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Kalendarz liturgiczny
11 marca 2012r.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Imieniny: Konstantego, Ludosława
LITURGIA SŁOWA:
Wj 20, 1-17
PSALM 19, 8.9.10.11
1 Kor 1, 22-25
EWANGELIA: J 2, 13-25
12 marca 2012r. - PONIEDZIAŁEK
Św. Alojzego Orione, prezbitera
Imieniny: Alojzego, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 5, 1-15a
PSALM 42, 2.3; Ps 43, 3.4
EWANGELIA: Łk 4, 24-30
13 marca 2012r. – WTOREK
Św. Krystyny, męczennicy
Imieniny: Bożeny, Krystyny
LITURGIA SŁOWA:
Dn 3, 25.34-43
PSALM 25, 4-5.6-7bc.8-9
EWANGELIA: Mt 18, 21-35

E WA N G E L I A : J 2 , 1 3 - 2 5
„Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie.”

Kościół to świątynia, dom Boży. Ale Kościół to przede wszystkim
wspólnota wiernych. O jeden i o drugi powinnyśmy dbać bardzo.
Hasłem pracy duszpasterskiej w tym roku jest stwierdzenie „Kościół
naszym domem.” Wzorem św. Wincentego Pallottiego prośmy Boga,
aby uczynił nas „pracownikami niezmordowanymi” w dbałości o Kościół.
W zbawczym posłannictwie Kościoła powinni uczestniczyć wszyscy wier15 marca 2012r. – CZWARTEK
ni. Współodpowiedzialność za Kościół jest naszym obowiązkiem. Świat
Św. Klemensa Hofbauera, prezbitera
powinien widzieć w nas człowieka Kościoła. O pierwszych członkach
Imieniny: Ludwiki, Klemensa
Kościoła mówiono: „patrzcie jak oni się miłują.” To była gorliwość o wspólnotę.
LITURGIA SŁOWA:
A
ja? Czy świat widzi we mnie człowieka Kościoła? Co z moją gorliwością?
Jr 7, 23-28

14 marca 2012r. – ŚRODA
Imieniny: Matyldy, Leona
LITURGIA SŁOWA:
Pwt 4, 1.5-9
PSALM 147, 12-13.15-16.19-20
EWANGELIA: Mt 5, 17-19

PSALM 95, 1-2.6-7ab.7c-9
EWANGELIA: Łk 11, 14-23

16 marca 2012r. – PIĄTEK
Imieniny: Izabeli, Hilarego
LITURGIA SŁOWA:
Oz 14, 2-10
PSALM 81, 6c-8a.8bc-9.10-11ab.14i17
EWANGELIA: Mk 12, 28b-34
17 marca 2012r. – SOBOTA
Św. Patryka, biskupa
Imieniny: Patryka, Zbigniewa
LITURGIA SŁOWA:
Oz 6, 1-6
PSALM 51, 3-4.18-19.20-21a
EWANGELIA: Łk 18, 9-14

Adam Żak

GORZKIE ŻALE

Z KAZANIEM PASYJNYM
W NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU
O GODZ. 1700

DROGA KRZYŻOWA

W PIĄTEK, 16 MARCA
DLA DOROSŁYCH – O GODZ. 730 i 1730
DLA MŁODZIEŻY – O GODZ. 1900
/W KAPLICY ŚWIĘTEJ RODZINY/
DLA DZIECI – O GODZ. 1645
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PROGRAM REKOLEKCJI DLA DOROSŁYCH
Rekolekcje prowadzi ks. Waldemar Pawlik SAC,
pallotyn z Konstancina, Radca prowincjalny

Poniedziałek, wtorek i środa (12 – 14 marca)

Msze święte z nauką ogólną o godz. 630, 930, 1700 i 1900.

Poniedziałek, 12 marca

Nauka stanowa dla kobiet po Mszach świętych o godz. 930 i 1700.

Wtorek, 13 marca

Nauka stanowa dla mężczyzn po Mszach świętych o godz. 930 i 1700.

Wtorek, 13 marca – dzień spowiedzi świętej
Spowiedź rekolekcyjna od godz. 900 i od godz. 1630.

