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 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  Nr 7 (230) 
 

EWANGELIA (Mk 1, 12-15) 

Duch wyprowadził Jezusa 

na pustynię. A przebywał na 

pustyni czterdzieści dni, kuszony 

przez szatana, i był ze 

zwierzętami, aniołowie zaś Mu 

służyli. Gdy Jan został 

uwięziony, Jezus przyszedł do 

Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 

Mówił: "Czas się wypełnił i 

bliskie jest królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię!" 

 

Okiem proboszcza 
 

W Środę Popielcową, gdy 
na nasze głowy spadały rudki 

wielkopostnego popiołu słyszeliśmy 

słowa: „Nawracajcie się i wierzcie 

w Ewangelię!”. Jest to bardzo 
mocne, jednoznaczne i wymagające 

wezwanie Jezusa, które zostało 

dzisiaj powtórzone w Liturgii słowa. 
Cały Wielki Post jest bowiem 

czasem, w którym Jezus zaprasza 

każdego z nas do tego, aby się 

nawracać, gdyż tylko człowiek 
nawrócony może z wiarą i pokorą 

przeżywać Święta Wielkanocne. 
Motywacji do wielkopostnego 

nawrócenia możemy szukać 

przynajmniej w kilku miejscach.  
Katechumenat. W 

pierwszych wiekach chrześcijaństwa 

Wielki Post był czasem, w którym 

dorośli kandydaci do chrztu, czyli 
katechumeni przeżywali bardzo 

intensywne przygotowania do tego, 

aby w czasie Wigilii Paschalnej 
mogli przyjąć sakramenty inicjacji 

chrześcijańskiej i stać się członkami 

Kościoła. W naszej parafii w tym 
roku w czasie Wielkiego Postu będą 

z nami katechumeni. W 3., 4. i 5. 

Niedzielę Wielkiego Postu w czasie 

jednej z Mszy świętych będziemy 
się wraz z nimi modlić i 

towarzyszyć im w decyzji 

powierzenia życia Chrystusowi.  

Rekolekcje i spowiedź 

wielkopostna. Towarzyszenie 

katechumenom wymaga jednak od 
nas wszystkich ciągłego nawracania 

się. W 4. Niedzielę Wielkiego Postu 

(11 marca) rozpoczną się rekolekcje 

parafialne, które jak zwykle 
zakończą się dniem spowiedzi 

przedświątecznej. Może warto 
pomyśleć jednak, aby nie czekać aż 

do tego czasu, ale podejść do 

konfesjonału już wcześniej. Być 
może w ten sposób owocniej 

przeżyjemy ten czas i rzeczywiście 

doświadczymy miłosierdzia Bożego.  

Nabożeństwa 
wielkopostne. Zaproszeniem do 

nawrócenia może być także udział w 

nabożeństwach wielkopostnych. Bez 
drogi krzyżowej i Gorzkich Żali 

trudno sobie wyobrazić Wielki Post, 

a piątkowy wieczór czy niedzielne 
popołudnie to bardzo dobry czas na 

modlitwę i rozważanie Męki 

Pańskiej. 

Post i ofiara w intencji 
pokoju. W najbliższy piątek cały 

Kościół przeżywał będzie dzień 

postu, ofiary i modlitwy o pokój w 
najbardziej zagrożonych krajach 

Afryki, którymi są Demokratyczna 

Republika Konga oraz Południowy 
Sudan. Ojciec Święty prosi nas o 

konkretne wyrzeczenie, modlitwę i 

ofiarę w tej właśnie intencji. Każdy 

może sam wybrać w jaki sposób 
przeżyje ten dzień, niech jednak 
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modlitwa o pokój będzie w nim 

wyraźnie zaznaczona.  

ks. Tomasz – proboszcz 

Zachwyć się Bogiem 
 
Jest jeden Bóg – tej prawdy uczymy 
się już od małego dziecka. 

Poznajemy mały katechizm a w nim 

prawy wiary. Każdy z nas na swój 

sposób poznał Boga. I nie mówię 
tutaj o wiedzy książkowej, tomach 

przeczytanych książek 

teologicznych, żywotów świętych 
itd. Książki dają nam widzę – 

niezaprzeczalnie cenną, ale wiedza 

bez wcielenie jej w życie jest tylko 
zbiorem pewnych 

niewykorzystanych zasobów.  

 

Poznajemy więc Boga przez 
doświadczenie, poprzez 

praktykowanie. Przez spotykanie Go 

w sakramentach i na modlitwie. Czy 
można więc co dzień zachwycać się 

Bogiem? Żeby odpowiedzieć na to 

pytanie trzeba zastanowić się kim 
jest Bóg. Utajony w Najświętszym 

Sakramencie Bóg. Dla nas widoczny 

pod postacią białego Chleba. 

