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WIELKI POST
W Œrodê Popielcow¹, rozpo-

czyna siê w Koœciele czterdziesto-
dniowy czas Wielkiego Postu.
G³ówne przes³anie tego okresu
koncentruje siê na duchowym
przygotowaniu chrzeœcijan do
godnego prze¿ywania œwi¹t Zmar-
twychwstania Pañskiego, najwiêk-
szych œwi¹t chrzeœcijañstwa zwi¹-
zanych z wydarzeniami mêki,
œmierci i zmartwychwstania (Pas-
chy) Chrystusa; wydarzeniami,
które stanowi¹ fundament Koœcio-
³a i naszej wiary. Poniewa¿ s¹ to
najwa¿niejsze œwiêta (zwane te¿
paschalnymi), dlatego domagaj¹
siê specjalnego przygotowania, by
móc je nale¿ycie prze¿yæ; st¹d te¿
nazwa: Wielki Post, a nie jakiœ
tam zwyk³y post.

Histora
Historycznie rzecz bior¹c, okres

ten kszta³towa³ sie powoli, przyj-
muj¹c ró¿ne formy, by wreszcie
osi¹gn¹æ znane nam dziœ oblicze.
W pierwszych wiekach Wielki
Post obejmowa³ tylko Wielki Pi¹-
tek i Wielk¹ Sobotê. W III w. po-
szczono ju¿ ca³y tydzieñ, zaœ na
pocz¹tku IV w., na pami¹tkê czter-
dziestodniowego postu Jezusa na
pustyni oraz czterdziestu lat wê-
drowania Izraelitów po ucieczce
z Egiptu, zosta³ on przed³u¿ony do
czterdziestu dni. W VII w. za po-
cz¹tek postu przyjêto szóst¹ nie-
dzielê przed Wielkanoc¹. Ponie-

wa¿ niedziele by³y wy³¹czone
z postu, aby zachowaæ 40 dni po-
kutnych, ich pocz¹tek przypada³
na œrodê; st¹d Œroda Popielcowa.
Od 1570 roku by³ to ju¿ zwyczaj
powszechnie obowi¹zuj¹cy w Ko-
œciele. W tym dniu na znak poku-
ty posypywano g³owy popio³em
przypominaj¹c sobie o prawdziwej
wartoœci ¿ycia przy Bogu. Po So-
borze Watykañskim II (1962-
1965) ujednolicono ró¿nie funk-
cjonuj¹ce nazwy niedziel Wielkie-
go Postu, tak ¿e dziœ nazywaj¹ siê
one: pierwsza, druga, trzecia,
czwarta, pi¹ta Wielkiego Postu,
szósta natomiast nazywa siê Nie-
dziel¹ Palmow¹, czyli niedziel¹
Mêki Pañskiej. Okres Wielkiego
Postu trwa do liturgii Wielkiego
Czwartku, która z kolei rozpoczy-
na w³aœciwe jedno wielkie Œwiêto
Paschalne celebrowane w ramach
trzech dni, tzw. Triduum Paschal-
ne.

Liturgia
W ci¹gu ca³ego okresu, id¹c œla-

dem biblijnej zachêty: poszczenia,
modlitwy i ja³mu¿ny, przyjmowa-
no ró¿ne praktyki pokutne, aby
uwydatniæ wagê tego okresu i na-
le¿ycie przygotowaæ siê do w³a-
œciwych œwi¹t. W zwi¹zku z tym
ca³a zewnêtrzna oprawa liturgicz-
na przyjê³a równie¿ odpowiedni¹
formê: przez ca³y czas Wielkiego
Postu na przyk³ad nie œpiewa siê

Alleluja; w jego miejsce wykonu-
je siê inny œpiew przed Ewange-
li¹. Poleca siê równie¿ u¿ywania
szat liturgicznych koloru fioleto-
wego.

W obecnych czasach, korzysta-
j¹c z bogactwa historycznego roz-
woju tego okresu oraz œledz¹c bi-
blijno-liturgiczne wskazówki Ko-
œcio³a, mamy pe³niejszy obraz
tego, co ten czas rzeczywiœcie
oznacza i jak siê w nim najlepiej
przygotowaæ na œwiêta wielkanoc-
ne. Jest to przede wszystkim okres
duchowego przygotowania wnê-
trza (w jêzyku biblijnym: serca)
cz³owieka, któremu towarzysz¹ ze-
wnêtrze przejawy i pewne gesty.

Duchowoœæ
Wielkiego Postu

Chodzi tu o to, co Koœció³ na-
zywa metanoj¹, czyli o trwalsze
przylgniêcie do Boga, o nawró-
cenie serca cz³owieka ku Niemu
oraz pojednanie z bliŸnimi, wyra-
¿one w:

– wiêkszej wstrzemiêrzliwoœci
w jedzeniu i piciu,

– wiêkszym zas³uchaniu siê
w S³owie Bo¿ym, w czym maj¹
pomóc równie¿ organizowane re-
kolekcje parafialne,
– unikaniu zbytecznego rozpro-

szenia w postaci hucznych zabaw,
– wiêkszym skupieniu siê na mo-

dlitwie, zarówno tej prywatnej jak
i wspólnotowej,
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– wykazaniu wiêkszej wra¿liwo-
œci na potrzeby innych,
– korzystaniu z sakramentu po-

kuty i pojednania,
– uczestnictwie w ro¿nych æwi-

czeniach wielkopostnych, na przy-
k³ad w nabo¿eñstwach wielkopost-
nych (gorzkie ¿ale, droga krzy¿o-
wa), lub podejmowaniu pewnych
szczególnych postanowieñ maj¹-
cych wykazaæ bezinteresownoœæ,
szlachetnoœæ serca, uœmiech i ¿ycz-
liwoœæ w stosunku do innych.

