszy św. o godz. 12.00
– Nowenna do Bożego Miłosierdzia,
w każdy następny dzień pół godziny
przed Mszą św. wieczorną.
W Poniedziałek Wielkanocny
porządek Mszy św.
jak w niedzielę.
__________________________

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
1. Od godz. 17.00 do Mszy św. Wieczornej:
Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środa.
2. Po Mszy św. wieczornej do godz. 19.30:
Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środa.
UWAGA:

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
JEŚLI ZOSTANĄ WPROWADZONE
OBOSTRZENIA ZE WZGLĘDU
NA PANDEMIĘ.
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spotkanie
Przyjaciół Misji
z s. Ezechielą

nauki
przedmałżeńskie

14

POSŁANIEC ŚWIĘTEJ TERESY

Caritas

FOTO WALDEMAR STEFANIAK

W okresie Wielkiego Postu, Caritas rozprowadzała skarbonki miłosierdzia, które mogliśmy odebrać z zakrystii do naszych
domów. W akcji mógł wziąć udział każdy parafianin, również
dzieci. Mogliśmy w ten sposób wspierać dzieła miłosierdzia
prowadzone przez Caritas diecezjalną. Na koniec Wielkiego
Postu skarbonki przynosimy do kościoła. Również do skarbony znajdującej się w kaplicy fatimskiej przy figurze św. Antoniego możemy składać jałmużnę wielkopostną.
RED.

Gorzkie żale
Od 21.02 mogliśmy uczestniczyć w nabożeństwach Gorzkich Żali, które w tym roku prowadzi o. Bartosz Koślik OMI.
Rozważaniom pasyjnym towarzyszy postać św. Eugeniusza de
Mazenod OMI. Poszczególne tematy rozważań to: Krzyż Jezusa Chrystusa, Choroba i śmierć, Służba i praca, Maryja– miłość
i naśladowanie Chrystusa.
RED.

FOTO WALDEMAR STEFANIAK

Lektorzy
i psałterzyści
25.02 po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie kręgu biblijnego. Po katechezie o. Bartosza Koślika OMI odbyło
się obowiązkowe spotkanie wspólnoty z opiekunem o. Cezarym Klockiem OMI. Również 10 marca o godz. 20.00 wspólnota uczestniczyła we Mszy św., podczas której modliliśmy się
o światło Ducha św. przy wyborze lidera.

Przyjaciele Misji

RED.

W pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św. wieczornej modliliśmy się w intencji Przyjaciół Misji. Po Mszy św.
wspólnota spotkała się z misjonarką pracującą obecnie w naszej parafii – s. Ezechielą Szewczyk ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, którą na spotkanie misyjne
zaprosił opiekun Koła o. Bartosz Koślik OMI.

FOTO O. BARTOSZ KOŚLIK OMI

RED.

Rodzina bł. Edmunda
Bojanowskiego
u stóp Jasnogórskiej Pani
W nocy z 13. na14 marca odbyło się coroczne czuwanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego. W związku z panującymi ograniczeniami w spotkaniu mogli uczestniczyć jedynie przedstawiciele poszczególnych wspólnot z całego kraju. Naszą siedlecką
wspólnotę reprezentowała dziesięcioosobowa grupa członków
Stowarzyszenia pod opieką Siostry Michaliny. Czuwanie przebiegało w duchu charyzmatu założyciela. Nie zabrakło modlitwy
różańcowej oraz godzinek. Głównym punktem była sprawowana o północy Eucharystia, podczas której modliliśmy się o nowe
powołania do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, jak również o rozwój duchowy i liczebny członków Stowarzyszenia. Homilię poświęconą osobie świętego Józefa wygłosił ksiądz Franciszek Koenig. Na zakończenie czuwania odczytany został akt zawierzenia Stowarzyszenia Matce Bożej oraz modlitwa za Ojczyznę.
Krzysztof Skibniewski
POSŁANIEC ŚWIĘTEJ TERESY
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widzieć i odpowiednio się zabezpieczyć.
A jeżeli się za coś zabieramy, musimy być
w tym perfekcyjni. Nakładamy na siebie
ciężkie brzemię chociaż, paradoksalnie,
jeszcze trudniejsze niż jego dźwiganie
jest ufne oddanie go Komuś, kto jest
od nas większy i silniejszy. Dorośli mają
z tym problem. Dorośli, ale nie dzieci,
z natury ufne, prostolinijne i szczęśliwe.
Może zatem przyjęcie postawy
dziecka to swoisty klucz do szczęścia?
Ale żebyśmy mogli stać się jak dzieci,
konieczna jest przemiana.
FOTO PIXABAY.COM/PEZIBEAR