Możemy Go ujrzeć tylko oczami 
wiary. Nie zobaczymy Go w postaci 

człowieka, z rękami, nogami, 

twarzą. Bóg jest ukryty. Możemy 
posilać się Bogiem, ale także Go 

adorować - tu na ziemi to 

największy dar. W niebie, będziemy 

widzieć Boga twarzą w twarz, bez 
zasłon, bez domysłów i 

kształtowania swojego obrazu Boga. 

Zobaczymy pełnie Bożej miłości. 
 

Ufni Jego Słowom wierzymy, że 

będzie to coś większego i 
piękniejszego niż umiemy sobie 

wyobrazić. Dlatego warto w życiu 

zaryzykować wiele, zaryzykować 

wszystko, by tam się dostać. Nasze 
życie jest krótkie – jak mówi Pismo. 

Miarą naszych lat jest lat 

siedemdziesiąt lub gdy jesteśmy 
mocni, osiemdziesiąt; a większość z 

nich to trud i marność: bo szybko 

mijają, my zaś odlatujemy (Ps 
90,10), a przed nami cała 

wieczność. Oby z Bogiem.  

 

Stary Testament podpowiada nam, 
że Bóg jest po trzykroć święty, czyli 

najświętszy. Kto zobaczył Boga 

musiał umrzeć. Dlatego też Mojżesz 
rozmawiając z Bogiem zakrywa 

twarz jak czytamy w Księdze 

Wyjścia: Mojżesz zasłonił twarz, bał 

się bowiem zwrócić oczy na Boga 
(Wj 3,6b). Nowy Testament, 

Chrystus, przynosi inny obraz Boga. 

On pokazuje nam się twarzą w 
twarz, oczami wiary widzimy Boga. 

Domyślamy się jak wyglądał Jezus, 

wiemy, że istniał historycznie, że 

mamy dowody, że ktoś taki jak 
Jezus Chrystus z Nazaretu naprawę 

chodził po ziemi. Potwierdzają to 

historycy i ich pisma. Dzięki 
objawieniom np. św. Siostrze 

Faustynie i poleceniu Chrystusa 

„Namaluj mój obraz” wiemy, jak 
Chrystus wyglądał jako człowiek. 

Mamy pewne odniesienie. Jego 

Oblicze nie jest nam obce. Patrząc 

na Najświętszy Sakrament możemy 
widzieć twarz samego Boga. To dar, 

niezwykły.  

 

 
Lubię patrzeć na Najświętszy 

Sakrament. Po prostu patrzeć. 

Zachwycać się Jego pięknem. Bóg, 

który widoczny jest dla nas tylko 
pod postacią Chleba, pod zasłoną, a 

jednocześnie dający nam przedsmak 

nieba. Jak więc piękny musi być 
Bóg w całej swojej chwale? Myślę, 

że niewyobrażalnie piękny.  

 
 

Czasem zatrzymujemy się tylko na 

kłopotach i smutkach. Nie mamy 

czasu by się zatrzymać, zachwycić 
Jezusem, poczuć Jego bliskość. 

Popatrzeć w Jego oczy, tak po 

prostu. Czasem coś Mu powiedzieć, 
„wyrzucić” przed Nim to co mamy 

w sercu, a czasem nic nie mówić. 

Dostrzec piękno Chrystusa. 

Zobaczyć raz jeszcze Jego miłość. 
W tym czasie Wielkopostnego 

przygotowania możemy zobaczyć 

Chrystusową pokrwawiona twarz. 

Tą twarz z chusty Weroniki. Ta 
twarz wiele nam mówi, jest 

świadectwem Bożej miłości do 

człowieka. Piękno to nie jakaś 
sztucznie wytworzony efekt, to 

miłość tworzy piękno. Niech Wielki 

Post będzie dla nas okazją do 

zatrzymania się i ponownego 
zachwycenia się Bogiem. 

Zauważenie Jego piękna i piękna 

tego, że chciał zostać z nami i 
obdarzył nas łaską wiary.  

 

W wielu miejscach adoracja 
Najświętszego Sakramentu znajduje 

swoją właściwą rolę w życiu 

codziennym i staje się 

niewyczerpanym źródłem świętości 
– św. Jan Paweł II 

Magdalena Maraj 

 

 

 

 

 

„KREW CHRYSTUSA JEST 

KLUCZEM DO RAJU” (II) 

 
„Chciałbym mieć tysiąc języków, 

ażeby każdą duszę zdobyć dla 

Najdroższej Krwi Chrystusa. Och to 

nabożeństwo chciałbym rozszerzać 
własną krwią” św. Kacper del 

Buffalo 

 
Wspólnota modlitewna Krwi 

Chrystusa w naszej parafii to Żywy 

Różaniec do Krwi Chrystusa. 

