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POPIELEC DZIEÑ ODDANIA SIÊ BOGU
Œroda Popielcowa jest dniem zupe³nie innym
ni¿ pozosta³e dni w roku. Nie ma obowi¹zku
udzia³u we Mszy œw., a gromadzi w koœcio³ach mimo ¿e jest normalnym dniem pracy - t³umy
porównywalne do najwa¿niejszych œwi¹t
chrzeœcijañskich.
W ¿aden sposób nie mo¿e byæ nazwany
uroczystoœci¹, czego wyrazem jest choæby
obowi¹zuj¹cy tego dnia post porównywalny z tym,

który obowi¹zuje katolików jeszcze tylko w Wielki
Pi¹tek. Obrzêd posypania g³ów popio³em te¿ jest
ewenementem. W Koœciele pierwszych wieków
biskup naznacza³ w ten sposób jedynie tych, którzy
czynili publiczn¹ pokutê i a¿ do Wielkiego Czwartku
byli wy³¹czeni ze wspólnoty. Z czasem obrzêd ten
sta³ siê znakiem postu i pokuty, odprawianej
prywatnie przez wszystkich wiernych, w ³¹cznoœci z
i n n y m i c z ³ o n k a m i K o œ c i o ³ a .
W Œrodê Popielcow¹, w trakcie
posypywania g³ów popio³em, kap³an wypowiada
s³owa z Pisma Œwiêtego. Ma do wyboru dwa zdania
i warto pamiêtaæ, które z nich bêdzie przeznaczone
dla nas w danym roku. Jeœli us³yszymy: "Prochem
jesteœ i w proch siê obrócisz" (Rdz 3,19),
uœwiadamiamy sobie w³asn¹ s³aboœæ, u³omnoœæ,
przemijanie. A jeœli: "Nawracajcie siê i wierzcie w
Ewangeliê!" (Mk 1,15), przypominamy sobie, ile
jeszcze mamy w sobie z³a, jaka praca nas czeka.
Co maj¹ wspólnego ze sob¹ te dwa fragmenty
Biblii? Ich wspólnym mianownikiem jest zaufanie
Bogu. O. Anselm Grün OSB o zaufaniu do Boga
pisa³: „Ufnoœæ Bogu uwalnia mnie od
przepe³nionego lêkiem kurczowego trzymania siê

samego siebie. Nie oznacza ona jednak, ¿e
wszystko bêdzie dla mnie mia³o pomyœlny koniec,
¿e Bóg uchroni mnie przed wszystkimi problemami.
By³oby to bardzo naiwne podejœcie do zaufania.
Zaufanie oznacza raczej: nie mam ¿adnej
gwarancji, ¿e wszystko mi siê uda, ¿e w moim
ma³¿eñstwie nie bêdzie problemów, ¿e bêdê
zawsze zdrów, ¿e nie spotka mnie ¿aden
nieszczêœliwy wypadek. Wiem jednak jedno, ¿e
Bóg nigdy nie wypuœci mnie ze swoich r¹k. Nawet
œmieræ nie jest w stanie mnie z nich wyrwaæ. Jestem
w pe³nych dobroci rêkach Boga nawet w chorobie
czy w œmierci. Muszê to zawsze mieæ przed
oczyma, wtedy moje zaufanie bêdzie ros³o”.
Tylko w Bogu mamy pewnoœæ ¿ycia, tylko
On mo¿e nadaæ sens naszej szarej codziennoœci.
Kto ufa w³asnym si³om, srodze siê zawiedzie. Jeœli
uzmys³owimy sobie w³asn¹ bezradnoœæ wobec
œmierci i grzechu, jesteœmy na dobrej drodze.
Pozostaje do wykonania tylko jeden krok - krok w
stronê Boga. Najlepszym sposobem na wykonanie
tego kroku jest modlitwa. To w³aœnie ona, powiada
Ewagriusz z Pontu, prowadzi do zaufania: "Kiedy
naprawdê siê modlisz, wtedy rodzi siê w tobie
g³êbokie uczucie zaufania. Anio³owie bêd¹ ci
towarzyszyli, objawiaj¹c sens ca³ego stworzenia"
(O modlitwie 80). Sama modlitwa jest ju¿ wyrazem
zaufania. W modlitwie to zaufanie Bogu równie¿
wzrasta.
Popielec to ani nie ósmy sakrament, ani
zwyczajna tradycja ojców. To autentyczny znak
oddania siê Bogu - oddania Mu w modlitwie
naszego ¿ycia i grzesznoœci. To dzieñ, kiedy znów
mo¿na zacz¹æ od nowa.

opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
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MSZE ŒWIÊTE:
Dni powszednie: 7:00 Msza Œwiêta
7:30
Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
Niedziele: 6:40 œpiew Godzinek
7:00
Msza Œwiêta
8:00
Msza Œwiêta
9:00
Msza Œwiêta
10:30 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
12:00 Msza Œwiêta dla dzieci i rodziców
18:00 Msza Œwiêta
10:00 Msza Œwiêta w Strzy¿ewie
10:00 Msza Œwiêta w Perzynach
I Pi¹tek Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
16:30 Msza Œwiêta dla dzieci
18:00 Msza Œwiêta
20:00 Msza Œwiêta dla m³odzie¿y
I Sobota Miesi¹ca: 7:00 Msza Œwiêta
7:30 Msza Œwiêta
18:00 Msza Œwiêta
20:00 Msza Œwiêta, ró¿aniec, procesja fatimska
i Apel Jasnogórski
BIURO PARAFIALNE:
Poniedzia³ek 9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Wtorek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
Pi¹tek
9:00 10:00 oraz 18:30 19:30
PARAFIALNE BIURO POMOCY PRAWNEJ:
Œroda 17:30 19:00
Czwartek 17:30 19:00
W sprawach pilnych tel. 0 605 599 081
SAKRAMENT CHRZTU ŒWIÊTEGO:
udzielany jest w ka¿d¹ 2 i 4 sobotê miesi¹ca podczas
MszyŒwiêtych o godz. 17:00.