Odnajdywanie Boga
Wszystkie te zachêty zbiera tra-

dycyjna praktyka wielkopostnego
skupienia siê na modlitwie, poœcie
i ja³mu¿nie. W rzeczywistoœci
wszystkie one maj¹ na celu wska-
zanie, ¿e pierwszym dzia³aj¹cym
w naszym ¿yciu jest Bóg, który
jest w stanie skutecznie pokiero-
waæ nasze ¿ycie, uleczyæ nasze
ewentualne zagubienie siê w grze-
chu i pysze, czy zatrzymaæ choæ-
by na chwilê nasze ci¹g³e zabie-
ganie. Oczywiœcie, my ze swojej

strony podejmujemy te dzia³ania
maj¹c na uwadzê zbawcze pos³a-
nie Jezusa Chrystusa, a szczegól-
nie Jego decyzjê ofiarowania swe-
go ¿ycia za nas, bo to jest g³ówny
motyw naszego nawrócenia (me-
tanoi). Brak co jakiœ czas obecno-
œci podobnego okresu w naszym
¿yciu, brak tej œwiêtej refleksji
przynajmniej raz w roku wczeœniej
czy póŸniej jest w stanie wyja³o-
wiæ nas z naszego cz³owieczeñ-
stwa i z naszej wra¿liwoœci na s³o-
wo Boga i obecnoœæ innych ludzi.

ks. Ryszard Groñ
www.jakatolik.com

2 lutego br. zostanie uroczyœcie zakoñczony Rok ¯ycia Konsekrowanego, który prze¿ywany jest
w Koœciele od 30 listopada 2014 roku. Poprzedzi je Œwiatowy Tydzieñ ¯ycia Konsekrowanego zorgani-
zowany w Rzymie pod has³em: „Jednoœæ ¿ycia konsekrowanego w Koœciele. Ewangeliczne pielgrzymo-
wanie”, w którym wezm¹ udzia³ przedstawiciele ¿ycia monastycznego, instytutów ¿ycia konsekrowanego
i stowarzyszeñ apostolskich, instytutów œwieckich oraz nowych form ¿ycia konsekrowanego. 30 stycznia
w bazylice œw. Piotra odbêdzie siê czuwanie modlitewne, które przebiegaæ bêdzie pod has³em: „Proroc-
two, œwiêtoœæ i mêczeñstwo w œwiecie zlaicyzowanym”, a po nim, 1 lutego, spotkanie z Ojcem Œwiêtym
Franciszkiem. 2 lutego br., w Œwiatowym Dniu ¯ycia Konsekrowanego, w bazylice œw. Piotra w Rzymie,
a tak¿e w poszczególnych diecezjach na œwiecie sprawowana bêdzie Eucharystia na zakoñczenie Roku
¯ycia Konsekrowanego. Bêdzie ona dziêkczynieniem za dar powo³añ do ¿ycia konsekrowanego, za wszystkie
charyzmaty oraz wszelkie ³aski, jakie sta³y siê udzia³em poszczególnych instytutów ¿ycia konsekrowane-
go, a poprzez nie Koœcio³a i œwiata.

www.faustyna.pl

Wdziêczni Bogu za pos³ugê „naszych” sióstr otoczmy je modlitw¹. Niech dobry Pan Bóg, ich Oblubie-
niec, prowadzi je na drodze s³u¿by bliŸnim, tym najskromniejszym i b³ogos³awi ka¿dego dnia obdarzaj¹c
radoœci¹ i pokojem serca.

Zapraszamy na Mszê œw. w intencji Sióstr Maryi Niepokalanej
na zakoñczenie Roku ¯ycia Konsekrowanego

w niedzielê, 7 lutego, o godz. 800.

Zakoñczenie Roku ¯ycia Konsekrowanego
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Niemcy usprawiedliwiali swoje
zbrojne najazdy na pañstwo Po-
lan potrzeb¹ szerzenia chrzeœcijañ-
stwa. W rzeczywistoœci ich celem
by³o przesuwanie granicy coraz
dalej na wschód. Ksi¹¿ê Mieszko I
zrozumia³, jak wielkie niebezpie-
czeñstwo stanowi³y dla jego kraju
plany potê¿nego s¹siada. Lêkaj¹c
siê uzale¿nienia politycznego, nie
chcia³ dopuœciæ, aby Niemcy na-
rzucili Polakom religiê. W 965
roku poj¹³ za ¿onê Dobrawê.
W 966 roku przyj¹³ chrzest, co
mia³o miejsce w wigiliê Wielkano-
cy, która wtedy wypada³a 14
kwietnia. Dzieñ chrztu Mieszka
uznaje siê za jedn¹ z pierwszych
dat naszych dziejów historycznie
ustalon¹.