Różaniec ten tworzy grupa siedmiu 
osób. W naszej parafii powstały 

dwie takie grupy. Każda osoba 

otrzymała książeczkę oraz różaniec, 
który potocznie nazywany jest 

czerwonym różańcem. Różaniec ten 

ma 33 czerwone paciorki, czyli tyle, 
ile lat miał Jezus, gdy umarł na 

krzyżu za nasze grzechy. Tajemnice 

czerwonego różańca przypominają o 

tym, że całe życie Jezusa brało 
udział w zbawczej ofierze jego krwi 

- od obrzezania do otwarcia boku 

włócznią. Odmawiając ten różaniec 
powtarza się w sposób medytacyjny 

Modlitwę Pańską. Te 33 razy 

„Ojcze Nasz” są podzielone na 7 
tajemnic, odpowiednio do 7 przelań 

Krwi Chrystusa. Podczas 

pierwszych sześciu tajemnic 

modlitwę „Ojcze Nasz” odmawia 
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się 5 razy, natomiast podczas 

ostatniej siódmej tajemnicy 3 razy. 

Poniżej opisałam tajemnice 
czerwonego różańca wraz z 

krótkimi rozważaniami. 

 
Spotkania modlitewne wspólnoty 

odbywają się w każdą czwartą 

niedzielę miesiąca przed Mszą 

Świętą o godz.11.30. Podczas 
spotkania odmawiamy wspólnie 

różaniec, po którym następuje 

zmiana tajemnic. Każda osoba przez 
cały miesiąc odmawia i rozważa 

jedną tajemnicę czerwonego 

różańca. Animatorką wspólnoty jest 
p. Zofia Żelazko, a jej opiekunem 

duchowym ks. Mieczysław 

Mleczko. Osoby pragnące czcić 

Najdroższą Krew Chrystusa w 
naszej parafialnej wspólnocie 

modlitewnej prosimy o kontakt z p. 

Zofią Żelazko. 
 

„Módlmy się do Najdroższej Krwi 

Chrystusa, a doświadczymy jej 

cudów, bo mocniejsza jest od tego, 
co nas trapi, przygniata, udręcza, od 

tego, z czym sobie nie radzimy, co 

nas przerasta. Módlmy się, a ona nas 
przemieni i poprowadzi do pełni, 

którą dla nas przewidział Pan” - 

zachęcają Siostry Misjonarki Krwi 
Chrystusa. 

 

Jak dobrze praktykować 

nabożeństwo do Najdroższej Krwi 
Chrystusa? Czciciel Najdroższej 

Krwi św. Kasper del Bufalo, o 

którym wspominałam w poprzednim 
materiale, zaleca, aby skierować 

swe spojrzenie na zakrwawionego 

Chrystusa i przywołać następujące 

myśli: 
- Kim jest Ten, który przelał za 

mnie swą Krew? - Synem Bożym  

- Co dał mi Syn Boży?  - Swoją 
Krew 

- Jak mi ją dał? - Całą, do ostatniej 

kropli, pośród obelg, przekleństw i 
najokrutniejszej męki. 

 

Ileż dobroci Pana względem nas. 

Nie tylko nas obmył swoją Krwią, 
lecz jeszcze zechciał zapomnieć 

nam wszystkie nasze winy i nazywa 

nas swoimi umiłowanymi dziećmi. 
Odpowiedzmy również i my 

miłością na tak wielką miłość. 

Kochajmy Boga dla nas przybitego 
do krzyża, a Jego cierpienia nie będą 

niepotrzebne i Krew Jego nie 

zostanie przelana nadaremnie. 

Śmierć Chrystusa pokonała śmierć, 

która królowała nad nami. Dzisiaj 
ci, którzy pozwalają się obmyć i 

zanurzyć we Krwi Chrystusa, 

zostaną obdarzeni nowym życiem, 
wolnością i szczęściem życia z 

Bogiem. Bo jak powiedział św. 

Tomasz „Krew Chrystusa jest 

kluczem do raju”. 
 