Królestwo w niebie
i na ziemi
W Ewangelii św. Mateusza jest fragment, w którym dociekliwi uczniowie po
raz kolejny drążą temat królestwa niebieskiego. Jezus przywołuje dziecko, stawia przed nimi i mówi: ,,Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie
i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie
do królestwa niebieskiego. Kto się więc
uniży jak to dziecko, ten jest największy
w królestwie niebieskim . (…)’’
Oczywiście, Jezus mówi tutaj o przyszłym szczęściu w niebie, ale – jak
Kwestia
runkach jedni są szczęśliwi, a inni nie, przekonuje ksiądz Grzegorz Strzelczyk
można mnożyć. Tak już jest, że jedni są w książce zatytułowanej „Ćwiczenia ze
podejścia
Zima już minę- wdzięczni za to, co mają, a inni – w so- szczęścia” i – Królestwo Boże, chociaż
ła, a trzeba przy- bie i w swoim otoczeniu – dostrzega- niedoskonałe, niepełne, będące zaledwie
znać, że w tym roku ją przede wszystkim braki. To kwestia zapowiedzią szczęścia wiecznego, przychodzi i „staje się” już teraz, w doczesnowyjątkowo się uda- podejścia.
Nie jest łatwo pogodzić się z tym, że ści. Wystarczy z pokorą przyznać, że – zrała. Śnieg, bałwany
i dzieci na sankach, są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Tak nieni grzechem – potrzebujemy Bożez policzkami czer- samo jak nie jest łatwo zaakceptować go miłosierdzia, przyjąć je i się zmienić.
Niby proste, ale jeżeli głębiej się nad
wonymi od mrozu, pochłonięte czystą własną i cudzą niedoskonałość. Wydaje
radością zabawy, szczęśliwe. Te obrazki nam się, że powinniśmy wszystko prze- tym zastanowić, świadome przyjęcie postawy dziecka to karkołomne zadanie,
budzą wspomnienia: my też tak się bazwłaszcza dla człowieka osadzonego
wiliśmy i byliśmy tacy szczęśliwi w barwe współczesnej kulturze, która promudziej lub mniej zamierzchłych czasach
je zupełnie inne wartości: siłę, niczym
naszego dzieciństwa.
nie skrępowaną wolność, twardą walNiestety, dla dorosłych zima, zwłaszkę o swoje, skrajny indywidualizm i decza tak zwana „prawdziwa”, to – kiemonstracyjne samouwielbienie. W tym
dyś i dziś – zupełnie inna bajka. Kojakontekście ufność jest uznawana za narzy się nie z beztroskimi zabawami, ale
iwność, prostota lekceważona jako ,,głuz dodatkowymi obowiązkami i utrudpia’’, a pokorę uznaje się za wadę.
nieniami. Trzeba odśnieżać, na droCzłowieka ufnego, prostego i pokorgach ślisko, babcia – mimo upomnień,
nego łatwo można wykorzystać. A my
żeby siedziała w domu – wyszła, złamanie chcemy dać się wykorzystać, choła nogę i jest kłopot. Jak się jeszcze do
ciaż z drugiej strony rodzi się w nas,
tego doda koszty ogrzewania, szalejączasami ledwo uświadomiona, tęsknota
cego Covida i problemy z utrzymaniem
za światem urządzonym na innych zapracy, to właściwie zupełnie nie ma się
sadach, w którym moglibyśmy wreszcie
z czego cieszyć.
opuścić gardę i zaznać trochę szczęścia.
Tegoroczną zimą dzieci się cieszyły,
Ksiądz Strzelczyk pisze o pewnym
dorośli raczej nie. A przecież, obiektywnieuniknionym i nieusuwalnym „spląnie, to była ta sama zima. Przykłady sytaniu”, w którym żyjemy. W naszych dutuacji, w których w takich samych waszach, jak w przypowieści, rosną (i mają
1
rosnąć aż do żniwa) pszenica i kąkol, to
Ks. Grzegorz Strzelczyk ,,Ćwiczenia ze szczęścia’’, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Kraków 2020.
2
ImmaculeeIlibagiza i Steve Erwin ,,Ocalona aby mówić’’, Wydawnictwo ,,Duc In Altum’’, Warszawa 2015.
co jest „królestwem” i to co nim nie jest,

Szczęście
trzeba ćwiczyć
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wymieszane i zaplątane tak, że nie da
się wyrwać jednego, żeby nie uszkodzić
drugiego.

