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EWANGELIA (J 3, 14-21) 

 Jezus powiedział do 

Nikodema: "Jak Mojżesz 

wywyższył węża na pustyni, tak 

trzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w 

Niego wierzy, miał życie wieczne. 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, 

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego 
Syna na świat po to, aby świat 

potępił, ale po to, by świat został 

przez Niego zbawiony. Kto wierzy 
w Niego, nie podlega potępieniu; a 

kto nie wierzy, już został potępiony, 

bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego. A 

sąd polega na tym, że światło 

przyszło na świat, lecz ludzie 

bardziej umiłowali ciemność aniżeli 
światło: bo złe były ich uczynki. 

Każdy bowiem, kto źle czyni, 

nienawidzi światła i nie zbliża się do 
światła, aby jego uczynki nie zostały 

ujawnione. Kto spełnia wymagania 

prawdy, zbliża się do światła, aby 
się okazało, że jego uczynki zostały 

dokonane w Bogu". 

 
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 

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 
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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 

 

 

Myśli 
 

Ostatnio bardzo uderzył mnie 

temat myśli poruszony przez jezuitę 

Remigiusza Recława w jednym z 

odcinków rekolekcji internetowych, 

których słuchałam. Czy tak naprawdę 

zastanawiamy się nad naszymi 

myślami? Nad ich przesłaniem, 

emocjami jakie niosą? Czy są dobre, 

budujące?  W ciągu dnia mamy 

zapewne tysiące tematów. Czasem ich 

natłok nie pozwala zasnąć w nocy. I 

tak rodzi się pomysł na kolejne 

wyzwanie wielkopostne. Analiza 

własnych myśli. Chcąc podkreślić 

powagę tematu przytoczę słowa z 

Ewangelii św. Marka „Co wychodzi z 

człowieka, to czyni go nieczystym. Z 

wnętrza bowiem, z serca ludzkiego 

pochodzą złe myśli, nierząd, 

kradzieże, zabójęta, cudzołóstwa, 

chciwość, przewrotność, podstęp, 

wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, 

głupota. Całe to zło z wnętrza 

pochodzi i czyni człowieka 

nieczystym”(Mk 7, 20-23). Winston 

Churchill powiedział kiedyś, że „Ceną 

wielkości jest odpowiedzialność za 

każdą myśl.” Dbajmy o nasze myśli, 

aby było dobre, wartościowe, 

budujące, wypełnione Bogiem. Pan 

Jezus w ostatnich chwilach swojego 

życia, z koroną cierniową na głowie 

miał wciąż napełnione serce Duchem 

Bożym, nie było w nich zła i 

nieczystości.  

Ojciec Remigiusz we 

wspomnianych przeze mnie 

rekolekcjach internetowych mówi o 

jednej z reguł duchowości św. 

Ignacego - zakładanie dobrej intencji. 

Jest to zasada, która stawia na obronę 

człowieka, tak jak to czynił Jezus. On 

nigdy nikogo nie przekreślił. Otaczał 

się grzesznikami, bronił ich i 

nawracał. Tak było właśnie z Marią 

Magdaleną. Każdemu dawał szansę. 

Możemy podążać Jego śladem. Nawet 

jeśli ktoś mówi coś źle, w 

nieodpowiedni w naszym przekonaniu 

sposób przedstawia sprawę, tłumaczy. 

Nie oceniajmy od razu. Bo nie wiemy 

z tego to wynika. Może z niewiedzy, 

pobłądzenia, braku sensu. „Nie 

sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 2 Bo 

takim sądem, jakim sądzicie i was 

osądzą; i taką miarą, jaką wy 

mierzycie, wam odmierzą.” (Mt 7, 1-

2). Jezus nie odwracał się od 

wykluczonych, przekreślonych, 

grzesznych. Wyciągał do nich swoje 

ręce i czynił ich chrześcijanami. Bóg 

z każdej osoby potrafi wyciągnąć 

dobro.  

Ojciec Remigiusz zadaje 

ćwiczenie duchowe. Zachęca, aby 

przeanalizować do kogo mamy złe 

myśli? Do jakich osób, szczególnie z 

grona najbliższych? Aby skierować 

nasze myślenie na właściwe tory 

proponuje poszukać dobra w tych 

ludziach i zaprosić do tej relacji 

Jezusa. Zapewne będzie to bardzo 

trudne zadanie, może w pierwszej 

chwili wydawać się niemożliwe do 

realizacji. Bo co jeśli nie mam 

żadnych dobrych myśli? Jest tylko 
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żal, pretensje, niemiłe wspomnienia? 