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA DO 

KRWI CHRYSTUSA 

 

Tajemnica I - PAN JEZUS 

PRZELAŁ KREW PODCZAS 

OBRZEZANIA 

Gdy ciało twe służy grzechowi 

spójrz na Chrystusa, który 
przyjmując naturę ludzką i 

przelewając swoją krew podczas 

obrzezania uświęcił je. Spójrz na 
Jego Krew i dojrzyj w niej miłość, 

która „nie dopuszcza się bezwstydu” 

 

Tajemnica II - PAN JEZUS 

PRZELAŁ KREW PODCZAS 

MODLITWY W OGRÓJCU 

Gdy nie chcesz się poddać woli 
Bożej, bo daje ona to, czego ty nie 

chcesz, czego nie pragniesz i czego 

nie szukasz dla siebie, spójrz na 
Chrystusa, który przelał swą Krew 

w Ogrodzie Oliwnym. Spójrz na 

Jego Krew i dojrzyj w niej miłość, 

która „nie szuka swego” 
 

Tajemnica III - PAN JEZUS 

PRZELAŁ KREW PODCZAS 

BICZOWANIA 

Gdy nie możesz znieść i uskarżasz 

się na cierpienia, które częstokroć są 

„chłostą” od Boga dla twego 
opamiętania się, spójrz na 

Chrystusa, który przelał swą Krew 

podczas biczowania. Spójrz na Jego 
Krew i dojrzyj w niej miłość, która 

„wszystko znosi” 

 

Tajemnica IV - PAN JEZUS 

PRZELAŁ KREW PODCZAS 

CIERNIEM UKORONOWANIA 

Gdy króluje w tobie pycha, gdy 
chełpisz się tym jaki to ty jesteś i co 

Bóg uczynił tobie, spójrz na 

Chrystusa, który wyzbył się swej 
Boskiej godności, który aż tak 

uniżył siebie, że pozwolił sobie 

wetknąć na głowę wieniec 
cierniowy. Spójrz na Jego Krew i 

dojrzyj w niej miłość, która „nie 

unosi się pychą” 

 

Tajemnica V - PAN JEZUS 

PRZELAŁ KREW NA DRODZE 

KRZYŻOWEJ 

Gdy na swej drodze krzyżowej 
przystajesz nie chcesz po niej, lecz 

po innej drodze iść, bo dość masz 

już ofiar i cierpień, spójrz na 

Chrystusa, który wytrwale szedł swą 
drogą krzyżową. Spójrz na Jego 

Krew i dojrzyj w niej miłość, która 

„nigdy nie ustaje” 

Tajemnica VI - PAN JEZUS 

PRZELAŁ KREW PODCZAS 

UKRZYŻOWANIA 
Gdy pielęgnujesz w sobie rany jakie 

tobie zadano i nie chcesz lub nie 

potrafisz przebaczyć tym, którzy cię 

zranili, ucz się miłości 
przebaczającej wpatrując się w 

Chrystusa, który przebaczył i prosił 

o przebaczenie u swego Ojca za 
tych, którzy Go przybili. Spójrz na 

Jego Krew i dojrzyj w niej miłość, 

która „nie pamięta złego” 

 

Tajemnica VII - PAN JEZUS 

PRZELAŁ KREW PODCZAS 

PRZEBICIA BOKU WŁÓCZNIĄ 
Dla marniejącej trawy polnej - 

woda; dla duszy zaś, która niczym 

ziemia staje się zeschła i bez życia 
od żaru palącego słońca - Krew 

Chrystusa. Gdy więc twa dusza 

przez grzech i utrapienia jest niczym 

ta ziemia, spękana i jałowa, spójrz 
na Chrystusa - Dawcę, który pragnie 

ofiarowywać tobie ŻYCIE, które tak 

często tracisz, a które tryska z Jego 
serca. Spójrz na Jego Krew jako na 

to ŻYCIE i dojrzyj w niej miłość, 

która „łaskawa jest”. 

 

Jadwiga Warchoł 

 

 

 

O nasz kościół w ubiegłym 

tygodniu zadbali: 

Wojciech Przysada, Małgorzata i 

Grzegorz Przysada, Marian 

Michalik, Monika Palica, A. 

Kilarecka-Nylec, Leszek 

Klasicki, Katarzyna Wróbel, 

Joanna Pałka, Monia Pałka, Zofia 

Żelazko, Ewa Złamaniec, Nina 

Rząsa 

Bóg zapłać! 
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Odeszła do Pana 

śp. Czesława Płodzień  

(14. 02. 2018) 
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej 

wieczne spoczywanie! 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

18 LUTEGO 2018 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

1. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne.  

 Droga krzyżowa dla wszystkich: piątek, godz. 

18.00 i niedziela po Mszy św. o godz. 11.30.  

 Droga krzyżowa dla dzieci: czwartek, godz. 

17.30. 

 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym: niedziela. 

godz. 16. 15.  