Świeczka

Ale co z tym szczęściem?
Mówiąc wprost, łatwo nie jest.
Po pierwsze, szczęście trudno zdefiniować. Po drugie, często mylimy je
z radością. Po trzecie, czy aby, mówiąc
o szczęściu, wszyscy mamy na myśli to
samo? I wreszcie, czy istnieją niezawodne sposoby osiągnięcia tego stanu, którego wszyscy pragną, niektórzy doświadczają, ale (i tu wracamy do punktu pierwszego) nikt nie potrafi porządnie zdefiniować …
Pierwsze ćwiczenie, jakie „zadaje”
czytelnikom autor „Ćwiczeń”, to próba
odpowiedzi na pytanie: Jak JA rozumiem
szczęście? I podpowiada, że – najogólniej
– szczęście to harmonia w czterech obszarach relacji: z Bogiem, z samym sobą,
z bliźnimi i ze światem materialnym.
Wskazówek do ułożenia sobie tych
relacji w sposób prowadzący do szczęścia proponuje szukać w ośmiu błogosławieństwach, bo „błogosławieni” to innymi słowy „szczęśliwi”. Kolejnym krokiem
jest pogłębiona analiza błogosławieństw,
zarówno w wersji św. Mateusza jak i św.
Łukasza. Odczytując historyczny i aktualny sens każdego błogosławieństwa,
ksiądz Strzelczyk zaznacza, że powinny
być czytane razem i rozumiane jako całość, kompletny „program” osiągnięcia
szczęścia. Podkreśla przy tym znaczenie
dobrowolnych wyrzeczeń, umiejętności
określenia i właściwego „zagospodarowania” swoich pragnień oraz ogromne, ocalające i uzdrawiające znaczenie
wdzięczności i dziękczynienia. Niezależnie od tego, w jak trudnej znaleźliśmy się
sytuacji, ZAWSZE mamy za co dziękować.
Immaculee Ilibagiza przeżyła ludobójstwo w Ruandzie przez 91 dni ukrywając się z kilkoma innymi kobietami
w maleńkiej łazience. Każdy z tych 91
dni zaczynała modlitwą dziękczynienia.
Modlitwa dała jej siłę żeby przeżyć, żyć
dalej i przebaczyć.2
Zima już minęła, natura rozkwita, niedługo Wielkanoc. Zrzucamy kolejne warstwy ubrań i zimowe sadełko, rzeźbimy
sylwetkę. Chcemy być bardziej sprawni,
piękniejsi, zdrowsi.
A może oprócz brzuszków warto poćwiczyć również bycie szczęśliwym?
Zachęcam i życzę wiosennego optymizmu, radosnych, pełnych harmonii
Świąt Wielkiej Nocy i wielu powodów
do dziękczynienia.

Decyzje codziennego dnia
kształtują nasze życie
Taki też jest nasz los. Tak jak esy–floresy nadają ostateczny kształt świeczce,
tak decyzje codziennego dnia kształtują
nasze życie oraz to, kim jesteśmy i gdzie
zdążamy.

Jakbyś sie zachował
wiedząc, co cię czeka
w przyszłości?
Codziennie piszemy własną historię.
I choć jest wiele zmiennych, na które nie
mamy wpływu, to swoją postawą kierujemy swoim życiem. Jak artysta świeczkę, tak i ty dekoruj swoje przeznaczenie,
nadając mu ostateczny kształt. Upewnij się jednak, że twe czyny zdobią, a nie
szpecą…
Agata Leszczyńska

