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EWANGELIA (Mk 9, 2-10) 

 Jezus wziął z sobą Piotra, 

Jakuba i Jana i zaprowadził ich 

samych osobno na górę wysoką. 

Tam się przemienił wobec nich. 
Jego odzienie stało się lśniąco białe, 

tak jak żaden na ziemi folusznik 

wybielić nie zdoła. I ukazał się im 
Eliasz z Mojżeszem, którzy 

rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr 

rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że 
tu jesteśmy; postawimy trzy 

namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 

Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie 

wiedział bowiem, co powiedzieć, 
tak byli przestraszeni. I zjawił się 

obłok, osłaniający ich, a z obłoku 

odezwał się głos: "To jest mój Syn 
umiłowany, Jego słuchajcie!" I 

zaraz potem, gdy się rozejrzeli, 

nikogo już nie widzieli przy sobie, 

tylko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, aby 

nikomu nie rozpowiadali o tym, co 

widzieli, zanim Syn Człowieczy nie 
powstanie z martwych. Zachowali to 

polecenie, rozprawiając tylko 

między sobą, co znaczy „powstać z 

martwych”. 

 

SIEDEM KROKÓW KU 

ZBAWIENIU (I) 

 

 W naszym ziemskim 

pielgrzymowaniu przeżywamy 

kolejny Wielki Post, który jest 

czterdziestodniowym okresem 

przygotowania wspólnoty wiernych 

do największego święta chrześcijan, 

jakim jest Wielkanoc. Jest to 

specjalny czas ćwiczeń duchowych, 

liturgii pokutnej, pielgrzymek o 

charakterze pokutnym, braterskiego 

dzielenia się z innymi, dobrowolnych 

wyrzeczeń, uwolnienia się od 

natychmiastowego zaspokajania 

każdej potrzeby - nie tylko potrzeby 
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jedzenia i picia, lecz także wszystkich 

innych pragnień. Podejmujemy te 

wyrzeczenia, aby móc samodzielnie 

decydować o tym, którą potrzebę 

zaspokoimy, a którą nie - i kiedy to 

uczynimy. Post oczyszcza nasze ciało, 

natomiast modlitwa i ćwiczenia 

duchowe, które podejmujemy w 

okresie poprzedzającym Wielkanoc, 

oczyszczają naszego ducha.  

 Po raz kolejny sięgnęłam 

do publikacji o. Anselma Grüna, 

doktora teologii i mnicha opactwa 

Benedyktynów w 

Münsterschwarzach, autora wielu 

książek z zakresu duchowości 

chrześcijańskiej. W kolejnych 

tygodniach Wielkiego Postu 

chciałabym przybliżyć czytelnikom 

gazetki rozważania o. Anselma na 

temat siedmiu słów wypowiedzianych 

przez Jezusa konającego na krzyżu. 

Słowa te stanowią streszczenie całego 

Jego nauczania, testament Jego 

miłości do nas. Jest to wspaniała 

pomoc w bardziej świadomym 

przeżywaniu nie tylko czasu 

Wielkiego Postu, ale także naszego 

chrześcijańskiego życia.  

 „Ojcze przebacz im, bo 

nie wiedzą, co czynią”- źródło 

przebaczenia 

 Pierwsze słowo Jezusa na 

krzyżu „Ojcze przebacz im, bo nie 

wiedzą, co czynią” pochodzi z 

Ewangelii św. Łukasza (Łk 23,34). 

Ewangelista opowiada nam o tym jak 

na krzyżu Syn Boży modlił się za 

swych oprawców. W ten sposób 

Ewangelista chce nam powiedzieć, że 

poprzez krzyż możemy dostąpić 

odkupienia naszych win. Św. Łukasz 

postrzega krzyż jako miejsce, w 

którym uobecnia się przebaczająca 

miłość Boga. Gdy wpatrujemy się w 

Jezusa przebaczającego na krzyżu 

swoim mordercom, możemy zaufać, 

że i nasze winy zostaną nam 

przebaczone oraz, że od miłości Boga 

nic nie jest w stanie nas oddzielić. 

Pierwsze słowo Jezusa na krzyżu 

odnosi się do jednego z fundamentów 

naszej wiary, jakim jest przebaczenie. 

Wielu ludzi cierpi z powodu tego, że 

nie potrafią przebaczyć samym sobie 

lub tym, którzy ich zranili. Słowo 

Jezusa stanowi źródło, z którego 

możemy czerpać siłę do przebaczenia. 
Bez przebaczenia nasze życie nie 

może być udane.  