Przyjêcie chrzeœcijañstwa mia-
³o du¿e znaczenie kulturalne.
Polska zbli¿y³a siê do pañstw ko-
rzystaj¹cych ze wspania³ych
osi¹gniêæ Grecji i Rzymu. Przy-
bywaj¹cy do nas mnisi nauczyli
Polaków miêdzy innymi wyra-
biania pergaminu oraz sztuki
czytania i pisania. Rozpo-
wszechnili na naszych ziemiach
³acinê, która wówczas by³a
w powszechnym u¿yciu, jako jê-
zyk dyplomatyczny (podobnie

dzisiaj jest z jêzykiem angielskim).
Decyzja Mieszka I dotycz¹ca

przyjêcia chrzeœcijañstwa by³¹
m¹dra i korzystna dla pañstwa.
Wspólna religia u³atwia³a scalanie
poszczególnych plemion, dziêki
czemu stopniowo znika³y miêdzy
nimi ró¿nice. Wszyscy oni powoli
stawali siê po prostu Polakami.
W utrwaleniu wiary na naszych
ziemiach olbrzymie zas³ugi wnie-
œli ewangelizatorzy i misjonarze,
w gronie których trzeba wymie-
niæ: Benedykta i Jana (benedyk-
tynów-eremitów z Italii), a tak¿e
Polaków: Izaaka, Mateusza i Kry-
styna, nastêpnie œw. biskupa Bru-
nona z Kwerfurtu, œw. Andrzeja
Œwierada i œw. Benedykta. Naj-
wiêksze w tym zas³ugi mia³
œw. Wojciech, który zosta³ patro-

nem Polski. Nowa wiara umacnia-
³a w³adzê ksiêcia, poniewa¿ g³osi-
³a, ¿e w³adcy chrzeœcijañscy pa-
nuj¹ z woli Boga. Do Polski przy-
by³o wielu ksiê¿y z Czech i z za-
chodniej Europy, którzy pomogli
ksiêciu zorganizowaæ pañstwo we-
d³ug nowoczesnych wzorów za-
chodnich. Powsta³a te¿ organiza-
cja koœcielna, która wspiera³a
w³adcê w sprawowaniu rz¹dów.
Ju¿ w 968 r. ustanowione zosta-
³o pierwsze biskupstwo w Pozna-
niu, a roku 1000, za pontyfikatu
papie¿a Sylwestra II uzyskano
zgodê na utworzenie w³asnej hie-
rarchii z pierwsz¹ metropoli¹
w GnieŸnie i trzema sufragania-
mi: w Krakowie, Wroc³awiu i Ko-
³obrzegu. Wprowadzono wówczas
jêzyk ³aciñski, dziêki czemu ju¿

w nastêpnych dziesiêciole-
ciach u³atwione by³y kontakty
dworu polskiego z licznymi
pañstwami Europy. Od tej
pory zaczêto w Polsce sporz¹-
dzaæ dokumenty w jêzyku
³aciñskim. W klasztorach pisa-
no kroniki i ksiêgi. Mo¿na jed-
noznacznie stwierdziæ, ¿e przy-
jêcie chrzeœcijañstwa umocni-
³o znaczenie naszego kraju
w Europie.

Antoni Biliñski

CHRZEST POLSKI – 966 r.

W tym roku przypada 1050 rocznica Chrztu Polski. Uroczystoœci jubileuszowe odbêd¹ siê w dniach
14-16 kwietnia 2016 r. Istot¹ obchodów jest, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamental-
nym znaczeniu dla chrzeœcijañstwa i pañstwowoœci na naszej ziemi, sta³o siê impulsem do odnowienia
i umocnienia naszej wiary.

Ka¿dy dzieñ obchodów bêdzie mia³ swój motyw przewodni. S³owem-kluczem pierwszego dnia bêdzie
„³aska”, zaœ symbolem œwiat³o œwiecy. Chodzi o uœwiadomienie istoty chrztu oraz tego, ¿e chrzest Polski
oznacza³ pocz¹tek zarówno ¿ycia koœcielnego, jak i struktur pañstwa. S³owem-kluczem drugiego dnia
bêdzie „wiernoœæ”, zaœ symbolem – krzy¿. W ostatnim dniu rocznicowych obchodów, którego g³ównym
motywem bêdzie „pos³anie”, zaœ symbolem – woda, wszyscy wierni zostan¹ raz jeszcze zobowi¹zani do
¿ycia Ewangeli¹, dzielenia siê ni¹ z otoczeniem i dawania chrzeœcijañskiego œwiadectwa wszêdzie tam,
gdzie ¿yj¹.

Kalendarz
Archidiecezji Wroc³awskiej
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Tematem XXXI Œwiatowych
Dni M³odzie¿y Kraków 2016 s¹
s³owa: „B³ogos³awieni mi³osierni,
albowiem oni mi³osierdzia dost¹-
pi¹” (Mt 5, 7). Ojciec Œwiêty Fran-
ciszek wybra³ na motto spotkania
pi¹te z oœmiu b³ogos³awieñstw
wypowiedzianych przez Jezusa
w Jego kazaniu na brzegu Jezio-
ra Galilejskiego. Chcia³ podkreœliæ
wagê s³ów Chrystusa na temat
istoty szczêœcia, bo to one s¹ ser-
cem nauczania naszego Pana. Je-
zus, w swoim pierwszym kazaniu,
zostawi³ nam osiem wskazówek
postaw, przybli¿aj¹cych ludzi do
Królestwa Niebieskiego. Treœci
zawarte w pi¹tym b³ogos³awieñ-
stwie s¹ rodzajem podsumowania
dwóch pierwszych lat pontyfikatu
Papie¿a Franciszka, w czasie któ-
rych wk³ada³ wielki wysi³ek w to,
by pokazaæ Koœcio³owi mi³oœæ
Boga wzglêdem cz³owieka i ko-
niecznoœæ okazywania sobie na-
wzajem mi³osierdzia.