Tym bardziej potrzebujemy Jezusa w 

tej relacji. Złe myśli i inne negatywne 

emocje zatruwają nas i zniewalają. 

Zabierają radość życia. Zachęcam was 

do słuchania rekolekcji Ojca 

Remigiusza Recława pt. „Przyjdź 

Królestwo Twoje” na YouTube. 

Naprawdę warto. Te 4 minuty mogą 

wiele zmienić. 

 

Anna Zielińska   

Święci z witraży. 
Bł. Ks. Władysław Findysz (I) 

                                                                                                                           

Bł. ks. 

Władysław Findysz 
jest pierwszą 

oficjalnie stwierdzoną 

przez Kościół, 

męczeńską ofiarą 
systemu 

komunistycznego w 

Polsce.   
Bł. ks. Władysław 

Findysz urodził się 13 

grudnia 1907 r. w 
Krościenku Niżnym 

k. Krosna w rodzinie chłopskiej 

Stanisława i Apolonii zd. Rachwał. 

Gdy miał niespełna pięć lat zmarła 
mu mama. Jej śmierć wycisnęła 

bolesny rys na jego życiu, tym 

bardziej że z czworga jego 
rodzeństwa zmarło troje, brat i dwie 

siostry. Po śmierci mamy ojciec 

Władysława wstąpił ponownie w 
związek małżeński z Katarzyną 

Miezin. Z tego związku przyszło na 

świat pięcioro dzieci, z których 

jedno zmarło.  
Edukacja podstawowa 

Władysława przypadła na czas 

pierwszej wojny światowej oraz 
walki o niepodległość Polski. Od 1 

września 1913 r. uczęszczał do 

czteroklasowej szkoły ludowej 

prowadzonej przez siostry felicjanki 
w Krościenku Niżnym. We 

wrześniu 1919 r. został uczniem 

szkoły wydziałowej męskiej, a 
następnie Państwowego Gimnazjum 

im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, 

które ukończył egzaminem 
maturalnym w maju 1927 r. Po 

maturze rozpoczął w Przemyślu 

studia filozoficzno-teologiczne w 

Instytucie Teologicznym Wyższego 
Seminarium Duchownego 

kierowanego przez ks. Jan 

Balickiego, rektora i wykładowcy 
teologii dogmatycznej (obecnie 

błogosławiony). Święcenia 

kapłańskie przyjął 19 czerwca 

1932 r. w katedrze przemyskiej z 
rąk ordynariusza przemyskiego bp. 

Anatola Nowaka.  

Przez pierwszych dziewięć lat 
kapłaństwa ks. Findysz jako 

wikariusz pełnił posługę 

duszpasterską w dużych 

parafiach miejskich: 
Borysław, Drohobycz, 

Strzyżów i Jasło. 

Duszpasterstwo wymagało 
dużego wysiłku na 

rozległych 

terytorialnie 
parafiach, w 

których mieszkali 

także grekokatolicy, 

unici, Żydzi oraz 
grupy innych wyznań lub 

bezwyznaniowców. Ks. 

Władysław oprócz pracy w 
kościele katechizował w 

gimnazjum, liceum oraz 

prowadził grupy parafialne 

Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. 

Druga wojna światowa zastała 

ks. Findysza w Strzyżowie. 
Normalną pracę parafialną 

utrudniały niemieckie władze 

okupacyjne, które znacznie 
ograniczyły działalność Kościoła. 

Pomimo to ks. Findysz przygotował 

się do egzaminu 

proboszczowskiego, który złożył w 
dniach 17-18 kwietnia 1941 r. 

Nominację na administratora parafii 

w Żmigrodzie Nowym otrzymał 8 
lipca 1941 r. po zmarłym 

proboszczu ks.  Franciszku 

Wilczewskim, a rok później 

13 sierpnia 1942 r. został 
mianowany na jej proboszcza.  