Szafarze Komunii Œwiêtej:

w ka¿d¹ niedzielê
od godz. 10:00
szafarz Zygmunt Buda
tel. (068) 3860 769
szafarz Krzysztof Kubiak
tel. (068) 3860 716
szafarz Miros³aw Skubiszyñski tel. (068) 3869 866
szafarz Piotr Pruszkowski
tel. (068) 3869 653
KATECHEZA PRZEDMA£¯EÑSKA:
Spotkania odbywaj¹ siê w Domu Katolickim przy ulicy
Plac Rybaki wg rocznego programu.
W lipcu i sierpniu przerwa wakacyjna.
Informacji udziela:
Maria Suchorska
tel. 3847 188
STRA¯ HONOROWA
SERCA PANA JEZUSA:

NAJŒWIÊTSZEGO

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca adoruje Najœwiêtszy
Sakrament od godz. 800 do 900. W ka¿dy pierwszy pi¹tek
miesi¹ca Msza œw. o godz. 700 w intencjach Stra¿y
Honorowej NSPJ. Po mszy œwiêtej wystawienie
Najœwiêtszego Sakramentu i krótkie nabo¿eñstwo do
Serca Pana Jezusa.
NABO¯EÑSTWO DO MI£OSIERDZIA BO¯EGO:
ka¿dego 13-tego dnia miesi¹ca Msza Œwiêta o godz. 18:00
wraz z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego
RODZINA RADIA MARYJA:
spotyka siê ka¿dego 16-tego dnia miesi¹ca na Mszy
Œwiêtej o godz. 18:00. Po Eucharystii spotkanie Ko³a
Przyjació³ Radia Maryja w salce Domu Parafialnego
ODNOWA W DUCHU ŒWIÊTYM:
spotkania odbywaj¹ siê w czwartki po Mszy Œwiêtej
wieczornej
BIBLIJNA GRUPA M£ODYCH:

Nauka dla rodziców i chrzestnych w pi¹tki przed chrztem

Spotkania w Pi¹tek, godz. 19.30

po Mszy Œwiêtej wieczornej.

PARAFIALNA SCHOLA M£ODZIE¯OWA:
prowadz¹ca: p. Joanna Ch³opkowska

SAKRAMENT POJEDNANIA:
przed i podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej,
w Pierwsze Czwartki miesi¹ca w godz. 17:00 18:00,
w Pierwsze Pi¹tki miesi¹ca w godz. 15:00 18:00,
ODWIEDZINY CHORYCH:
Kap³ani: w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca od godz. 8:00
Uwaga: w razie nag³ej potrzeby wezwania kap³ana do
chorego nale¿y zatelefonowaæ do ksiêdza proboszcza lub
ksiê¿y wikariuszy.
Ksi¹dz Proboszcz
Ksi¹dz Krzysztof (B.)
Ksi¹dz Krzysztof (K.)
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tel. 3868 444
tel. 3868 014
tel. 3869 892

CHÓREK DZIECIÊCY:
Prowadz¹cy: p. Piotr Pluciñski
Schola dzieciêca ma swoje spotkania w ka¿d¹ sobotê o
godz. 11 na salce w Domu Katolickim
PORADNICTWO AA (dla osób uzale¿nionych)
GRUPA AL.-ANON (dla bliskich osób uzale¿nionych)
ul. Mostowa 10, œwietlica Szko³y Podstawowej, œroda
godz. 18:00, telefon (0-68) 3869- 406
WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA spotyka siê na
modlitwie w koœciele w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca w
godz. 800 do 900.

Œwiêto Ofiarowania Pañskiego
2 Luty
(Matki Bo¿ej Gromnicznej)

Koñczy siê okres Bo¿ego Narodzenia
Ze Œwiêtem Ofiarowania Pañskiego nieroz³¹cznie zwi¹zana jest bogata symbolika Œwiat³a,
Kiedyœ nosi³o Ono nazwê Festum candelarum uroczystoœæ œwiec,
blisk¹ polskiej nazwie Œwiêta Matki Bo¿ej Gromnicznej
(œwiêto to by³o przed wojn¹ œwiêtem koœcielnym i dniem wolnym od pracy,
zlikwidowane zosta³o zaraz po II-giej wojnie).
Znaczenie symboliczne gromnic, jak w ogóle œwiat³a w liturgii,
p³ynie ze s³ów Ewangelii wg Œw. Jana; 8; 12
Chrystus jest œwiat³oœci¹ prawdziw¹, która oœwieca wszelkiego cz³owieka,
na ten œwiat przychodz¹cego.
Modl¹c siê podczas œwiêcenia gromnic, kap³an prosi Boga aby swoj¹ nauk¹ i £ask¹
umys³ ludzki oœwieca³, a Mi³oœci¹ Serca ich zapala³.

Tak jak Matka Bo¿a przynios³a do Œwi¹tyni Œwiat³oœæ Œwiata Jezusa Chrystusa,
tak my przynoœmy gromnice, symbol naszej wiary, nadziei i mi³oœci.
Polskie obchody tego Œwiêta maj¹ swoje odbicie w poezji, literaturze i malarstwie.
Dziewiêtnastowieczny poeta Kazimierz Laskowski pisze:
…P³yn¹ tony nabo¿ne, jak ta zamieæ nad gajem!
Poprzez pola, przez œnie¿ne, ci¹gn¹ ludzie prze³ajem.
17 lutego - Œroda Popielec
Brn¹ do kolan w œnie¿ycy, jak w mokradli nadrzecznej…
„ Proch jesteœ i w proch siê obrócisz”
Oj, us³a³o¿, us³a³o¿! W dzieñ Maryi Gromnicznej!
Hula wicher po polu, szumi zamieæ po borze;
Lecz tego co wy¿sze zna cele, Popielec zasmuciæ
Stary koœció³ z modrzewia dziwnie p³onie i gorze.
nie zdo³a,
Przez otwarte oœcierze, Lud przeciska siê ³aw¹,
Bo
dro¿sz¹
mu
bêdzie
nad
p³oche
wesele
W ka¿dym rêku gromnica jarkim œwiat³em siê œwieci
Rozwaga
z
powag¹
u
czo³a.
A ludziska wzdychaj¹, ¿e a¿ œciany siê trzês¹
Do tej Pani w o³tarzu, w poz³ocistym robronie
Do tej Matki Gromnicznej; O œmieræ lekk¹ przy zgonie
Id¹ ludzie z koœcio³a bez obawy i lêku
Ten siê œmierci nie boi, co gromnicê ma w rêku !