Patronami Œwiatowych Dni
M³odzie¿y w Krakowie s¹ œw. Fau-
styna i œw. Jan Pawe³ II, dwoje
krakowskich œwiêtych – aposto³ów

Bo¿ego mi³osierdzia. Ich ¿ycie jest
dla nas przyk³adem g³êbokiej uf-
noœci w Bo¿e mi³osierdzie, wyra-
¿onej w s³owach: „Jezu, ufam
Tobie”. Nigdy siê nie spotkali, ale
Bo¿a Opatrznoœæ w szczególny
sposób zwi¹za³a ze sob¹ ich losy:
to w³aœnie Jan Pawe³ II kanoni-
zowa³ siostrê Faustynê i ustano-
wi³ w ca³ym Koœciele œwiêto Bo-
¿ego Mi³osierdzia.

Powi¹zanie miejsca spotkania
m³odzie¿y w Krakowie z tematem
kolejnego spotkania prowadzi

XXXI ŒWIATOWE DNI M£ODZIE¯Y
Kraków, 26-31 lipca 2016 r.

Modlitwa
Bo¿e, Ojcze mi³osierny, który objawi³eœ swoj¹ mi³oœæ w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, i wyla-

³eœ j¹ na nas w Duchu Œwiêtym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziœ losy œwiata i ka¿dego cz³owie-
ka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi m³odych ze wszystkich narodów, ludów i jêzyków. ProwadŸ ich
bezpiecznie po zawi³ych œcie¿kach wspó³czesnego œwiata i daj im ³askê owocnego prze¿ycia Œwiato-
wych Dni M³odzie¿y w Krakowie.

Ojcze niebieski, uczyñ nas œwiadkami Twego mi³osierdzia. Naucz nieœæ wiarê w¹tpi¹cym, nadziejê
zrezygnowanym, mi³oœæ oziêb³ym, przebaczenie winnym i radoœæ smutnym. Niech iskra mi³osiernej
mi³oœci, któr¹ w nas zapali³eœ, stanie siê ogniem przemieniaj¹cym ludzkie serca i odnawiaj¹cym
oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Mi³osierdzia, módl siê za nami. Œwiêty Janie Pawle II, módl siê za nami.
Œwiêta siostro Faustyno, módl siê za nami.

pielgrzymów do Iskry Mi³osierdzia,
która od czasu objawienia siê Je-
zusa Mi³osiernego Œwiêtej Fausty-
nie, promieniuje z krakowskich
£agiewnik na ca³y Koœció³ po-
wszechny. Kraków jest szeroko
znany jako œwiatowe centrum na-
bo¿eñstwa do Bo¿ego mi³osier-
dzia. M³odzi ludzie, którzy przy-
bêd¹ do Polski, na pewno zechc¹
nawiedziæ miejsce objawieñ, grób
œw. Faustyny Kowalskiej i sanktu-
arium, czyli miejsce zawierzenia
œwiata Bo¿emu mi³osierdziu, któ-
rego dokona³ œw. Jan Pawe³ II.

Na czas Œwiatowych Dni M³o-
dzie¿y w 2016 r. Polska nazwana
zosta³a Campus misericordiae –
Pole mi³osierdzia. Ka¿da diecezja
przyjê³a biblijn¹ nazwê, której
motyw pojawia siê w programie
przygotowañ w diecezjach. Archi-
diecezja wroc³awska przyjê³a na-
zwê Galilea. Niech podczas przy-
gotowañ do ŒDM i w same ŒDM
nasza parafia jako Galilea staje siê
miejscem owocnego dzia³ania Je-
zusa w umys³ach i sercach m³o-
dych.

Ks. Marian Biskup
i Bo¿ena Sobota
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Gazeta parafialna do u¿ytku
wewnêtrznego.
Redaguje zespó³ pod kierunkiem
ks. Proboszcza.
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. œw. Wawrzyñca
we Wroc³awiu ¯ernikach,
tel.(71)357-19-19
www.zerniki.archidiecezja.wroc.pl
parafiazerniki@op.pl

konto bankowe Parafii
32 1500 1793 1217 9006 0637 0000

druk Prograf, Wroc³aw
tel. 71-373-66-03

www.prograf.wroc.pl

Kancelaria parafialna czynna jest:
w poniedzia³ki w godz. 1600 – 1700

i soboty w godz. 1000 – 1100.
W sprawach pilnych – o ka¿dej po-
rze, najlepiej po mszy œwiêtej.

Intencje Apostolstwa
Modlitwy

i ¯ywego Ró¿añca
na miesi¹c luty

Ogólna:
Abyœmy opiekowali siê œwia-

tem stworzonym, który otrzy-
maliœmy jako bezinteresowny
dar, ¿eby go pielêgnowaæ i chro-
niæ dla przysz³ych pokoleñ.

Misyjna:
Aby wzrasta³y szanse na dia-

log i spotkanie wiary chrzeœci-
jañskiej i ludów Azji.

Zawierzmy siê Jezusowi
Zróbcie wszystko,

Drodzy bracia i siostry,
XXIV Œwiatowy Dzieñ Chore-

go jest dla mnie okazj¹, by
w szczególny sposób byæ blisko
was drodzy chorzy, a tak¿e osób,
które siê wami opiekuj¹.

Choroba, zw³aszcza ciê¿ka, za-
wsze wywo³uje kryzys w ludzkiej
egzystencji i niesie ze sob¹ g³êbo-
kie pytania. W pierwszej chwili
mo¿e niekiedy wywo³aæ bunt: dla-
czego mnie to spotka³o? Mo¿e
prowadziæ do rozpaczy, do prze-
konania, ¿e wszystko stracone, ¿e
nic ju¿ nie ma sensu...