Czas, w którym ks. Findysz 

obejmował parafię był bardzo 
trudny. Toczyła się II wojna 

światowa. Pomimo to ks. Proboszcz 

prowadził normalne duszpasterstwo. 
Wcześnie rano odprawiał mszę 

świętą umożliwiając wielu wiernym 

skorzystanie ze spowiedzi i 

Komunii Świętej. Poza zwyczajną 
posługą duszpasterską ks. 

Władysław pomagał materialnie 

rodzinom uwięzionych i 
zamordowanych, korespondował z 

parafianami wywiezionymi na 

roboty do Rzeszy, ukrywał na 
wikarówce osobę poszukiwaną 

przez niemieckie Gestapo. Po 

przejściu frontu w styczniu 1945 r., 

ks. Findysz zajął się remontem 

splądrowanego i zniszczonego 
kościoła z plebanią. 

Przy braku władz 

administracji cywilnej dbał o 

zorganizowanie pomocy 

charytatywnej potrzebującym i 

unormowanie podstawowych form 
życia publicznego w parafii. 

Podejmował szereg działań, które 

miały na celu podniesienie 

podupadłego podczas wojny, 
religijno-moralnego poziomu życia 

parafian. W tym celu organizował 

nabożeństwa, sprawował 
sakramenty święte, dbał o regularne 

nauczanie zasad wiary, wizytował 

parafię, łączył węzłem małżeńskim 
żyjących bez ślubu kościelnego, 

godził zwaśnionych, a grzeszących 

upominał i wzywał do poprawy 

swego życia. Obowiązki 
duszpasterskie wypełniał z wielką 

gorliwością i oddaniem sprawie 

Bożej. W latach 1953-1956 i od 
1959 r., po zlikwidowaniu przez 

władze komunistyczne nauczania 

religii w szkołach, zorganizował jej 

nauczanie w kościele parafialnym. 
Niestety, zaangażowanie 

duszpasterskie ks. Findysza budziło 

podejrzenia i wrogość władz 
komunistycznych. Rządzący 

komuniści, prowadzący 

programową laicyzację i ateizację 
społeczeństwa połączoną z walką z 

Kościołem, uznali ks. Findysza za 

„wroga ludu” i „szpiega Watykanu”. 

Był Inwigilowany i szykanowany 
przy każdej nadarzającej się okazji. 

Jednak w 1956 r. po przemianach 

ideowych w kraju UB uznał, że 
ks. Findysz zaprzestał wrogiej 

działalności i jest lojalnym 

księdzem. Tymczasem ks. Findysz 
wypełniał jedynie swe obowiązki 

duszpasterskie. Odpowiedzialnie 
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sprawował pieczę nad 

powierzonymi mu parafianami 

upominając grzeszących, a 
błądzącym wskazywał właściwą 

drogę.  

Ciąg dalszy za tydzień 

Opracowanie: Janka  

 

O nasz kościół w ubiegłym 

tygodniu zadbali mieszkańcy 

ul. Miłej: 

Janina Kawa, Anetta Ożóg, 

Adam Ziemiński, Jadwiga 

Winnicka, Monika Pałka, 

Małgorzata Gargała, Maria 

Pasela, Genowefa Ferenc, Renata 

Cypryś, Monika Kawa, Iwona 

Rak 

Bóg zapłać! 
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

11 MARCA 2018 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

1. Trwają nasze rekolekcje wielkopostne. Dzisiaj 

nauki ogólne na każdej Mszy św. Po Mszy św. o godz. 

11.30 spotkanie rekolekcyjne dla mężczyzn. 

Przypominamy, że dzisiaj, wyjątkowo, Gorzkie Żale 

odprawione zostaną o godz. 15.45. Jutro dzień 

zakończenia rekolekcji. Msze św. o godz. 9.00 i o 

godz. 18.00. W czasie Mszy św. o godz. 18.00 

wszystkie małżeństwa zostaną zaproszone do 

odnowienia przyrzeczeń złożonych w dniu zawarcia 

sakramentu małżeństwa. Jutrzejsza składka 

przeznaczona zostanie na cele rekolekcyjne. 

2. Dzisiaj po południu odbędzie się III Koncert Pieśni 

Pasyjnej „Któryś za nas cierpiał rany…”. Już w czasie 

Mszy św. o godz. 17.00 śpiewać będą chóry, a po 

zakończeniu Mszy św. rozpocznie się koncert. W 

związku z koncertem po południu część parkingu przy 

ul. Kard. Wojtyły zostanie wyłączona dla autokarów, 

którymi przyjadą nasi goście. 