Poradnia Rodzinna
przy parafii p.w. M.B.Wniebowziêtej
w Zb¹szyniu
W zwi¹zku z nowym rokiem kalendarzowym 2010,podajemy
do wiadomoœci kolejne terminy rozpoczêcia
KATECHEZ (tzw. kursów) PRZEDMA£¯EÑSKICH :
12 .I. (spotkania zawsze we wtorki o godz.17.00)
12.II., 16.IV., 11.VI., 15.X., 10.XII.,
(spotkania odbywaj¹ siê przez dwa kolejne weekendy o godz.19.00)
Terminy spotkañ w PORADNI PRZEDMA£¯EÑSKIEJ w 2010 roku:
16.II., 20.IV., 15.VI., 14.IX., 19.X., 14.XII.
(spotkania o godz.17.00)
Wszystkie spotkania odbywaj¹ siê w Domu Katolickim przy pl. Rybaki, w sali na I p.
Wszelkie dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 604 637 047
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ŒWIÊCI CYRYL I METODYAPOSTO£OWIE I NAUCZYCIELE
S£OWIAN
Encyklik¹ „Egregiae virtutis” 31 grudnia 1980 roku
papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ patronami Europy
œwiêtych Cyryla i Metodego dwóch greckich braci
¿yj¹cych w IX wieku, w okresie niepodzielonego
Koœcio³a. Kim byli ci œwiêci, ¿e papie¿ uzna³, i¿
mo¿na ich postawiæ za wzór do naœladowania dla
wspó³czesnej Europy?
Konstantyn- Cyryl i Micha³ Metody ( Cyryl i
Metody to ich imiona zakonne ) pochodzili z
arystokratycznej rodziny z Tesalonik ( dzisiejsze
Saloniki ), które le¿¹c na pograniczu
S³owiañszczyzny
mia³y w tamtych
czasach tak¿e
s³owiañska nazwê
So³uñ. Metody
urodzi³ siê ok. 820
roku, a Cyryl 12 lat
póŸniej. Ich ojciec
by ³ w oj sk ow ym
wysokiego stopnia.
M a t k a i c h
prawdopodobnie
by³a S³owiank¹, bo
obaj bracia znali
jêzyk i obyczaje
s³owiañskie.
Rodzice zapewnili
im gruntowne
wykszta³cenie
uniwersyteckie.
Konstantyn pe³ni³
n a d w o r z e
cesarskim bardzo
zaszczytn¹ funkcjê
bibliotekarza.
M i c h a ³ b y ³
prawnikiem i
prefektem jednej z
p r o w i n c j i
cesarskich.
Odczuwaj¹c jednak
powo³anie do ¿ycia
kontemplacyjnego, wst¹pi³ do klasztoru na górze
Olimp i przyj¹³ imiê Metody. Równie¿ jego m³odszy
brat Konstantyn pragn¹³ zostaæ mnichem, ale
bêd¹c jednym z najbardziej wykszta³conych ludzi
ówczesnych czasów, zosta³ przez najwy¿szych
dostojników cesarstwa sk³oniony proœbami do
podjêcia nauczania filozofii. By³ bardzo ceniony i
zyska³ rzadki wówczas przydomek Filozofa. Jednak
nad ziemsk¹ m¹droœæ przedk³ada³ umi³owanie
M¹droœci Przedwiecznej.
Doceniaj¹c wiedzê i duchow¹ wielkoœæ
Konstantyna oraz brata jego Metodego, cesarz i
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patriarcha wysy³aj¹ ich z misj¹ do Chazarów na
Krymie i u podnó¿a Kaukazu. Misja zakoñczy³a
siê powodzeniem, a dyskusje, jakie prowadzi³
Ko ns ta nt yn z mu zu ³m an am i i ¿y do ws ki mi
uczonymi, wywar³y ogromne wra¿enie. Uczeñ obu
braci œw. Klemens Ochrydzki tak pisze o tej misji:
„Metody zaœ modlitw¹, a Filozof nauczaniem
pokonali ich i upokorzyli”.
Po powrocie Metody nie zdo³a³ wróciæ do
¿ycia kontemplacyjnego. Roœcis³aw, s³owiañski
ksi¹¿ê Moraw, wyst¹pi³ do cesarza z proœb¹, aby
przys³a³ mu
mi sj on ar zy, a le
takich, którzy
znaj¹ jêzyk
s³owiañski. Bracia
Konstantyn-Cyryl i
Metody znali ten
j ê z y k
o d
dzieciñstwa. Na
terenie Moraw
dzia³ali ju¿
misjonarze
niemieccy, którzy
d ¹ ¿ y l i d o
umocnienia
wp³ywów Rzymu i
wprowadzenia
jêzyka ³aciñskiego
do liturgii. Ksi¹¿ê
Roœcis³aw zaœ
p r a g n ¹ ³
wprowadziæ swój
kraj w sfer¹
oddzia³ywania
Konstantynopola.
Jeszcze przed
wyp raw ¹ na
Wi el ki e Mo ra wy
nale¿a³o dokonaæ
k on ie cz ny ch
przek³adów Pisma
Œwiêtego oraz
tekstów liturgicznych z jêzyka greckiego na jêzyk
s³owiañski. Konstantyn wywi¹za³ siê z tego zadania
znakomicie.
Bracia na Morawach pozostali oko³o 40
miesiêcy. W swojej pracy misyjnej d¹¿yli do
równo upraw nieni a S³owian , zrównan ia ich z
wielkimi narodami ówczesnego œwiata. Drogê do
tego widzieli w zdobyciu prawa do w³asnego
piœmiennictwa. K onstantyn da³ ówczesnym
S³owianom nowy dostosowany do ich jêzyka alfabet
tzw. G³agolicê ( od wyrazu glagol s³owo, litera ).
Œwiêci bracia umyœlnie zdecydowali siê na ten