W tych sytuacjach wiara
w Boga jest, z jednej strony, wy-
stawiona na próbê, a jednoczeœnie
ujawnia sw¹ pozytywn¹ moc. Nie
dlatego, ¿e dziêki wierze znika
choroba czy ból, czy te¿ pytania,
jakie one rodz¹, lecz dlatego, ¿e
daje ona klucz, który pozwala od-
kryæ g³êboki sens tego, co prze¿y-
wamy, pozwala nam zobaczyæ, ¿e
choroba mo¿e byæ drog¹ do wiêk-
szej bliskoœci z Jezusem, który
idzie u naszego boku, dŸwigaj¹c
krzy¿. Ten klucz daje nam Mary-
ja, Matka, która dobrze zna tê dro-
gê.

Na weselu w Kanie Galilejskiej
(J 2, 1-11) Maryja jawi siê jako
kobieta zatroskana, która widzi
wa¿ny problem nowo¿eñców:
skoñczy³o siê wino, symbol œwi¹-
tecznej radoœci. Dostrzega Ona
trudnoœæ, traktuje j¹ jako swoj¹
w³asn¹, w dyskretny sposób za-
czyna natychmiast dzia³aæ. Nie stoi
i patrzy obojêtnie, nie traci czasu
na os¹dzanie, lecz zwraca siê do
Jezusa i przedstawia Mu problem:
„Nie maj¹ wina” (J 2, 3). A kiedy
Jezus daje Jej do zrozumienia, ¿e

nie nadesz³a jeszcze Jego godzi-
na, by siê objawi³ (por. w. 4),
Maryja mówi do s³ug: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie”
(w. 5). Wówczas Jezus dokonuje
cudu, przemieniaj¹c znaczn¹ iloœæ
wody w wino, które okazuje siê
najlepsze na ca³ym weselu. Cze-
go uczy nas tajemnica wesela
w Kanie Galilejskiej w odniesie-
niu do Œwiatowego Dnia Chore-
go?

Uczta weselna w Kanie jest
ikon¹ Koœcio³a: w centrum jest
mi³osierny Jezus, który czyni
znak; wokó³ Niego s¹ uczniowie,
zal¹¿ek nowej wspólnoty; blisko
Jezusa i Jego uczniów jest Mary-
ja, Matka opatrznoœciowa i pro-
sz¹ca. Uczestniczy Ona w radoœci
zwyk³ych ludzi i przyczynia siê do
tego, by by³a jeszcze wiêksza; orê-
duje u swojego Syna dla dobra
nowo¿eñców i wszystkich goœci.
A Jezus nie odmawia proœbie swo-
jej Matki. Ile¿ nadziei dla nas
wszystkich w tym wydarzeniu!
Mamy Matkê, której oczy s¹ czuj-
ne i dobre jak oczy Syna; Jej ma-
cierzyñskie serce jest pe³ne mi³o-
sierdzia, jak On; Jej rêce chc¹
pomagaæ, jak rêce Jezusa, które
³ama³y chleb dla ³akn¹cych, które
dotyka³y chorych i ich uzdrawia-
³y. Nape³nia nas to ufnoœci¹
i otwiera na ³askê i mi³osierdzie
Chrystusa. Wstawiennictwo Ma-
ryi pozwala nam zaznaæ pociechy,
za któr¹ aposto³ Pawe³ b³ogos³a-
wi Boga: „B³ogos³awiony Bóg
i Ojciec Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, Ojciec mi³osierdzia
i Bóg wszelkiej pociechy. Ten,
który nas pociesza w ka¿dym na-
szym ucisku, byœmy sami mogli po-
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Imi³osiernemu jak Maryja:Icokolwiek wam powie (J 2,5)
cieszaæ tych, co s¹ w jakimkolwiek
ucisku, t¹ pociech¹, której dozna-
jemy od Boga. Jak bowiem obfi-
tuj¹ w nas cierpienia Chrystusa,
tak te¿ wielkiej doznajemy przez
Chrystusa pociechy (2 Kor 1, 3-
5). Maryja jest Matk¹ pocieszenia,
która pociesza swoje dzieci.

W Kanie Galilejskiej zarysowuj¹
siê cechy wyró¿niaj¹ce Jezusa
i Jego misjê: On jest Tym, który
pomaga osobom w potrzebie
i w trudnej sytuacji. I rzeczywiœcie
w swojej mesjañskiej pos³udze
uzdrowi wielu z chorób, dolegli-
woœci, uwolni od z³ych duchów,
obdarzy wzrokiem niewidomych,
sprawi, ¿e chromi bêd¹ chodziæ,
przywróci trêdowatym zdrowie
i godnoœæ, wskrzesi umar³ych, bê-
dzie g³osi³ ubogim dobr¹ nowinê
(por. £k 7, 21-22). Proœba Maryi
podczas przyjêcia weselnego, pod-
szepniêta przez Ducha Œwiêtego
Jej macierzyñskiemu sercu, ujaw-
ni³a nie tylko mesjañsk¹ moc Je-
zusa, ale tak¿e Jego mi³osierdzie.

W trosce Maryi odzwierciedla
siê czu³oœæ Boga. Ta czu³oœæ uobec-
nia siê w ¿yciu licznych osób, któ-
re s¹ blisko chorych i potrafi¹ zro-
zumieæ ich potrzeby, nawet naj-
bardziej niedostrzegalne, ponie-
wa¿ patrz¹ oczami pe³nymi mi³o-
œci. Ile¿ razy mama przy ³ó¿ku cho-
rego dziecka, czy syn opiekuj¹cy
siê starszym
r o d z i c e m ,
b¹dŸ te¿
wnuk bêd¹cy
blisko dziad-
ka lub babci
sk³ada swoje
p r o œ b y
w rêce Mat-