FOTO AGATA LESZCZYŃSKA

Ilona Misztal

Czy nasz los zapisany jest w gwiazdach? Czy już w momencie naszych narodzin wszechświat
wie, jak będzie wyglądać nasze życie?
Czy możemy zmienić przyszłość, która jest nam przeznaczona? Ludzie od lat
próbują znaleźć odpowiedzi na te i inne
pytania dotyczące losu ludzkości. Powstało tysiące publikacji, filmów i książek o podobnej tematyce. Już w starożytności uważano, że los zapisany jest nam
z góry. Z drugiej jednak strony wielu z nas
uważa, że każdy jest kapitanem własnego okrętu i tylko od nas zależy, do jakiego portu dopłyniemy.
Wiele lat temu wyświetlany był w TV
serial pod tytułem „Zdarzyło się jutro”.
Opowiadał o człowieku, który codziennie
dostawał poranną gazetę z dnia następnego. Wiedząc, co się wydarzy, starał się
zapobiegać katastrofom, wypadkom
i kradzieżom. Jakbyś się zachował
wiedząc, co cię czeka w przyszłości? Czy starałbyś się uniknąć za
wszelką cenę czyhających na ciebie niebezpieczeństw? A może
specjalnie ukierunkowałbyś się
na wydarzenia mające pozytywny wydźwięk?
Jezus wjeżdżając do Jerozolimy wiedział, co go czeka. Wiedział, że jedna z najbliższych
mu osób wyda go na śmierć.
Wiedział, że ludzie, którzy witali go radosnym „Hosanna”,
za kilka dni będą krzyczeć „Na
krzyż z nim!”, jednak jego zadaniem, jako Syna Boga, było wypełnienie woli Ojca.
W moim domu stoi ozdobna
świeczka. Woskowy stożek został
ponacinany w różnych miejscach,
a odcięte końcówki powyginane
i poskręcane w ozdobne esy–floresy. Z pozoru prosty i oczywisty kształt dzięki wprawnej
ręce artysty zamieniony został w coś wyjątkowego.
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gosławić?” I dodał: „Opamiętajcie się! Doprowadziliście do sytuacji, że najbardziej
niebezpiecznym miejscem dziecka jest
łono jego własnej matki.”

FOTO PIXABAY.COM/MYRIAMS–FOTOS

Modlitwa Róż Różańcowych
W homilii ks. bp Kazimierz Gurda
przypomniał o nieprzemijających wartościach: mądrości, wierze, nadziei, miłości i miłosierdziu. Nawiązał przy tym
do przypowieści o synu marnotrawnym
i niepojętym miłosierdziu Boga do każdego grzesznika, jakim jest każdy z nas.
Ksiądz biskup dziękował wszystkim Różom Różańcowym za wytrwałą modlitwę w potrzebach Kościoła i naszej diecezji oraz uczestnikom Kongresu za tak
liczny udział. Wspomniał też o pochówku
dzieci utraconych w liczbie 640, który odbył się w grudniu 2020 r. w Gończycach.
Dziękował gospodarzom za przygotowanie tego ważnego wydarzenia, któremu
wówczas sam przewodniczył, a które odbiło się głośnym echem w całej Polsce.
Podczas Kongresu my również doświadczyliśmy doskonałej organizacji
ze strony gończyckiej parafii oraz wielkiej życzliwości miejscowego proboszcza
Gończyce 2021
ks. Jana Spólnego, tak bardzo dumnego
ze swych parafian, którzy ogromnym wysiłkiem finansowym i fizycznym wybudoW sobotę 6 mar- czasy.” Podkreślał rolę tego „męża spra- wali piękną, wielką świątynię.
ca br. w Gończycach wiedliwego” w obronie życia ludzkiego.
W portalu internetowym www.podlaodbył się VI Kon- Przybliżył nam „sielankę św. Józefa” od sie24.pl można zobaczyć liczne fotografie
gres Żywego Ró- strony obowiązującego wówczas prawa. z obu części VI Kongresu Różańcowego, tj.
żańca Diecezji Siew Radzyniu Podlaskim i Gończycach, a na
dleckiej. Tym razem
stronie internetowej sanktuarium Matki
Różaniec
uczestniczyły w nim
Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu
jest potężną bronią.
wspólnoty różańcona kanale Facebooka https://www.facewe z jedenastu debook.com/mbnp.radzyn/ można obejrzeć
kanatów (przed tygodniem w Radzyniu Józef znalazł się w sytuacji nie do pozaz- retransmisję z całego Kongresu, m.in. konPodlaskim odbył się analogiczny Kongres droszczenia. Miał obowiązek prawny wy- ferencję ojca Bogusława Jaworowskiego.
dla innych czternastu dekanatów). Wśród stawić Maryję na pohańbienie i ukamieLuba Niewińska
bardzo wielu zgromadzonych uczestni- nowanie. Gdyby tego nie uczynił, w świetle
ków Kongresu w Gończycach naszą pa- prawa ściągnąłby na cały swój ród, na jego
rafię reprezentowało 9 osób. Wiernym to- kolejne pokolenia, karę Bożą. Natomiast
warzyszyli licznie zebrani kapłani z wielu decyzja potajemnego oddalenia Maryi nie
parafii, opiekunowie Kół Żywego Różańca. była też bezpiecznym rozwiązaniem; sam
W programie były: konferencja o. Bogu- Józef naraziłby się wówczas na potępienie
Pomóż unieść liść palmy,
sława Jaworowskiego o świętym Józefie, współczesnych, bo „nie broni prawa Bożemodlitwa różańcowa, akt zawierzenia Ko- go lecz nierządnicę.” Józef był człowiekiem
a zniszcz gwóźdź ze stali,
ścioła, Polski, naszej diecezji, rodzin i ży- odważnym, nie bał się ludzi, chciał tylko
bym podążył Cię witać,
cia osobistego opiece św. Józefa, Eucha- doskonale wypełnić wolę Bożą. Sam Pan
nim znów w bliźnim zranię.
rystia pod przewodnictwem księdza bi- Bóg zainterweniował w tę sytuację i we
skupa Kazimierza Gurdy oraz koronka do śnie wskazał właściwe rozwiązanie: „JózeZniszcz gwóźdź,
Miłosierdzia Bożego.
fie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Duktóry przyjmujesz,
cha Świętego jest to, co się w Niej poczęPatron na trudne czasy
aby mnie ocalić.
O. Bogusław Jaworowski ze Zgroma- ło.” I tak św. Józef został obrońcą świętoPomóż serce otworzyć
dzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, który ści życia. O. Bogusław zakończył ten wątek
sam często doświadcza cudownej opie- rozważań pytaniem: „Czy w sytuacji, kiedy
choć krok przed konaniem.
ki św. Józefa, wygłosił konferencję pt.: co 0,6 sekundy jest zabijane dziecko w łoStefan Todorski
„Św. Józef wzór cnót i patron na trudne nie matki, czy Bóg może taki świat pobło-