ŒWIÊCI CYRYL I METODYAPOSTO£OWIE I NAUCZYCIELE
S£OWIAN
œmia³y krok, aby S³owianom,
którzy jeszcze nie posiadali
w³asnego pisma, uczyniæ bardziej
zrozumia³ymi teksty liturgiczne. Ta
nowoœæ sta³a siê przyczyn¹ wielu
cierpieñ, a nawet przeœladowañ
wobec obu braci.
Misjonarze bawarscy,
którzy dzia³a li wówczas na
ziemiach s³owiañskich poczuli siê
zagro¿eni sukcesami
Kons tant yna i Meto dego i
oskar¿yli ich, przed papie¿em
Miko³ajem I, niemal o herezjê.
Zarzucali im profanowanie wiary,
poprzez przek³adanie jej œwiêtych
pism na „barbarzyñskie” jêzyki.
Bracia zostali wezwani do Rzymu,
ale w tym czasie zmar³ papie¿
Miko³aj I ( + 867 r. ), a po nim zosta³
wybrany Hadrian II. Ku ich radoœci,
papie¿ stan¹³ po ich stronie,
przyj¹³ ich serdecznie. Kaza³
w y œ w i ê c i æ n a k a p ³ a n ó w.
Wyœwiêcony zosta³ równie¿
Metody. Ich s³owiañskie ksiêgi
liturgiczne nakaza³ papie¿
uroczyœcie z³o¿yæ na o³tarzu w
ko œc ie le Na jœ wi êt sz ej Ma ry i
Panny.
W Rz ym ie Ko ns ta nt yn
rozchorowa³ siê tak, ¿e bracia
musieli pozostaæ tam d³u¿ej.
Umar³
14 lutego 869 roku. Krótko przed
œmierci¹ z³o¿y³ œluby zakonne,
przyjmuj¹c imiê Cyryl. Papie¿
Hadrian II urz¹dzi³ œw. Cyrylowi
uroczysty pogrzeb. Zosta³
pochowany w bazylice œw.
Klemensa
w Wiecznym Mieœcie. W roku
1974 papie¿ Pawe³ VI, w geœcie
ekumenicznym, kaza³ zwróciæ
Koœcio³owi prawos³awnemu
relikwie œw. Cyryla. Przejê³y je
uroczyœcie Saloniki i umieœci³y w
nowej œwi¹tyni ku czci œw. Cyryla i
œw. Metodego.
Cyryl przed œmierci¹
wymóg³ od starszego brata
przysiêgê, ¿e ten nigdy nie
zaniecha ich wspólnego dzie³a.
Nied³ugo po œmierci brata
Metody otrzymuje sakrê biskupi¹.

Zostaje biskupem ziem dzisiejszej , s¹ trwa³ym wk³adem Braci
Serbii . Papie ¿ wys³a ³ go z S o ³ u ñ s k i c h w h i s t o r i ê
po wr ot em , ab y ko nt yn uo wa ³ chrzeœcijañstwa. Mo¿na ich uznaæ
misjê. Nominacja ta wywo³a³a z a p r e k u r s o r ó w S o b o r u
g w a ³ t o w n y s p r z e c i w Watykañskiego II, stwierdzaj¹c,
duchowieñstwa z diecezji w ¿e pod tym wzglêdem wyprzedzili
Salzburgu, do której dotychczas epokê.
nale¿a³y te ziemie. Kiedy Metody
Wysok¹ ocenê misji
powróci³ n a Morawy za sta³ Aposto³ów S³owian wystawi³
z m i e n i o n e w a r u n k i . U p a d ³ Papie¿ Jan Pawe³ II, mianuj¹c ich
obrz¹dek s³owiañski, z takim w s p ó ³ p a t r o n a m i E u r o p y i
trudem wprowadzony przez po dn os z¹ c i ch do ro cz ne
œwiêtych braci, a górê nad nim wspomnienie 14 lutego do rangi
wzi¹³ obrz¹dek ³aciñski.
œwiêta.
Œw iê ty Me to dy zo st a³
W encyklice „Slavorum
podstêpnie uwiêziony i przez dwa Apostoli” z 2 czerwca 1985 roku
lata przebywa³ w wiêzieniu, w Jan Pawe³ II pisze m.in.: „Cyryl i
op³akanych warunkach. Dopiero Metody stanowi¹ jakby ogniwo
energiczna akcja papie¿a Jana ³¹cz¹ce, jakby duchowy pomost
VIII ( 872-882 ) przywróci³a mu miêdzy nurtem tradycji
wolnoœæ. Metody ponownie uda³ wschodniej i zachodniej, które
si ê d o R zy mu gd zi e z os ta ³ ³¹cz¹ siê razem w jedn¹ wielk¹
¿yczliwie przyjêty przez papie¿a, Tradycjê Koœcio³a powszechnego.
kt ór y po tw ie rd zi ³ ws zy st ki e S¹ oni dla nas wzorem i patronuj¹
nadane mu przywileje.
wy si ³k ow i e ku me ni cz ne mu
W tym czasie dosz³o do s i o s t r z a n y c h k o œ c i o ³ ó w
p o j e d n a n i a R z y m u z wschodniego i zachodniego w
K o n s t a n t y n o p o l e m . M e t o d y odnalezieniu poprzez dialog i
zo st aj e w Ko ns ta nt yn op ol u modlitwê widzialnej jednoœci w
uroczyœcie przyjêty przez cesarza d o s k o n a ³ e j i c a ³ k o w i t e j
i patriarchê. Powróci³ nastêpnie na wspólnocie”.
Morawy, gdzie prze³o¿y³ jeszcze
Œwiêci przedstawiani s¹
wiele tekstów na jêzyk swoich zwykle razem, jako biskupi greccy,
uczniów. Zmar³ 6 kwietnia 885 ³a ci ñs cy i s³ ow ia ñs cy. Cy ry l
roku. Doczesnych szcz¹tków œw. niekiedy tak¿e, jako zakonnik
Me to de go do te j po ry ni e grecki. Ich atrybutami s¹ ksiêgi i
odnaleziono.
zwój pisma z alfabetem
Krótkotrwa³e dzie³o braci uleg³o s³owiañskim.
zniszczeniu, choæ nie przepad³o
Urszula Pawelska
bez œ ladu. Takie rysy i ch
dzia³alnoœci,
j
a
k
dowar toœci o
w a n i e
Bo¿e, Tyœ pos³a³ œwiêtych
r odzinnej
k u l t u r y Cyryla i Metodego, by ludom Europy
l u d ó w ,
g³osili naukê Twego Syna.
k t ó r y m
g ³ o s z o n a Daj i nam umys³ jasny i serca czu³e,
j e s t
byœmy id¹c przez ¿ycie œwiadczyli
Ewangelia ,
prawdê Ewangelii.
sprawowani
e liturgii w
Amen.
jêzykach
narodowych
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ŒWIATOWY DZIEÑ CHOREGO
11 luty - pierwsze objawienie
Najœwiêtszej Maryi Panny w
Lourdes.
Œwiatowy Dzieñ Chorego
ustanowi³ Jan Pawe³ II.
Wyznaczy³ obchody tego
dnia na 11 lutego, kiedy
Koœció³ wspomina pierwsze
objawienie Maryi w Lourdes.
Ogólnoœwiatowe obchody
tego Dnia odbywaj¹ siê co
roku w którymœ z sanktuariów
Maryjnych na œwiecie.
11 lutego to dzieñ, w którym wspominamy
cudowne objawienie Matki Bo¿ej z Lourdes. W tym
dniu ³¹czymy siê duchowo w modlitwie, by obj¹æ ni¹
wszystkich cierpi¹cych, chorych, starszych i
m³odszych. Tych, których znamy i tych, o których nic
nie wiemy. Wszyscy chorzy z ca³ego œwiata w tych
dniach zmierzaj¹ do Lourdes, by prosiæ o ³askê
cudownych uzdrowieñ, o zrozumienie swojego
cierpienia. Przed Grot¹ Objawieñ p³yn¹ ³zy bólu,
cierpienia, rozpaczy, samotnoœci, a tak¿e ³zy radoœci i
wielkiego szczêœcia. Do Matki Bo¿ej udaj¹ siê
cierpi¹cy na przeró¿ne choroby. Z wielk¹ nadziej¹, ¿e
za poœrednictwem Uzdrowicielki objawi siê w nich
zbawcza moc Chrystusa.
Cierpienie chorego z powodu choroby nie jest