C Z A S N AW R A C A N I A S I Ę …
Wielki Post, to szczególny czas, czas reﬂeksji nad
swoim życiem – to czas nawracania się.
Ostatnio bardzo często słyszę słowo „nawrócenie”.
Jakie mamy skojarzenie, kiedy słyszymy to słowo?
Co tak naprawdę oznacza? Co jeszcze mogę zmienić,
poprawić w swoim życiu?
Nawrócenie wzywa nas do autopoprawki – widzimy
to, co w nas możemy jeszcze zmienić, poprawić. Jest to
łaska, która pozwala nam wzrastać ku świętości. Potrzeba konkretnego odpowiedzenia sobie: Ja czy Bóg?
W nawracaniu powinnyśmy uświadomić sobie, co
powoduje nasze odchodzenie od Boga. Co mnie oddziela od miłości Bożej? Taki może być skutek jakiegoś
zaniedbania, grzechu, do którego się przywiązałem i
nie potraﬁę go oddać Bogu, zawierzyć Mu całkowicie.
Nawracanie musi być ciągłym procesem, towarzyszącym człowiekowi wierzącemu przez całe życie.
Musi być autentyczną chęcią ciągłego korygowania
swojego życia. Musi być świadomym dojrzewaniem
do miłości Boga ponad wszystko i miłości bliźniego
jak siebie samego. Chcieć tego cięgle od nowa i coraz
silniej – to właśnie znaczy nawracać się.
Każdy człowiek dokonuje w życiu wyborów. Często
zastanawiamy się, co zrobić, aby być lepszym. Szukamy wtedy różnych dróg. Często wybieramy drogi nasze, a nie drogi Boże. Wybieramy nieraz rozwiązania
„po naszemu”, myśląc, że to będzie lepsze i prostsze.
W rzeczywistości rozwiązania „nasze” często idą w
złym kierunku – popadamy w nałogi, różne choroby,
depresje, czy nawet zdarza się, ze ktoś popełnia nawet samobójstwo. A przecież nie o to chodzi! Rozwiązaniem naszych problemów jest zgoda na to,
aby Bóg nas mocno chwycił za rękę i prowadził. Prowadził drogą pełną miłości, przebaczenia, miłosierdzia… Nie pozwólmy nigdy tej drogi zniszczyć.
Być chrześcijaninem, znaczy właśnie ciągle od
nowa nawracać się i nigdy nie przestawać. Gdy zre2 | Moja Paraﬁa

zygnujemy z pragnienia nawracania się, zmieni się
zasadniczy kierunek naszego życia – w najlepszym
wypadku stracimy wiele cennego czasu.
Kiedy zgodzimy się na prowadzenie Boże, wtedy
łatwiej będziemy przezwyciężać wszystkie trudności. Jezus, kiedy powiedział swemu Ojcu „tak – bądź
wola Twoja”, wtedy wszystkie przeciwności, które
pojawiały się na Jego drodze znosił z wielką miłością.
Nawet wtedy, kiedy było trzeba wziąć krzyż na ramiona. Jezus modlił się nieustannie. Ojciec nigdy Go
nie opuszczał. Nigdy, nawet podczas drogi męczeństwa, cierpienia, upodlenia. Jezus nigdy nie poddał
się, zwyciężył zło.
Kiedy tylko naszą dłoń oderwiemy od więzów Bożej
miłości, popadamy w sidła szatana. Wszystko nam
się wali, nasze życie staje się ponure, przepełnione
wieloma grzechami. Wyjściem z tej sytuacji jest
Jezus Chrystus, który czeka na nas ukryty pod postacią Chleba, aby podczas Eucharystii uczynić cud w
naszym sercu, pokrzepić nas. Jeśli jeszcze na naszej
drodze pojawiają się przeszkody w przyjęciu Pana
do swego serca, możemy ich się pozbyć – Jezus czeka na nas w sakramencie pokuty i pojednania. Tam
możemy spotkać się z prawdziwą i autentyczną miłością Bożą.
Nawracanie się, to nic innego jak zgoda na miłującą wolę Pana Boga w naszym życiu, poddanie się
przekształcającej mocy Jego miłości. Jedynie z Jezusem możemy zwyciężać zło i podążać ku świętości.
Logika nawrócenia, to zmiana kierunku w naszym
życiu – otwarcie się na Bożą miłość. Jezus walczy o
nas, o nasze serca! Każde nawrócenie, to przemiana
życia. Nawracanie się nie jest namysłem, przygodą,
lecz radykalnym zwrotem w naszym życiu, aby być
świętym. Uświadommy sobie, że właśnie tego tak
naprawdę pragniemy i potrzebujemy!
aga