VI Kongres
Różańcowy

Z palmą
pod Golgotę
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Podziękowania
Siostry otaczają
naszą Parafię modlitwą

Znana jest historia proroka
Eliasza, który walcz ą c z w i e l o m a
pogańskimi prorokami, zmuszony był uciekać na
pustynię. Zmagał
się tam z samym
sobą i prosił, aby Bóg odebrał mu życie.
Bóg jednak tego nie zrobił. Przemienił
jego wnętrze i Eliasz powrócił z pustyni umocniony. Stał się wzorem świętości dla Hebrajczyków. W XII i XIII wieku życie proroka, a zwłaszcza jego wewnętrzne zmagania, inspirują świeckich. Tak rozpoczęła się historia zakonu karmelitańskiego, którego patronem jest prorok Eliasz, a Przewodniczką i Opiekunką Najświętsza Maria Panna z Góry Karmel. Patronka naszej parafii karmelitanka św. Teresa od Dzieciątka Jezus podczas ostatnich chwil pobytu na ziemi wyznała: „Czuję, (…) że teraz
zacznie się moje posłannictwo, posłannictwo pociągania dusz do miłowania Boga
tak, jak ja Go miłuję, wskazywania im mojej małej drogi”.

• Potrzebne łaski dla duszpasterzy
posługujących w parafii oraz misjonarzy w klasztorze.
Poniżej wymienię kilka zakonów, które otrzymały nasze wsparcie w tym roku
kalendarzowym.
• Siostry Karmelitanki Bose – Katowice

•
•
•
•
•
•
•
•

Siostry Karmelitanki – Łasin
Siostry Karmelitanki – Gniezno
Siostry Karmelitanki – Kraków
Siostry Klaryski od wieczystej Adoracji – Słupsk
Siostry Niepokalanego Poczęcia
– Jarosław
Siostry Klaryski – Ząbkowice
Siostry Benedyktynki – Przemyśl
S i o s t r y U c ze n n i ce o d Kr z y ż a
– Szczecin

Otrzymaliśmy też podziękowania przesłane dla naszej parafii z jednego z zakonów kontemplacyjnych.
o. Piotr Darasz OMI