Z “DZIENNICZKA” ŒW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ
Modlitwa. Dusza zbroi siê przez
modlitwê do walki wszelakiej. W
jakimkolwiek dusza jest stanie,
powinna siê modliæ. Musi siê modliæ
dusza czysta i piêkna, bo inaczej
utraci³aby sw¹ piêknoœæ; modliæ siê
musi dusza d¹¿¹ca do tej czystoœci, bo
inaczej nie dosz³aby ona do niej; modliæ
sie musi dusza dopiero co nawrócona,
bo inaczej upad³aby z powrotem;
modliæ siê musi dusza grzeszna,
pogr¹¿ona w grzechach, aby mog³a
powstaæ. I nie ma duszy, która by nie
by³a obowi¹zana do
modlitwy, bo wszelka
³aska sp³ywa przez
m o d l i t w ê .
(Dzienniczek 140)
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najwa¿niejsze i
jedyne. Gorsze
b
y
w
a
osamotnienie w
bólu, brak
pocieszenia,
odwiedzin,
zepchniêcie ich
na bok. My ludzie
z d r o w i
powinniœmy siê
wi el e od ni ch
uczyæ. Mo¿emy
niejednokrotnie podziwiaæ ich wiarê. Uczyæ siê
szacunku dla zdrowia, odwagi i wytrwa³oœci, a tak¿e
wytrwa³oœci ludzkiego ¿ycia.
Lourdes jest bardzo daleko od Zb¹szynia. Nie
ka¿dy z nas mo¿e tam pojechaæ, ale mo¿emy
przyzywaæ jej w ka¿dym miejscu i prosiæ o
wstawiennictwo. Dzisiejszy cz³owiek nieczêsto
rozumie skupienie siê na cierpieniu. Dlatego
spróbujmy choæby ten jeden dzieñ zauwa¿yæ, ¿e
wokó³ nas jest ktoœ chory i cierpi¹cy bardziej, ni¿ ja i
Ty, który liczy na nasz¹ pomoc, obecnoœæ i
zrozumienie.
Matko Najœwiêtsza. Dziêkujê Ci za ka¿dy kolejny
dzieñ ¿ycia.

Gabrysia Skubiszyñska

ZB¥SKIE SANKTUARIUM DLA NAJM£ODSZYCH PARAFIAN

ZB¥SKIE SANKTUARIUM DLA NAJM£ODSZYCH PARAFIAN

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE CZYLI KSI¥DZ PO KOLÊDZIE…
„Odwiedziny duszpasterskie maj¹ charakter
domowej liturgii. Rozpoczynaj¹ siê od wspólnego
œpiewania kolêd (w Adwencie innych pieœni). Obrzêd
b³ogos³awieñstwa rodzin w okresie Bo¿ego
Narodzenia mo¿e mieæ cztery "wersje". Ka¿dy
formularz przewiduje rozwa¿anie S³owa Bo¿ego i
wspóln¹ modlitwê. W czasie odwiedzin mo¿na
poprosiæ ksiêdza o poœwiêcenie obrazu lub ró¿añca.
Specjalny obrzêd przewidziano w przypadku
b³ogos³awieñstwa nowego domu i mieszkania.
Poœwiêcanie domostw i b³ogos³awienie rodzin ma w
Koœciele d³ug¹ tradycjê. Poleca³ je œw. Atanazy ju¿ w
III w. Pierwsze wzmianki o uroczystym
b³ogos³awieñstwie domów przy okazji Uroczystoœci
Objawienia i Wielkiej Soboty znajdujemy w
Gelasianum, dokumencie z V/VI w. "Kolêda powsta³a
w zamierzch³ej przesz³oœci œredniowiecza, gdzieœ w
wiekach naszej historii, kiedy k³adziono podwaliny
organizacji parafialnej w Koœciele polskim" - pisa³ bp
Piotr Kalwa w wydanej w 1933 r. we Lwowie pracy
"Powstanie i rozwój polskiej kolêdy".
Kolêda wykszta³ci³a siê jako zwyczaj odwiedzin
opartych na ceremoniale liturgicznym. Z pocz¹tku
wizyty te wi¹za³y siê z obowi¹zkow¹ danin¹
parafialn¹ pobieran¹ przez proboszcza. Stopniowo od XVII-wiecznej reformy Koœcio³a - na pierwszy plan
wysuwa³ siê aspekt pastoralny, czyli spotkanie
kap³ana i œwieckiego na p³aszczyŸnie wiary oraz
wynikaj¹ca z niego perspektywa przysz³ych relacji i
pracy duszpasterskiej. Na pytanie: Kolêda czy
odwiedziny duszpasterskie? - odpowiedzieæ trzeba
dziœ: Kolêda, bo teologicznie osadzona w tajemnicy
Objawienia, w tajemnicy pasterzy i mêdrców w
Betlejem, ale tylko taka, która stanowi autentyczne
spotkanie duszpasterskie” (za: www.opoka.pl).
Moje pierwsze doœwiadczenia z kolêd¹
koja rz¹ siê z dzie ciñs twem , gdy po Bo¿y m
Narodzeniu do domu przychodzi³ ksi¹dz po kolêdzie.
Ta wizyta mia³a zawsze szczególnie uroczysty
wymiar. Nie by³y to zwyk³e odwiedziny. Nieco
podekscytowani czekaliœmy na przyjœcie ksiêdza.
Oczywiœcie najpierw przychodzili ministranci
œpiewaj¹cy kolêdê. Ksi¹dz po odprawieniu modlitwy
zawsze z ka¿dym rozmawia³ i obowi¹zkowo
wpisywa³ siê w zeszyt od religii.
Bardzo szybko sam zosta³em ministrantem i
mog³em doœwiadczaæ kolêdy „z drugiej strony”. By³y
to niezwyk³e prze¿ycia. Zw³aszcza, ¿e
podpoznañska parafia, w której mieszka³em by³a
wówczas niewielka, ministrantów ma³o, wiêc
zdarza³o siê, ¿e ksi¹dz proboszcz zwalnia³ z lekcji,
bym móg³ iœæ na kolêdê. A by³o to zajêcie bardzo
mêcz¹ce, gdy¿ nieraz jako ministrant chodzi³em na
kolêdê codziennie. W latach osiemdziesi¹tych mrozy