ki Bo¿ej! Dla drogich nam osób,
które cierpi¹ z powodu choroby,
prosimy przede wszystkim o zdro-
wie; sam Jezus objawi³ obecnoœæ
królestwa Bo¿ego w³aœnie przez
uzdrowienia: „IdŸcie i oznajmijcie
Janowi to, co s³yszycie i na co
patrzycie: niewidomi wzrok odzy-
skuj¹, chromi chodz¹, trêdowaci
zostaj¹ oczyszczeni, g³usi s³ysz¹,
umarli zmartwychwstaj¹” (Mt 11,
4-5). Lecz mi³oœæ o¿ywiana przez
wiarê sprawia, ¿e prosimy dla
nich o coœ wiêcej ni¿ zdrowie fi-
zyczne: prosimy o pokój, o po-
godê ducha w ¿yciu, która rodzi
siê w sercu i jest darem Boga,
owocem Ducha Œwiêtego, które-
go Ojciec nigdy nie odmawia tym,
którzy Go o to z ufnoœci¹ prosz¹.

W scenie z Kany Galilejskiej
oprócz Jezusa i Jego Matki s¹ te¿
osoby nazwane „s³ugami”, którzy
otrzymuj¹ od Niej tê wskazówkê:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie” (J 2, 5). Rzeczywi-
œcie cud nastêpuje za spraw¹
Chrystusa, jednak¿e do dokona-
nia nadzwyczajnego znaku chce
On pos³u¿yæ siê ludzk¹ pomoc¹.
Móg³by sprawiæ, by wino pojawi-
³o siê bezpoœrednio w st¹gwiach,
lecz chce w³¹czyæ we wspó³pracê
ludzi i prosi s³ugi, by nape³nili je
wod¹. Jak cenne i mi³e Bogu jest
bycie s³ugami drugich! Bardziej ni¿

cokolwiek innego upodabnia nas
to do Jezusa, który „nie przyszed³,
aby Mu s³u¿ono, lecz ¿eby s³u¿yæ”
(Mk 10, 45). Te bezimienne po-
staci z Ewangelii ucz¹ nas bardzo
wiele. Nie tylko okazuj¹ pos³uszeñ-
stwo, ale okazuj¹ je wielkodusz-
nie: nape³niaj¹ st¹gwie po brzegi
(por. J 2, 7). Ufaj¹ Matce Jezusa
i wykonuj¹ szybko i dobrze to,
o co s¹ proszone, bez narzeka-
nia, bez kalkulacji.

Wszystkim, którzy s³u¿¹ chorym
i cierpi¹cym, ¿yczê, by o¿ywia³ ich
duch Maryi, Matki Mi³osierdzia.
„S³odycz Jej spojrzenia niech nam
towarzyszy w tym Roku Œwiêtym,
abyœmy wszyscy potrafili odkryæ
radoœæ z czu³oœci Boga” (por. tam-
¿e, 24) i aby odzwierciedla³a siê
ona w naszych sercach i w na-
szych gestach. Powierzajmy wsta-
wiennictwu Najœwiêtszej Maryi
Panny lêki i utrapienia razem
z radoœciami i pociech¹. Do Niej
zwracajmy siê w modlitwie, aby
kierowa³a na nas swoje mi³osier-
ne oczy, zw³aszcza w chwilach
bólu i byœmy za Jej spraw¹ byli
godni kontemplowaæ dziœ i na wie-
ki Oblicze mi³osierdzia, jej Syna
Jezusa.

Do tej modlitwy za was wszyst-
kich do³¹czam moje Apostolskie
B³ogos³awieñstwo.

Franciscus

Orêdzie Papie¿a Franciszka na XXIV Œwiatowy Dzieñ Chorego 2016 r. (fragmenty)
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ŒWIÊTYMI B¥DZCIE – K¥CIK NIE TYLKO DLA DZIECI
Œw. Agata Sycylijska(235-251)

Oto nastolatka, której mê-
stwa móg³by pozazdroœciæ nie-
jeden dzisiejszy superch³opak.
Œliczna ciemnow³osa panna
o ¿ywym temperamencie i sub-
telnej urodzie mieszka³a w Sy-
cylii, a pochodzi³a ze znakomi-
tego rzymskiego rodu. Zafascy-
nowana Chrystusem, zosta³a
chrzeœcijank¹. Chc¹c natomiast
nale¿eæ wy³¹cznie do Niego,
z³o¿y³a prywatny œlub czystoœci.
Przyrzek³a Bogu, ¿e nie
poœlubi ¿adnego m³odzieñ-
ca, choæby ten by³ niewia-
domo jak przystojny i bo-
gaty. Rodzice, choæ nie
bez ¿alu, przyjêli jej decy-
zjê do wiadomoœci.
I wszystko by³oby w po-
rz¹dku, gdyby nie to, ¿e
uroda Agaty i maj¹tek jej
rodziców zainteresowa³y
niespodziewanie Kwincja-
na, rzymskiego namiestni-
ka Sycylii. Pewnego dnia
poprosi³ o jej rêkê, a kie-
dy odmówi³a, postanowi³
zmusiæ j¹ do uleg³oœci.
Jak? Umieœci³ j¹ – a to
drañ – w domu Afrodyssy,
kobiety s³yn¹cej z rozpust-
nego ¿ycia. Mia³a ona tak
wp³yn¹æ na Agatê, by ta
zapomnia³a o wyznawanej
wierze i zasmakowa³a

w bardziej zmys³owych przyjem-
noœciach. Agata znios³a upoko-
rzenie z godnoœci¹. A Kwin-
cjan? Oczywiœcie niczego nie
wskóra³. Wœciek³ siê wiêc jesz-
cze bardziej i wezwa³ ja na ofi-
cjaln¹ rozmowê przed swój na-
miestnikowski majestat. Myœla³,
¿e siê wystraszy i zmiêknie, ale
i tym razem poniós³ totaln¹ klê-
skê. Wówczas – ogarniêty
rz¹dz¹ zemsty – zapragn¹³ jej

œmierci. Wyrok taki móg³ wydaæ
bez problemu. Cesarz rzymski
Decjusz zachêca³ bowiem wy-
raŸnie swoich namiestników do
przeœladowania chrzeœcijan.
Oskar¿y³ j¹ zatem o to, ¿e jest
chrzeœcijank¹ i podda³ tortu-
rom. Biedna Agata. Nie wypar³a
siê Chrystusa nawet wtedy, gdy
odcinano jej piersi. Lecz nagle
przed bram¹ wiêzienia zebra³
siê w jej obronie wielki t³um.