Modlitwa
jest rozmową z Bogiem,
jest zawsze wysłuchana.
Drodzy Parafianie, chciałbym w imieniu wszystkich sióstr zakonnych, do których wysyłamy ofiary zbierane w każdy I piątek miesiąca, serdecznie podziękować za okazane wsparcie materialne. Bardzo ważną sprawą w życiu parafialnym jest żywa pamięć o wszystkich
osobach, które przynależą do naszej parafii. Pierwszą formą ewangelizowania
jest modlitwa wspólnotowa czy osobista. Dlatego poprosiłem kilka zakonów,
głównie karmelitańskich, aby trwała nieustanna modlitwa w następujących intencjach parafii:
• Zadośćuczynienia za grzechy w parafii.
• Prośba o łaskę nawrócenia najbardziej zatwardziałych grzeszników
w parafii.
• Modlitwa za chorych i cierpiących.
POSŁANIEC ŚWIĘTEJ TERESY
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Może wyskoczylibyśmy koło siedemnastej nad zalew... – do ucha Michała
dobiegła ze smartfona nęcąca propozycja. – Po mieście – kontynuował kolega – trzeba chodzić w maskach, a nad
wodą łykniemy świeżego powietrza.
Chętnie pójdę, Karolku... jeśli znajdziemy jakąś inną porę. O siedemnastej będę uczestniczył w rekolekcjach.
Przecież byłeś w kościele wczoraj.
Nawet pochwaliłeś się, że odbyłeś spowiedź i przystąpiłeś do komunii.
Byłem... co nie znaczy, że kolejny
dzień spotkania z Panem Jezusem nie
jest mi potrzebny. A ty, kolego, nie zajrzawszy do kościoła wczoraj, mógłbyś
pofatygować się przynajmniej dzisiaj.
Księża będą spowiadać do wieczora,
a więc droga do konfesjonału nie powinna być trudna.
– Posłuchaj, przyjacielu. Pan Jezus
nie popełnił żadnego grzechu, a mimo
to zgodził się ponieść wszystkie grzechy – również moje i twoje – na Golgotę. Niósł je w krzyżu drogą okrutnej katorgi, torturowany i poniżany. Potem dał się bestialsko zamordować. Niósł jako człowiek i cierpiał
jako człowiek, bo tylko w taki sposób mógł otworzyć nam drogę, byśmy krocząc nią mogli zdać się na Niego, przekazać na Jego ramiona swoje
grzechy i przez to móc razem z Nim
zmar tw ychwstawać do wiecznego
życia. Do tego potrzebna jest nasza
wola, a więc chęć zrywania ze złem
i szukania drogi do Zbawiciela. Do
tego potrzeba nam oczyszczania się
przy konfesjonale i łączenia się z Panem Jezusem w Eucharystii. Przejdź,
Karolku, tą krótką dróżką z wolą odrzucenia tego, co cię obciąża. A jeśli
szczerze zechcesz zbliżyć się do nieba, na pewno poczujesz, że to niebo
samo do ciebie się zbliża.

***
Z oblanej półmrokiem, kościelnej
ławki wzrok Michała biegł w kierunku
tabernakulum. W pewnej chwili pole widzenia przysłoniła na moment znajoma
sylwetka. Z głównej nawy do ustawionego przy bocznej ścianie konfesjonału przeszedł Karol.
Stefan Todorski
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Droga
do życia

Akt zawierzenia się
św. Józefowi
Święty Józefi e, Twojej troskliwej opiece
Bóg powierzył swego Syna Jednorodzonego
i Jego przeczystą Matkę Maryję.
Tobie zawierzam swoje powołanie jako męża i ojca rodziny.
Bądź moim przewodnikiem na trudnych ścieżkach życia
i prowadź mnie oraz tych, za których jestem odpowiedzialny,
prostą drogą do Jezusa i Maryi.
Uproś mi łaskę,
czystej bezinteresownej miłości do żony i dzieci,
których Bóg powierzył mojej pieczy i do wszystkich,
których stawia na moich życiowych drogach,
abym zapatrzony w przykład Twego świętego życia,
zawsze postępował w sposób szlachetny,
prawy i był zdolny do poświęceń.
Wyproś mi łaskę silnej, niezachwiannej wiary
abym we wszystkim pełnił świętą wolę Ojca Niebieskiego
i był przykładem wierności i służby
dla moich najbliższych.
Pomóż mi walczyć z pokusami,
jakie podsuwa mi świat i znosić cierpliwie każdy krzyż,
jaki mnie w życiu spotka.
Naucz mnie pokory i posłuszeństwa.
Czuwaj nade mną i nad całą moją rodziną,
tak jak czuwałeś wiernie nad Jezusem i Maryją.
I wybłagaj dla nas zbawienie wieczne,
abyśmy wszyscy mogli kiedyś spotkać się
w chwale wiekuistej.
Amen.