nawet jeszcze by³y siarczyste. Œnieg by³ po kolana i
mróz szczypa³ nos i uszy dos³ownie. W latach stanu
wojennego po zakoñczonej kolêdzie i kolacji byliœmy
przemycani samochodem do domu. Parafianie
ryzykowali mimo godziny milicyjnej. Pamiêtam te¿,
¿e najczêœciej ksiêdza i ministrantów odwo¿ono
samochodem marki „Syrenka”.

Po za³o¿eniu rodziny nadal kolêda ma swoje
wa¿ne miejsce w ¿yciu rodziny. Nadal jest to dzieñ
bardzo uroczysty. Wszyscy domownicy œpiesz¹ od
swoich zajêæ, by odœwiêtnie ubrani oczekiwaæ
spotkania z kap³anem, oczekiwaæ wraz z jego
przyjœciem by by³ „Pokój temu domowi i wszystkim
jego mieszkañcom”. W tak burzliwych czasach
szczególnie potrzeba, aby dom rodzinny by³
nasycony Bo¿ym pokojem, by by³ oaz¹ pokoju dla
wszystkich dom domowników i goœci. Kolêda to
okazja do radowania siê obecnoœci¹ ksiêdza i
porozmawiania o najistotniejszych sprawach.
Przecie¿ do koœcio³a chodzimy przynajmniej co
niedzielê, wiêc dobrze, ¿e ksi¹dz przychodzi do nas
chocia¿ jeden raz w roku. Najm³odsi mog¹ z
ciekawoœci¹ zerkaæ czy pod sutann¹ ksi¹dz nosi
spodnie. A brzd¹c przykryty ¿artobliwie przez ksiêdza
biretem nie zapomni tego do koñca ¿ycia.
Myœlê jednak, ¿e kolêda ma najwiêksze
znaczenie dla samego kap³ana. Nawet jeœli w
ka¿dym domu jest to tylko krótka chwila (ze
wzglêdów organizacyjnych), to daje to
duszpasterzowi obraz parafii i parafian. Pozwoli to
zapewne podj¹æ konkretne i bardziej trafne decyzje
duszpasterskie czy organizacyjne w przysz³oœci. Z
niecierpliwoœci¹ oczekujemy wiêc ksiêdza z kolêd¹ i
b³ogos³awieñstwem.
P.S. Podobno jest jeszcze problem „koperty”. Ale
po pierwsze: nie jest ona istot¹ kolêdy. Po drugie: to
moja sprawa czy i jak¹ dajê ofiarê na utrzymanie
Koœcio³a i jego kap³anów.