 W jakich okolicznościach 

nie potrafimy wybaczyć samym 

sobie? Wtedy, gdy nie jesteśmy w 

stanie sprostać własnym 

wyobrażeniom o życiu, a także wtedy, 

gdy nie jesteśmy zdolni do 

dotrzymania obietnic złożonych 

innym lub sobie. Dręczą nas poczucie 

winy i wyrzuty sumienia. W takiej 

sytuacji potrzeba nam spojrzenia na 

krzyż, na którym Jezus pochyla się ku 

nam i wypowiada do nas słowa 

przebaczenia: „Ojcze przebacz im, bo 

nie wiedzą, co czynią”. Są to 

uzdrawiające słowa, które zdejmują z 

nas ogromny ciężar. Słowa te ukazują 

nam też to, że w gruncie rzeczy wcale 

nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, 

co czynimy. To się po prostu 

wydarzyło. Nie byliśmy całkowicie 

wolni. Determinowała nas nasza 

słabość, nasza chciwość, nasz lęk. 

Nasze winy i naszą niezdolność do 

przebaczania powierzmy Bożej 

miłości, która uwolni nas od 

niepotrzebnych oskarżeń wysuwanych 

pod własnym adresem. 

 Rozważanie pierwszego 

słowa Jezusa stanowi dobry punkt 

wyjścia do przebaczenia innym 

ludziom. Wiele osób mówi: „Temu 

człowiekowi nie jestem w stanie 

przebaczyć. Tak głęboko mnie 

zranił”. Takim osobom nie pomoże 

przekonywanie: „Musisz mu 

przebaczyć. Tak nakazuje Jezus. 

Jeżeli nie przebaczysz, zaszkodzisz 

samemu sobie”. W takiej sytuacji 

zamiast powtarzać sobie, że muszę 

komuś przebaczyć, powinienem 

spróbować odnieść słowa Jezusa do 

osoby, która mnie zraniła. Gdy będę 

wypowiadał słowa: „Ojcze przebacz 

mu, bo nie wiedział, co czyni” myśląc 

o człowieku, który mnie zranił, być 

może najpierw zrodzi się we mnie 

wewnętrzny bunt. Pojawią się myśli: 

„Doskonale wiedział, co robi.  Zrobił 

to umyślnie. Znał mój czuły punkt i 

chciał mi zaszkodzić”. To wszystko 

może być prawdą. W głębi duszy 

jednak człowiek ten nie wiedział, co 

tak naprawdę czyni. Kierowała nim 

po prostu żądza władzy, chciwość 

albo zazdrość. Człowiek ten nie chciał 

wprost mojej krzywdy. Tym co nim 

kierowało nie była zwykła nienawiść. 

Jeżeli przez pewien czas, mając przed 

oczyma tę osobę, będę powtarzał 

słowa Jezusa, moje zranienia staną się 

mniej bolesne. Doświadczę 

wewnętrznego pokoju. Dzięki temu 

będę mógł spojrzeć na krzywdziciela 

w inny sposób. Będę się za niego 

modlił, aby z człowieka 

nieroztropnego zmienił się w 

roztropnego, z nieświadomego - w 

świadomego, z pozbawionego relacji - 

w zdolnego do ich nawiązywania, z 

nieczułego - we wrażliwego, z 

niesprawiedliwego - w 

sprawiedliwego, z kogoś, kto sam 

sobie szkodzi poprzez własną 

nienawiść - w kogoś, kto potrafi 

zawrzeć pokój z samym sobą, a dzięki 

temu będzie się także lepiej obchodził 

ze mną i innymi ludźmi. W ten sposób 

z czasem nabiorę zdolności do 

przebaczenia tej osobie.  

c.d.n. 

Jadwiga Warchoł 

 

 

Krzyż 

 

Wielki Post naznaczony jest 

tym znakiem. Znakiem, o którym 

mówi Pismo: Tak więc, gdy Żydzi 

żądają znaków, a Grecy szukają 
mądrości, my głosimy Chrystusa 
ukrzyżowanego, który jest 
zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem 

dla pogan,  dla tych zaś, którzy są 
powołani, tak spośród Żydów, jak i 
spośród Greków, Chrystusem, mocą 

Bożą i mądrością Bożą (1 Kor 1, 22-
24).  Dla nas, osób wierzących krzyż 

znaczy wiele. Jest znakiem naszego 

zbawienia, przypomina nam o Bogu, 

Jego męce a co za tym idzie o Jego 

miłości.  