Krzyżówka
1. Procesja w Niedzielę Wielkanocną.
2. Roślina którą witano w Jerozolimie
Pana Jezusa.
3. Uroczyste obchody zmartwychwstania Jezusa trwające osiem dni.
4. Pan Jezus został do niego złożony.
5. ... Paschalne.
6. Kolor szat liturgicznych w Wielki Piątek
7. Przynosimy w nim potrawy do poświęcenia.
8. Pan Jezus pozostaje tam przez Wielki Piątek.

9. Świeca uroczyście wnoszona podczas
Wigilii Paschalnej.
10. Ostatnia...
11. Inaczej Niedziela Palmowa to Niedziela...
12. Można tak nazwać Mszę Świętą.
13. Okrzyk ten oznajmia radość płynącą
ze Zmartwychwstania Jezusa.
14. Specjalnie ozdobione jajko.
15. Pokarmy święcone w Wielką Sobotę.
16. Tytuł Pana Jezusa odnoszący się do
pewnego zwierzęcia.

ŚMIEJ SIĘ
Z NAMI
DOBRE UCZYNKI

– Czy pamiętaliście o obietnicy spełnienia przez sobotę i niedzielę jakiegoś dobrego uczynku?
– Ja, proszę pani, zrobiłem aż dwa!
– To wspaniale. A jakie?
– W sobotę pojechałem do babci
i babcia bardzo się ucieszyła. W niedzielę wyjechałem do domu i babcia
ucieszyła się jeszcze bardziej.

PRZY OBIEDZIE

Przy obiedzie Kazio przez cały stół
sięga po sałatkę.
– Nie masz języka? – karci go matka.
– Mam, ale za krótki.

NIESPRAWNE HAMULCE

– Ma pani niesprawne hamulce –
mówi policjant podczas kontroli drogowej. – Będzie to kosztowało trzysta złotych.
– Świetnie. Może pan naprawiać.
W warsztacie chcieli tysiąc…

TRZYDZIESTA ROCZNICA

Żona od rana przymila się do męża.
W końcu wyjaśnia o co chodzi.
– Franiu, dzisiaj mija 30. rocznica naszego ślubu. Może by tak zarżnąć kurę?
– A co ona winna?

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA

Prawidłowe rozwiązania przynosimy 28 marca na Mszę św. o godz. 10.30.
Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na opublikowanie zdjęcia zwycięzców.
Zwycięzcy krzyżówki:
ALEKSANDRA ADAMSKA
MAJA MUĆKO
KINGA KROGULEWSKA

Mama Jasia dowiedziała się, że syn
stłukł szybę sąsiadowi, a ten złapał go
na gorącym uczynku. Skarciwszy niesfornego syna, wypytuje go o szczegóły wydarzenia.
– Co ci powiedział sąsiad?
– Czy mam opuścić brzydkie wyrazy? – pyta Jasio.
– Tak .
– To nic nie powiedział.

JEŻE

– Spotykają się dwa jeże. Jeden ma
zabandażowaną łapkę.
– Co ci się stało?
– Chciałem się podrapać.