MATKA NAJŚWIĘTSZA
WŚRÓD ZIMOWEGO GRANATOWEGO NIEBA
POETYCKI HYMN UWIELBIENIA NA CZEŚĆ MATKI BOŻEJ
Raz, w noc marcową, w noc jeszcze zimową,
ale piękną, przedwiosenną
gdy na świecie było tak zimno, cichutko
(a przez to pięknie), jakoś uroczyście
gwiazd miliardy z dźwięcznym, lecz cichutkim śmiechem
wybiegły na ciemnogranatowy niczym atrament
ﬁrmament marcowego Nieba
i powiewając złotymi sukieneczkami,
hen wysoko nad Ziemią uśpioną,
rozsypały się po rozległych Niebiosach;
Mimo tego, można było,
wsłuchawszy się w nocną ciszę,
usłyszeć ich głosy
A szeptały one dźwięcznie (jak już rzekłam)
i tak jakoś bardzo uroczyście:
Wiesz, Matka Boża, ta Najświętsza, Przeczysta
Królowa Nieba i Ziemi,
wyszła podobno na nocny spacer
po zimowej Niebios przestrzeni.
To jest coś tak pięknego, więc może Jej widok
i w nas, złotych gwiazdach, coś na lepsze zmieni.
Staniemy się wyrazistsze, złocistsze, jaśniejsze,
tym samym po prostu – piękniejsze.
O, słyszycie: Idzie! Ta wspaniała przecudowna Królowa!
Delikatną, pełną dobroci twarz
w biało – błękitnym welonie swym skrywa.
Jest taka pełna czułości i taka szczęśliwa!
Całą Jej przeczystą postać zdobi szata złocisto – biała…
Jakże piękna, wprost nie do wyrażenia,
jest osoba Matki Najświętszej – cała!
Ale spójrz – stopy ma zupełnie bose
Pewnie chłodno Jej w tej chłodnej, przedwiosennej
atmosferze, w gwiezdnej rosie…
Chodźmy prędko, pobiegnijmy do Niej, by Ją rozgrzać!

Mówiąc to, całe gromadki gwiazd różnej wielkości
pobiegły do Mateczki Bożej, a Ona – zobaczywszy je,
rozłożyła z radością święte ręce,
by gwiazdy serdecznie powitać.
Twarz Jej, tę najświętszą, niepokalaną,
rozpromienił uśmiech tak cudownie piękny,
że złote serduszka, gwiazd na ciemnym niebie
z zachwytu i radości omal nie pękły.
Otoczyły gwiazdki Najświętszą Panienkę,
pokryły gęsto Jej cudownie biały płaszcz,
świętą głowę ozdobioną błękitnym welonem,
Jej cudownie złocistą, miękką sukienkę,
a kilkanaście śmielszych usiadło nawet
na Jej kruczoczarnych lokach.
Uśmiechnęły się radośnie do zimowych obłoków
I wszystkie, chórem zaśpiewały dla Matki najświętszej
jakąś przepięknie brzmiącą pieśń:
Bądź pozdrowiona, łaski całego Wszechświata Królowo,
Jesteś tak nieziemsko dobra i piękna,
że wielbi Cię Niebo i Ziemia – nieustannie
I wszyscy chcemy na Twą cześć
śpiewać wciąż nową, pełną uwielbienia i radości
z głębi serca płynącą, cudowną pieśń.
Ave Maryja!
Tyś Panią i Matką wszystkich!
Pragniemy Ci oddać pokornie ogromną cześć.
Wszyscy: Aniołowie, ludzie, my, gwiazdy,
nawet kwiaty
Dzięki Tobie i Bogu świat jest w piękno bogaty.
Czcimy Cię, wielbimy i kochamy nad życie
Bądź czczona przez wszystkich na wieki i otocz nas
swą czułą opieką
Pani Wszechświata i matko!
Katarzyna Wilczyńska