Wielu świętych pisało o 

krzyżu. Nie tylko tym, który fizycznie 

widzimy, tym wiszącym w naszych 

domach, w miejscach pracy, o 

szacunku do krzyża i ukochania go, 

ale także o miłości do krzyża w sensie 

duchowym.  

Pięknym przykładem 

niesienia codziennego krzyża jest dla 

nas święty Jan Maria Vianney. 

Zazwyczaj wiemy o nim tylko tyle, że 

był świętym Proboszczem z Ars. 

Jednak ten człowiek i historia jego 

życia jest niezwykłym dowodem i 

świadectwem na wielką Bożą miłość. 

Święty Jan Maria w swoim życiu 

doświadczał wiele krzyży. Pierwszym 

był brak zgody ojca na wybór stanu 

kapłańskiego, później krzyż nauki. 

Mimo pragnienia bycia kapłanem nie 

mógł zapamiętać m.in. odmiany 

łacińskich słówek. Sam nazywa to 

krzyżem, jednak mimo zwątpień 

przyjął ten trud, dokładając wszelkich 

starań by, mimo braku umiejętności, 
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nauczyć się łaciny. Innym krzyżem 

dla świętego Proboszcza były 

obmowy, pomówienia z powodu 

których bardzo cierpiał. Po wielu 

latach, gdy Ars pokochało swojego 

Proboszcza a biskup wysłał do Ars 

księdza wikarego do pomocy to 

właśnie ten młody kapłan przymnażał 

św. Janowi cierpień. Marzyło się mu 

zajęcie miejsca ks. Vianneya na 

stanowisku Proboszcza w Ars. Sam 

ks. Jan wspomina, że by to dla niego 

krzyż. Lecz gdy parafianie chcieli 

prosić biskupa o przeniesienie 

wikarego, ksiądz Proboszcz nie 

pozwolił na to. Wiele innych krzyży 

niósł przez swoje życie św. Proboszcz 

z Ars. Jednak każdy z nich 

przyjmował z wielkim 

dziękczynieniem Bogu. Każdy krzyż 

zanosił przed Najświętszy Sakrament. 

Nie było mu łatwo znosić krzyże lecz 

prawdziwie przyjmował je na swoje 

ramiona jak Chrystus.  

Proboszcz z Ars, ale i wiele innych 

świętych pokazywało nam jak nieść 

krzyż. Wieki Post jest czasem w 

którym nasz wzrok powinien być w 

nim utkwiony. Uczy nas jak go 

przyjmować i nieść. Jakie rady może 

dać nam Proboszcz z Ars na dobre 

przeżycie Wielkiego Postu? 

Gdy popatrzymy na jego 

życie zobaczymy bardzo wysokie 

wymagania wobec siebie, okryte 

ogromną miłością. Proboszcz z Ars 

wiele się umartwiał. Post, modlitwa i 

jałmużna – nie były dla niego metodą 

na Wielki Post ale sposobem na życie. 

Wiele godzin dziennie spędzał przed 

Tabernakulum pogrążony na 

rozmowie z Mistrzem. Widzino go 

gdy wychodził do Kościoła nocą i 

zawsze od modlitwy rozpoczynał 

swój dzień. Jan Maria Vianney wiele 

pościł. Jeśli tylko mógł prosił o 

ugotowanie garnka ziemniaków, które 

zazwyczaj jadł przez cały tydzień. 

Często gotowane ziemniaki by 

spleśniałe, on jednak nigdy nie 

narzekał na takie wyrzeczenia. 

Jałmużna. Święty Proboszcz z Ars 

dzielił się z potrzebującymi 

wszystkim co miał. Wszystkie 

produkty, które dostawał od parafian 

rozdawał ubogim, podobnie z 

ubraniami.  

Święty Jan Maria Vianney nie tylko 

jest dla nas wzorem jak chodzi o jego 

postawę, ale może być dla nas 

doskonałym przewodnikiem po 

Wielkopostnych drogach modlitwy, 

postu i jałmużny. Uczmy się od niego 

ukochania krzyża, przyjmowania go z 

miłością, zawsze z jednoczeniu z 

Chrystusem.  

Choroby, pokusy, kłopoty są 

także krzyżami, które prowadzą do 
nieba. 

Krzyż jest darem, który dobry 

Bóg zsyła swoim przyjaciołom. 

Musisz zaakceptować swój krzyż. Jeśli 
będziesz go dźwigał odważnie, 

zaprowadzi cię do nieba – św. Jan 

Maria Vianney 

Magdalena Maraj 
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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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