ANTYBIOTYK

– Jak często bierze pan ten antybiotyk? – pyta lekarz.
– Biorę go nieregularnie, żeby zaskoczyć bakterie – odpowiada pacjent.
Przyg. B.P.
POSŁANIEC ŚWIĘTEJ TERESY
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28.02 – Przed kościołem odbyła się kwesta na rzecz Misji ad gentes. Homilię wygłosił o. Cezary Prussak OMI. Po południu miało miejsce nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem o. Bartosza Koślika
OMI oraz katechezy dla narzeczonych
i przedchrzcielne.
28.02 – Odbyło się spotkanie dla kandydatów do Sakramentu bierzmowania
z pierwszego roku przygotowania.
01.03 – W dniu modlitwy za misje i misjonarzy po wieczornej Mszy św. odbyło
się spotkanie z misjonarką s. Ezechielą.
01.03 – Jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca odbyła się msza św. formacyjna dla kręgów Domowego Kościoła.
03.03 – W związku z rokiem św. Józefa
odbyło się nabożeństwo ku jego czci. Po
Mszy św. wygłoszona została konferencja dla mężczyzn.
04.03 – We wspólnocie parafialnej modliliśmy się za w intencji bpa Kazimierza z racji jego imienin.
05.03 – W pierwszy piątek miesiąca odbyły się drogi krzyżowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz nabożeństwo Wywyższenia Krzyża Pańskiego.
06.03 – Pierwsza sobota miesiąca tradycyjnie rozpoczyna się od modlitwy brewiarzowej. Tego dnia także prowadzone były nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
06.03 – Apostolat „Złota Róża” zorganizował wyjazd do Częstochowy na nocne czuwanie.
07.03 – Caritas parafialna rozpoczęła
dystrybucję świec na stół wielkanocny,
baranków oraz uruchomiła akcję „Torba
miłosierdzia”.
08–10.03 – Po wieczornej Mszy św. odprawiane było nabożeństwo różańcowe.
11.03 – Odbyło się spotkanie Kręgu biblijnego.
14.03 – Odbył się dzień skupienia dla
narzeczonych oraz kolejna katecheza
nauk przedmałżeńskich.
14–17.03 – O. Jarosław Kędzia OMI prowadził wielkopostne rekolekcje parafialne.
19.03 – Młodzież z KSM prowadziła wieczór uwielbienia.
19–20.03 – W sklepach na terenie parafii odbyła się zbiórka żywności organizowana na rzecz „Banku Żywności”. Zbiórka organizowana przez parafialny zespół charytatywny oraz młodzież z KSM.
21.03 – W niedziele gościliśmy o. Stanisława Kazka OMI, który prowadził animację misyjną.
21.03 – Zakończył się wiosenny cykl katechez przedmałżeńskich.
22
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SAKRAMENT CHRZTU

Sakrament Chrztu św. odbywa się zasadniczo w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca (lub tylko w jedną z nich) w czasie
Mszy św. o godz. 12:00. Chrzest zgłasza
się przynajmniej tydzień wcześniej. Zgłaszający chrzest przynosi ze sobą: metrykę urodzenia dziecka, dokument ślubu
kościelnego jego rodziców, dane personalne rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, datę urodzenia, wyznanie, miejsce zamieszkania i zaświadczenie, że dana osoba może być ojcem lub matką chrzestną),
oraz poświadczenie udział u w czterech
katechezach rodziców i chrzestnych. Spotkanie organizacyjne odbywa się w sobotę przed niedzielą chrztów o godz.19.00.
Przypominamy, że ci, którzy nie przyjęli sakramentu bierzmowania, lub żyją
w związku niesakramentalnym, nie mogą
być rodzicami chrzestnymi.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

czenie udziału w ośmiu katechezach przedmałżeńskich. W trakcie przygotowań narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa
w dniu skupienia, który odbywa się w naszej parafii, w drugą niedzielę każdego miesiąca (początek o godz. 15.00) oraz do kursu przedmałżeńskiego, który można zrobić w naszej parafii (cykl wiosenny lub jesienny) lub w innych ośrodkach przygotowujących do sakramentu małżeństwa.
Po zgłoszeniu się do kancelarii narzeczeni muszą udać się do USC, właściwego ze
względu na zamieszkanie jednej ze stron,
w celu dokonania formalności wynikających z prawa świeckiego. USC wyda narzeczonym zaświadczenie (3 egz.) o tym,
że mają oni prawo zawrzeć małżeństwo
wg prawa polskiego (zaświadczenie jest
ważne 6 miesiący od daty wydania), które należy dostarczyć do kancelarii parafii,
gdzie będzie zawierane małżeństwo.

SAKRAMENT CHORYCH

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym
ślubem, w celu spisania protokołu przedślubnego. Przynoszą ze sobą dowody osobiste, metryki chrztu z aktualną datą i z adnotacją o bierzmowaniu, świadectwa ukończenia religii z ostatniej klasy oraz poświad-

W nagłych przypadkach należy wezwać
kapłana o każdej porze. Odwiedziny chorych i osób w podeszłym wieku odbywają
się w pierwsze piątki miesiąca, lub w inne
wyznaczone dni, od godz. 9.00. Chorych
należy zgłosić w kancelarii lub zakrystii, podając dokładny adres zamieszkania.
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