Mirek Skubiszyñski

9

HOLA!!! SALUDOS DE CHILE!!!
“Hola„ (czyt. Ola)
po hiszpañsku
oznacza czeœæ witaj i „saludos de
Chile” (czyt.
saludos de Czile)
z n a c z y
po zd ro wi en ia z
Chile. W niemal
ca³ej Ameryce
£aciñskiej u¿ywa
siê jêzyka
hiszpañs kiego, z
wyj ¹tk iem mo¿ e
B r a z y l i i i
pomniejszych
pañstewek gdzie
mówi siê po
portugalsku.
Chil e znaj duje
si ê z na sz eg o
punk tu widz enia
na dos³ownym
koñcu œwiata
mniej wiêcej 18
godzin lotu
samolotem z
cen tru m Eur opy
za oceanem, na
z a c h o d n i m
w y b r z e ¿ u
kontynentu siêgaj¹c na po³udniu samego Przyl¹dka
Horn. Kszta³tem przypomina odwrócon¹ literê „j”, która
mierzy oko³o 4300 km d³ugoœci i oko³o 200 w
najlepszym razie 300 km szerokoœci, na której to jest
niemal wszystko. Na ca³ej d³ugoœci, Chile ma dostêp do
Oceanu a z drugiej strony znajduje siê olbrzymi masyw
Andów ze szczytami osi¹gaj¹cymi niemal 7000 metrów.
Na pó³nocy znajduje siê najbardziej sucha pustynia
œwiata Atakama, które deszczu nie widzia³a ³adnych
400 lat, s¹ gejzery i aktywne wulkany, a na po³udniu
niezwykle bogate w roœlinnoœæ lasy. Na po³udniowym,
oblodzonym skraju kontynentu, który tak¿e nale¿y do
Chile, ¿yj¹ pingwiny. Jest to wiêc kraj w którym mo¿na
znaleŸæ niemal wszystko: od oceanu po najwy¿sze góry
- i od pustyni po pingwiny.
Do tego kraju kontrastów przylecia³em w
paŸdzierniku, ¿eby jako jezuita odbyæ tutaj dwuletni
etap formacji przygotowania do kap³añstwa i pracowaæ
w jednym z jezuickich kolegiów. Moje pierwsze
wra¿enia jakie mia³em, mo¿na streœciæ w prostych
s³owach, ten œwiat jest miej wiêcej tak ró¿ny od naszego
jak odleg³oœæ która nas dzieli... Kolor skóry ludzi jest
ciemniejszy ni¿ Europejczyków, ale nie tak ciemny jak
Afrykanów. Wiêksze jednak s¹ ró¿nice w sposobie
bycia. Ogólnie rzecz ujmuj¹c nie przejmuj¹ siê tutaj za
bardzo niemal niczym, s¹ spontaniczni, bardziej
spokojni i wiecznie siê spóŸniaj¹… Mieliœmy pewnego
dnia spotkanie z m³odzie¿¹, które wed³ug
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harmonogramu mia³o siê zacz¹æ o 18:30 i zaczê³o siê…
o 20:00… Jedyn¹ osob¹, która by³a tym zdziwiona
by³em ja. Normalne spóŸnienie jednak to oko³o 15
minut, a 30 min to ju¿ du¿o. Inna sprawa zwi¹zana jest z
pozdrawianiem siê; zawsze kiedy siê witamy mówimy
„Hola, como estás?” (czyt. Ola, komo estas?), co
znaczy „Czeœæ jak siê masz?” i raczej siê nie
odpowiada, ¿e czuje siê Ÿle. Jeœli chce siê powiedzieæ,
¿e jest Ÿle mówi siê „No muy bien” (czyt. No muj bien)
czyli „Nie bardzo dobrze” lub „Más o menos” (czyt. Mas
o menos) czyli „No tak w miarê, plus minus” i w
t³umaczeniu na nasze znaczy „Œwiat mi siê wali i mam
wszytkiego dosyæ…”. Mo¿liwe, ¿e jest tak bo nikt tutaj
nie chce s³uchaæ jak ktoœ narzeka.
W tym kraju przysz³o mi tak¿e spêdziæ Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia, które trzeba przyznaæ nie s¹
podobne do naszych. Pierwsz¹ ró¿nic¹ jest pogoda.
Pierwszy raz w ¿yciu w grudniu chodzi³em w krótkim
rêkawku, czego raczej nie zapomnê. Jest tak dlatego,
¿e Chile znajduje siê po drugiej stronie pó³kuli i w innej
strefie klimatycznej, przez to pory roku s¹ zamienione.
Tak szczerze mówi¹c to nie czu³em za bardzo
klimatu Œwi¹t, który mo¿na by porównaæ do tego, jaki
prze¿ywa³em w Polsce. Miasto nie by³o zaœnie¿one ani
przystrojone, z wyj¹tkiem mo¿e wielkiej plastikowej
choinki przed centrum handlowym z gwiazdorem od
Coca-Coli i plastikowymi krasnalami. W koœcio³ach
czu³o siê œwi¹teczny klimat bardziej. W ka¿dym by³a
szopka z figurkami i mo¿na by³o trochê pooddychaæ
atmosfer¹ œwi¹t. Pasterka jest tutaj wczeœniej mniej
wiecej o 20:00, 21:00 i ka¿dy z nas poszed³ na Msze do
wspolnoty w której by³ przez caly rok.
Kiedy wróciliœmy póŸnym wieczorem, mieliœmy krótk¹
modlitwê ¿eby uczciæ dzieñ Narodzenia Pana Jezusa i
poŸniej odbarowywaliœmy sie prezentami. Mniej wiêcej
dwa tygodnie wczeœniej ka¿dy mia³ napisaæ na kartce
jakiœ drobiazg który chcia³by otrzymaæ i losowa³
sekretnego przyjaciela, któremu mia³ ten prezent
przygotowaæ. Ka¿dy po kolei otwiera³ swój prezent i
zgadywa³ kto mu go przygotowa³. Potem siedzieliœmy
jeszcze wspolnie przy posilku sk³adaj¹cym sie z
przystawek i czegoœ s³odkiego i poszliœmy spaæ.
Kiedy mnie pytali jak siê prze¿ywa Œwiêta w Polsce, to
co im mówi³em wydawa³o im siê niemal¿e bajkowe.
Dwanaœcie tradycyjnych potraw, ³amanie siê op³atkiem,
rozpoczêcie wieczerzy wraz z pierwsz¹ gwiazdk¹,
wolne miejsce przy stole dla nieznajomego goœcia,
Pasterka o pó³nocy, kolêdowanie… To wszystko
wydawa³o siê bardzo piêkne, ale dla nich obce.
Mniej wiêcej w ten sposób wygl¹da w du¿ym skrócie
œwiat za oceanem, który pozna³em do chwili obecnej, ze
swoimi obyczajami, religijnoœci¹ i w ogromnym skrócie
kultur¹. Te trzy miesi¹ce spêdzone na drugim koñcu
œwiata, pokaza³y mi jak bardzo ró¿ni¹ siê nasze œwiaty i
jak ró¿nie mo¿na prze¿ywaæ Œwiêta, w których przecie¿
chodzi o to samo, narodzenie i przyjœcie naszego
Zbawiciela na Œwiat.

Zbigniew Szulczyk SI

NASZE PARAFIALNE KOLÊDOWANIA
Oko³o 4 godzin trwa³o Parafialne
Kolêdowanie w niedzielê 24 stycznia 2010r., na które
zaprosi³ parafian ks. Proboszcz Zbigniew Piotrowski.
Miejscem kolêdowego spotkania by³ Dom Katolicki
im. Jana Paw³a II.
B y ³ a
o k a z j a
poœpiewaæ
k o l ê d y
wspólnie z
Dzieciêcym
C h ó r e m
Parafialnym,
Zespo³em
Œpiewaczy
Wspania³e solistki z chóru Bo¿a Niwa
Zb¹s zyñs kich
Seniorów i
„Weso³a Ferajn¹”, a tak¿e z Zespo³em Regionalnym
„Wesele Przyprostyñskie”. Zaprezentowa³y siê tak¿e
zespo³y wokalne: Pauza i Gospel. Goœcinnie wyst¹pi³
Chór Parafialny „Bo¿a Niwa” z Opalenicy. Ca³oœæ
spotkania ubogaci³a swoim wystêpem Powiatowo
Wolsztyñska Orkiestra Dêta, w przerwach której
œpiewa³y wymienione zespo³y.
Budynek radia
Podczas spotkania mo¿na by³o czêstowaæ siê
kaw¹ i herbat¹, piernikami, a nawet gor¹cymi
kie³basami. Pomimo siarczystego mrozu atmosfera
na sali by³a bardzo ciep³a, a wielu parafianom
kolêdowa³o od samego pocz¹tku do koñca.
Spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym odœpiewaniem
Bóg siê Rodzi.
Ks. Proboszcz, dziêkuj¹c œpiewaj¹cym
zespo³om i orkiestrze, zaprosi³ wszystkich na kolejny