W czwartek na drogę krzyżową o godz. 17.30 

zapraszamy dzieci przygotowujące się do Pierwszej 

Komunii świętej.  

2. Za tydzień przeżywać będziemy ostatnią niedzielę 

miesiąca. Składka przeznaczona będzie na cele 

inwestycyjne. Bóg zapłać za ofiary na tacę, w 

kopertach i poprzez przelewy na konto parafialne.  

3. II Niedziela Wielkiego Postu będzie także dniem 

modlitwy, postu i ofiary za misje i misjonarzy. 

4. Kandydatów do bierzmowania w tym tygodniu 

zapraszamy dwa razy. Dzisiaj na Mszę św. o godz. 

17.00 i na spotkanie na plebanii oraz we wtorek na 

Mszę św. o godz. 18.00 i na spotkanie. 

5. Również dzisiaj o godz. 18.00 w kościele odbędzie 

się spotkanie organizacyjne dla uczestników naszej 

parafialnej pielgrzymki do Fatimy i sanktuariów 

Europy.  

6. W najbliższy piątek cały Kościół przeżywać będzie 

dzień postu i pokuty w intencji pokoju w Kongu i 

Południowym Sudanie. Włączymy się w te intencje 

poprzez adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 

15.00 oraz nabożeństwo o godz. 17.30. 

7. Na stoliku z prasą znajdują się obrazki z deklaracją 

modlitwy lub postu w intencji osób uzależnionych. 

Zachęcamy do wzięcia obrazka i włączenia się w tę 

inicjatywę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 

8. Dziękujemy rodzinom z ul. Miłej za przygotowanie 

kościoła na dzisiejszą niedzielę oraz za ofiarę na 

ogrzewanie kościoła. Prosimy, aby troskę o kościół od 

w tym tygodniu przejęli kolejni mieszkańcy ul. Miłej, 

numery nieparzyste (czyli po prawej stronie) 

począwszy od Państwa Piterów (ul. Miła 31). 

 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! 

 (Mk 1, 15) 

 

 

 

 INTENCJE MSZY ŚW.  

I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 

18/02/2018 – 25/02/2018 

 
18/02 I Niedziela Wielkiego Postu 

7 30 

 

 

 

9 30 

11 30 

17 00 

1) dziękczynna w 50. rocznicę ślubu Izabeli i 

Stanisława z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo 

2) + Katarzyna Wróbel w 7. rocznicę śmierci 

o Boże błogosławieństwo dla Moniki i Pawła 

w 25. rocznicę małżeństwa 

+ Helena Gwiżdż – 18. Msza św. gregoriańska 

za parafian 

 
 

19/02 Poniedziałek  

7 00 

18 00 

+ Janina Czudec od rodziny Stępień 

1) + Lucyna Członka od koleżanek i kolegów ze 

Szkoły Podstawowej w Budziwoju 

2) + Helena Gwiżdż – 19. Msza św. gregoriańska 

 

20/02 Wtorek  

7 00 

18 00 

 

+ Jan Filip od rodziny Bułatów 

1) + Kazimierz Wąsacz od Mariana 

Stanisławczyka 

2) + Helena Gwiżdż – 20. Msza św. gregoriańska 

 

21/02 Środa 

7 00 

18 00 

+ Helena Miąsik od córki z rodziną  

1) + Helena Gwiżdż – 21. Msza św. gregoriańska  

2) + Joanna i Eugeniusz Grzebyk w rocznicę 

śmierci 

 

22/02 Czwartek – święto Katedry Świętego Piotra 

Apostoła 

7 00 

18 00 

 

+ Mikołaj Rawski od Heleny z rodziną 

1) + Helena Gwiżdż – 22. Msza św. gregoriańska 

2) + Anna i Franciszek Jastrzębscy 

3) + Zdzisław Trela w 22. Rocznicę śmierci 

 

23/02 Piątek 

7 00 

 

18 00 

o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Łucji i 

Elżbiety 

1) + Helena Gwiżdż – 23. Msza św. gregoriańska  

2) + Aniela Kurska 

 

24/02 Sobota 

7 00 

18 00 

+ Helena Gwiżdż 24. Msza św. gregoriańska 

1) + Kazimierz Wąsacz od rodziny Staniek z 

Nowego Miasta 

2) + Janusz i Anna Siedleccy w rocznicę śmierci 

 

25/02 II Niedziela Wielkiego Postu 

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Teodozja Płonka od syna Marka z rodziną 

+ Maria i Bolesław Skotniccy w rocznicę śmierci 

+ Helena Gwiżdż – 25. Msza św. gregoriańska 

za parafian 
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