3. Zespół Caritas rozprowadza baranki wielkanocne w 

cenie 5 zł i kartki świąteczne. Bóg zapłać za ofiary 

złożone z okazji Kaziuków. Dzisiaj i przez dwie 

kolejne niedziele dzieci i młodzież z naszej Szkoły 

Podstawowej nr 9 oferują nam własnoręcznie przez 

siebie wykonane kartki świąteczne. Dochód z ich 

sprzedaży przeznaczony zostanie na misje. 

4. W najbliższą sobotę, 17 marca o godz. 10.00 w 

kościele na Zalesiu Ksiądz Biskup Ordynariusz udzieli 

sakramentu bierzmowania naszej młodzieży z klas III 

gimnazjum. Obowiązkowa dla kandydatów próba 

przed uroczystością odbędzie się w najbliższy wtorek 

o godz. 18.30 w kościele na Zalesiu.  

5. Kandydatów do bierzmowania z klas VII i II 

gimnazjum zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę 

św. o godz. 17.00 i na spotkanie.  

6. W najbliższy czwartek o godz. 18.30 odbędzie się 

spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się w 

tym roku do Pierwszej Komunii Świętej. Na spotkaniu 

poruszone zostaną kwestie organizacyjne. 

7. Dziękujemy rodzinom z ul. Miłej za przygotowanie 

kościoła na dzisiejszą niedzielę oraz za ofiarę na 

ogrzewanie kościoła. Prosimy, aby troskę o kościół w 

tym tygodniu przejęli kolejni mieszkańcy ul. Miłej, 

numery parzyste począwszy od Państwa Pańczyszyn. 

… trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby 

każdy, kto w Niego wierzy miał życie wieczne (J 3,14-

15) 

 INTENCJE MSZY ŚW.  

IV TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU 

11/03/2018 – 18/03/2018 
 

11/03 IV Niedziela Wielkiego Postu 

7 30 

9 30 

11 30 

 

17 00 

+ Jan i Eugenia Oczoś w rocznicę śmierci 

za parafian 

za żyjących i zmarłych członków 
Apostolstwa Dobrej Śmierci 

+ Michał Przewrocki 11. Msza 

św. gregoriańska 

 
 

12/03 Poniedziałek – parafialne rekolekcje 

wielkopostne 

7 00 

18 00 

+ Michał Przewrocki 12. Msza św. gregoriańska 

1) + Stefan i Katarzyna Leś 
2) + Zofia, Franciszek, Jan Rak 

 

13/03 Wtorek  

7 00 

18 00 

 

+ Michał Przewrocki 13. Msza św. gregoriańska 

1) + Helena Gwiżdż od Kręgu Rodzin 
Domowego Kościoła 

2) + Marian Bazylak w rocznicę śmierci 

 

14/03 Środa – dzień spowiedzi parafialnej  

7 00 

 

18 00 

1) + Michał Przewrocki 14. Msza św. 

gregoriańska 

2) + Czesława Płodzień od męża Edwarda 

 + Franciszek Miciuda w 3. rocznicę śmierci 
 

15/03 Czwartek  

7 00 

18 00 

 

+ Michał Przewrocki 15. Msza św. gregoriańska 

1) + Tadeusz Leś w 8. rocznicę śmierci 
2) + Czesław, Marian, Franciszka Pelczar 

 

16/03 Piątek 

9 00 

18 00 

+ Józef Szczepański 

1) + Kazimierz Wąsacz od chrześnicy Doroty z 
rodziną 

2) + Michał Przewrocki 16. Msza św. 

gregoriańska 
 

17/03 Sobota 

9 00 

18 00 

+ Michał Przewrocki 17. Msza św. gregoriańska  

1) + Mikołaj Rawski od sąsiadów 

2) + Józef Szetela 
 

18/03 V Niedziela Wielkiego Postu  

7 30 

9 30 

11 30 

17 00 

+ Józef Rzeźnik 

+ Józef Buniowski 

za parafian 
+ Michał Przewrocki 18. Msza św. gregoriańska  
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