Nast¹pi³o gwa³towne trzê-
sienie ziemi. Przerazi³ siê
Kwincjan Boga chrzeœcijan.
Przerazi³ siê te¿ zamieszek,
które mog³y przekreœliæ jego
dalsz¹ karierê. Kaza³ katom
zaprzestaæ tortur, a cia³o
Agaty rzuciæ na roz¿arzone
wêgle. Na nich te¿ zakoñ-
czy³a swoje krótkie ¿ycie.

Mia³a szesnaœcie lat, gdy
umiera³a w straszliwych mê-
czarniach, a mimo to mo-
dli³a siê, tak jak prosi³ Je-
zus, za swoich przeœladow-
ców. Czy domyœlasz siê, jak
mog³a wygl¹daæ ta modli-
twa?

Opowiadanie pochodzi
z ksi¹¿ki

Ewy Skar¿yñskiej
„Co siê w niebie œwiêci”
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KUPON – krzy¿ówka lutowa

.....................................................................................................................................
imiê i nazwisko dziecka, wiek

.....................................................................................................................................
has³o

Rozwi¹zanie zadania – has³o – nale¿y napisaæ na kuponie i do 19 lutego wrzuciæ do skrzynki. Skrzynka
na rozwi¹zania bêdzie wystawiona na stoliku po mszy œwiêtej na godzinê 1100 a w innym terminie
w zakrystii. Mo¿na tak¿e wys³aæ rozwi¹zanie na adres redakcji: gazetka-dla-wszystkich@wp.pl, umiesz-
czaj¹c w temacie „krzy¿ówka lutowa” (termin: pi¹tek 19 lutego).

Losowanie nagród w niedzielê 21 lutego, po mszy œwiêtej na godzinê 1100.

KRZY¯ÓWKA LUTOWA
Rozwi¹¿ krzy¿ówkê i wpisz has³a do diagramu. W szarych polach powstanie has³o, które wpisz na

kupon konkursowy. Baw siê dobrze, powodzenia!

1. Jedno z „dziesiêciu” w katechiŸmie.
2. Obraz sakralny charakterystyczny dla koœcio³a
    prawos³awnego.
3. Imiê Matki Jezusa.
4. Strój ministranta.
5. Czêœæ koœcio³a przeznaczona dla wiernych,
    po³o¿ona pomiêdzy prezbiterium, a krucht¹.
6. W niej wisi koœcielny dzwon.

7. Dawna nazwa koœcio³a parafialnego.
8. Naczynie liturgiczne w kszta³cie talerzyka, trzy-
    mane przez ministranta pod brod¹ wiernego
    przyjmuj¹cego Komuniê Œwiêt¹.
9. Szata liturgiczna kap³ana zak³adana do odpra-
    wiania Mszy Œw.
10. Inaczej lekcja katechezy.
11. Mebel koœcielny, przy którym kap³an s³ucha
      spowiedzi.
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INTENCJE MSZALNE
1 lutego, poniedzia³ek                                                                                                          *

900 ++ Helena, Halina, Zdzis³aw (m) Maœlankowscy
1800 ++ Bronis³awa (f), Aleksander (m) W³adyka

2 lutego, wtorek – œwiêto Ofiarowania Pañskiego                                                                *
900

1700 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Ma³gosi w 18 rocznicê urodzin
1800 ++ Janina, Jan, Mieczys³aw (m) PaŸdzior; ++ Antoni, Janina, Antoni, Lidia Drelichowscy
2000

3 lutego, œroda                                                                                                                      *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
4 lutego, czwartek                                                                                                                 *

900

1800 + Karol £anda – 19 rocznica œmierci; + Maria £anda; ++ Eleonora, Mieczys³aw (m) Mazur; ++ z tych rodzin
5 lutego, pi¹tek – wspomnienie œw. Agaty, dziewicy i mêczennicy                                                                            *

900

1800 W intencji Ró¿y œw. Symeona
6 lutego, sobota – wspomnienie œw. Paw³a Miki i Towarzyszy, mêczenników                                                            *

900 + Jan Brzeziñski
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Kacperka w 1 rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski dla niego i rodziców

7 lutego, niedziela – V niedziela w ci¹gu roku                                                                                                            *
800 W intencji Sióstr Maryi Niepokalanej z okazji zakoñczenia Roku ̄ ycia Konsekrowanego
900 + Kazimierz Jasiñski – 6 rocznica œmierci; ++ z rodzin Jasiñskich i Sawaryn
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Halina, Wiktor, Gertruda, Leonard, Mieczys³aw (m)
1200 W intencji Parafian
1800

2000

8 lutego, poniedzia³ek                                                                                                                                                       *
900

1800

9 lutego, wtorek                                                                                                                  *
900

1800

10 lutego, Œroda Popielcowa
900 ++ El¿bieta, Antoni Budner; + Maria P³aziak; + Leon Pulaski; ++ z rodzin
1700