MYŚL ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
„Wierzę, że przez nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa, miłosierdzie Twe niweczy
całą nędzę moją, a napełnia mnie wszelkimi darami ponad udzielane wszystkim
Aniołom, wszystkim Świętym i wszystkim stworzeniem przeszłym, teraźniejszym,
przyszłym i możliwym tak, że jeżeli w Maryi cud Twej łaski podziwiać muszą wszystkie
wieki i pokolenia, to we mnie – co pod względem nędzy, bezbożności i niewdzięczności
przewyższam wszystkich zbuntowanych Aniołów i cały rodzaj ludzki – będą musieli
podziwiać cud miłosierdzia Twojego oraz miłosierdzia Najświętszej Maryi, św. Józefa,
św. Jana Chrzciciela, wszystkich Świętych i całego Kościoła Jezusa Chrystusa, którzy przez
modlitwy swe i zasługi wyjednali mi to, że stałem się w ten sposób cudem miłosierdzia.”
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OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
1. Dziś w naszej paraﬁi rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie
ks. Waldemara Pawlika SAC, który poprowadzi tegoroczne rekolekcje.
2. Katecheza przedmałżeńska, tzw. „kurs przedmałżeński”, dziś o godz. 1400 w kancelarii paraﬁalnej.
3. Również dzisiaj, o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta dla dzieci, które w tym roku przyjmą
I Komunię świętą i ich rodziców.
4. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1700.
5. Dzisiaj o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta w intencji Pielgrzymów „Białej 11.”
6. Nowenna do św. Józefa, dzisiaj po Gorzkich Żalach, w tygodniu – ze względu na trwające rekolekcje
– Nowenna od poniedziałku do środy o godz. 1645. Od czwartku o godz. 1745.
7. PORZĄDEK REKOLEKCJI:
Msze święte w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 630, 930, 1700, 1900.
• Poniedziałek, 12 marca – nauka stanowa dla kobiet po Mszach świętych o godz. 930 i 1700.
• Wtorek, 13 marca – nauka stanowa dla mężczyzn po Mszach świętych o godz. 930 i 1700.
• Środa, 14 marca – Msze święte z nauką na zakończenie rekolekcji.
WTOREK, 13 marca, jest DNIEM SPOWIEDZI – spowiedź rekolekcyjna od godz. 900 i od godz. 1630.
Taca zbierana w środę na zakończenie rekolekcji przeznaczona jest dla Księdza Rekolekcjonisty na
dzieła prowadzone przez Księży Pallotynów.
8. We wtorek 13 marca, zostanie odprawione Nabożeństwo fatimskie. Od godz. 900 różaniec święty
i okazja do spowiedzi. Następnie Msza święta rekolekcyjna zakończona błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem i nauką stanową dla mężczyzn.
9. W czwartek, 15 marca, po Mszy świętej wieczornej w Kaplicy Świętej Rodziny odbędzie się spotkanie
dla kandydatów na ministrantów i ich rodziców.
10. W piątek Droga krzyżowa:
• dla dorosłych o godz. 730 i 1730
• dla dzieci o godz. 1645
• dla młodzieży – w Kaplicy Św. Rodziny – o godz. 1900
11. W sobotę, 17 marca, o godz. 16 00 J. E. Ks. Bp Henryk Tomasik udzieli młodzieży naszej parafii
sakramentu bierzmowania. Prosimy o modlitwę w intencji młodzieży.
12. W przyszłą niedzielę 18 marca, o godz. 10 45 zostanie odprawiona Msza święta w intencji
ks. Zbigniewa Kołodzieja SAC z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy Waszym modlitwom.
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