1800 + Maria Kusak – 1 rocznica œmierci
2000

11 lutego, czwartek – wspomnienie NMP z Lourdes, Œwiatowy Dzieñ Chorego               *
900 W intencji chorych
1800

12 lutego, pi¹tek                                                                                                                *
900

1800

13 lutego, sobota                                                                                                                                                         *
900

1800 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹ o zdrowie, Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Wiktora i Julii Jasina w 63. rocznicê
         zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego oraz o potrzebne ³aski dla nich i ca³ej rodziny
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14 lutego, niedziela – I niedziela Wielkiego Postu                                                                                                            *
800  + Joanna Chada – 8 rocznica œmierci
900  + Marianna Kujawa – 1 rocznica œmierci; + Wincenty (m) Kujawa – 42 rocznica œmierci
1000  Msza œwiêta zbiorowa
1100  O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Mateusza, Kamili i Bartusia z okazji urodzin oraz dla ich rodziców
1200 W intencji Parafian
1800  + Mariusz Ruszczyk – 25 rocznica œmierci; ++ Kazimierz, Petronela, Stanis³aw (m), W³adys³aw (m); + Ryszard (m)
           Dombek; ++ Stanis³awa (f), Wac³aw (m)
2000 + Teresa Pryciak; + Micha³ Pryciak

15 lutego, poniedzia³ek                                                                                                                                                     *
900

1800

16 lutego, wtorek                                                                                                                                                                *
900

1800  O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Natalii w 6 rocznicê urodzin oraz dla brata Miko³aja i ca³ej rodziny
17 lutego, œroda                                                                                                                                                               *

900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
18 lutego, czwartek                                                                                                                                                             *

900

1800

19 lutego, pi¹tek                                                                                                                                                              *
900

1800 + Tadeusz Karpio; ++ Rodzice i Siostra
20 lutego, sobota                                                                                                                                                               *

900 + Stefania Chrobak
1800 + Janina Ilnicka – 7 rocznica œmierci

21 lutego, niedziela – II niedziela Wielkiego Postu                                                                                                          *
800 + Helena £yskawa – 7 rocznica œmierci
900  O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Danuty i Krzysztofa w 33 rocznicê œlubu z proœb¹ o potrzebne ³aski dla nich i dzieci
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 + Aniela – 19 rocz. œmierci; + Antoni – 11 rocznica œmierci; ++ z rodzin: Kowalczyk, Majtyka, Skotnickich i Bagiñskich
1200 W intencji Parafian
1800 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla Szymona w 10  rocznicê urodzin z proœb¹ o potrzebne ³aski dla niego i rodziców
         Agnieszki i Zbyszka
2000

22 lutego, poniedzia³ek – œwiêto Katedry œw. Piotra Aposto³a                                                                                          *
900

1800

23 lutego, wtorek – wspomnienie œw. Polikarpa, biskupa i mêczennika                 *
900

1800

24 lutego, œroda                                                                                                        *
900

1800 Nowenna ku czci NMP Nieustaj¹cej Pomocy
25 lutego, czwartek                                                                                                   *

900

1800

26 lutego, pi¹tek                                                                                                       *
900

1800 ++ Zofia, Roman, Kazimierz M¹czka
27 lutego, sobota                                                                                                      *

900

1800

28 lutego, niedziela – III niedziela Wielkiego Postu                                                  *
800

900 + Emilia Stanis³awska; ++ Ignacy, Pelagia Stanis³awscy; + Czes³aw (m) Broda; + Kazimiera Bednarek
1000 Msza œwiêta zbiorowa
1100 ++ Roman, Kazimiera PaŸdzior; ++ z rodziny
1200 W intencji Parafian
1800 + Stefania Raudisz – 21 rocznica œmierci
2000

29 lutego, poniedzia³ek                                                                                                                                                 *
900

1800
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PSYCHOTERAPIA OSÓB DOROS£YCH
Parafialna Poradnia Rodzinna informuje, ¿e osoby doros³e, doœwiadczaj¹ce ró¿nego

rodzaju cierpienia psychicznego, kryzysów i problemów – emocjonalnych, ma³¿eñskich,
rodzinnych, trudnoœci w pracy i œrodowisku spo³ecznym, maj¹ mo¿liwoœæ podjêcia psy-
choterapii w ramach indywidualnych spotkañ terapeutycznych. Terapia prowadzona
jest w nurcie integratywnym w podejœciu chrzeœcijañskim.

Informacje znajd¹ Pañstwo pod nr tel. 799 726 190 lub adresem e-mail:
ola.mikuczewska.wosko@gmail.com

Terapiê prowadzi psycholog, psychoterapeuta Aleksandra Mikuczewska-Woœko.

Serdecznie zapraszamy
na nabo¿eñstwa Wielkopostne

Droga Krzy¿owa w ka¿dy pi¹tek
dla doros³ych o godz. 900 ze msz¹ œwiêt¹,

dla dzieci o godz. 1700,
dla doros³ych o godz. 1730,
dla m³odzie¿y o godz. 1900

Gorzkie ¿ale
w ka¿d¹ niedzielê o godz. 1700

Nowenna do NMP z Lourdes
Zapraszamy wszystkich do wspólnego

odprawiania nowenny przed Dniem Cho-
rego w naszej parafii codziennie o godz. 1730

w dniach od 2 do 10 lutego.
W dniu 11 lutego – Œwiêto NMP z Lour-

des i Dniu Chorego w naszej parafii bêdzie
udzielany  sakrament namaszczenia chorych
podczas mszy o godz. 900.
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