j u¿ Fe st yn
Pa ra fi al ny,
który w tym
r o k u
odbêdzie
s i ê
6
czerwca.
Nie
by³o to
j e d y n e
Zespó³ Œpiewaczy Zb¹szyñskich Seniorów
tegoroczne dyryguje M. Leœnik, akompaniament R. Go³ek
kolêdowe
spotkanie,
bo w sobotê, 16 stycznia równie¿ w Domu Katolickim
odby³ siê Koncert Kolêd w wykonaniu Orkiestry Dêtej
im. A. Janiszewskiego. Dziêkujemy wszystkim
wykonawcom za duchowe prze¿ycia, ale przede
wsz yst kim dzi êku jem y ks. Pro bos zcz owi za
zorganizowanie tych spotkañ i za to, ¿e mamy gdzie
siê spotyka, a wiêc za wyremontowany Dom
Katolicki.

Urszula Pawelska

ks. Proboszcz dziêkuje wszystkim i zaprasza
na tegoroczny festyn

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
7 luty - V niedziela zwyk³a
£k 5, 1-11
Zostawili wszystko i poszli za
Jezusem.

!

drugiej ³odzi, ¿eby im przyszli z pomoc¹. Ci podp³ynêli i
nape³nili obie ³odzie, tak e siê prawie zanurza³y.
Widz¹c to Szymon Piotr przypad³ Jezusowi do kolan i
Zdarzy³o siê raz, gdy t³um cisn¹³ siê do Jezusa, rzek³: «OdejdŸ ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek
aby s³uchaæ S³owa Bo¿ego, a On sta³ nad jeziorem grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego
Genezaret, e zobaczy³ dwie ³odzie, stoj¹ce przy towarzyszy w zdumienie wprawi³ po³ów ryb, jakiego
brzegu, rybacy zaœ wyszli z nich i p³ukali sieci. dokonali; jak równie Jakuba i Jana, synów
Wszed³szy do jednej ³odzi, która nale¿a³a do Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz
Szymona, poprosi³ go, ¿eby odbi³ od brzegu. Potem Jezus rzek³ do Szymona: «Nie bój siê, odt¹d ludzi
usiad³ i z ³odzi naucza³ t³umy. Gdy przesta³ mówiæ, bêdziesz ³owi³». I przyci¹gn¹wszy ³odzie do brzegu,
rzek³ do Szymona: «Wyp³yñ na g³êbiê i zarzuæcie sieci zostawili wszystko i poszli za Nim.
na po³ów». A Szymon odpowiedzia³: «Mistrzu, przez
Szymon jest rybakiem, to jego od lat
ca³¹ noc pracowaliœmy i niceœmy nie u³owili. Lecz na wykonywany zawód, czuje siê kompetentny w tej
Twoje s³owo zarzucê sieci». Skoro to uczynili, dziedzinie. A oto ca³a noc zmarnowana! Jaka
zagarnêli tak wielkie mnóstwo ryb, e sieci ich frustracja, jak wielkie zmêczenie musia³y mu
zaczyna³y siê rwaæ. Skinêli wiêc na wspólników z towarzyszyæ... Zniechêcenie, mo¿e z³oœæ?... I oto
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pojawia siê Jezus z proœb¹ zdawaæ by siê mog³o
paradoksaln¹: „Wyp³yñ na g³êbiê i zarzuæcie sieci na
po³ów”. Jak wielkie zaufanie Szymona, jak ogromne
zawierzenie: „Mistrzu, ca³¹ noc pracowaliœmy i
niceœmy nie u³owili(...), lecz na Twoje s³owo zarzucê
sieci. Jezus zaprasza tak¿e nas do czegoœ wiêcej, ni
dotychczas. Pragnie, byœmy nie bali siê podjêcia
nowych wyzwañ, nowych dzia³añ. Wzywa nas do
odwa¿nego rozeznawania, jak lepiej i g³êbiej
poznawaæ Boga, by czyniæ swoje ¿ycie autentycznie
szczêœliwym. Gdy cz³owiek podejmuje z Jezusem
rozeznanie i wypada ono na „TAK”, to mówi: „na Twoje
s³owo zarzucê sieci; nawet gdy grozi burza, sztormy,
a wczeœniej...niceœmy nie u³owili...”
!

14 luty VI niedziela zwyk³a
£k 6, 17. 20-26
B³ogos³awieni ubodzy, biada bogaczom.

Jezus zeszed³ z dwunastoma Aposto³ami na
dó³ i zatrzyma³ siê na równinie. By³ tam du¿y poczet
Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z ca³ej Judei i z
Jerozolimy oraz z wybrze¿a Tyru i Sydonu. A On
podniós³ oczy na swoich uczniów i mówi³:
«B³ogos³awieni jesteœcie wy, ubodzy, albowiem do
was nale¿y królestwo Bo¿e. B³ogos³awieni wy, którzy
teraz g³odujecie, albowiem bêdziecie nasyceni.
B³ogos³awieni wy, którzy teraz p³aczecie, albowiem
œmiaæ siê bêdziecie. B³ogos³awieni bêdziecie, gdy
ludzie was znienawidz¹ i gdy was wy³¹cz¹ spoœród
siebie, gdy zel¿¹ was i z powodu Syna Cz³owieczego
podadz¹ w pogardê wasze imiê jako niecne: cieszcie
siê i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza
nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich
czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom,
bo odebraliœcie ju¿ pociechê wasz¹. Biada wam,
którzy teraz jesteœcie syci, albowiem g³ód cierpieæ
bêdziecie. Biada wam, którzy siê teraz œmiejecie,
albowiem smuciæ siê i p³akaæ bêdziecie. Biada wam,
gdy wszyscy ludzie chwaliæ was bêd¹. Tak samo
bowiem ojcowie ich czynili fa³szywym prorokom».
Uczniowie Jezusa musz¹ siê jeszcze wiele
nauczyæ, lecz ju¿ s¹ szczêœliwi, b³ogos³awieni,
rozradowani, bo spotkali ¿ywego Boga. S¹ szczêœliwi,
bo Bóg sta³ siê ich Pocieszycielem, gdy p³acz¹. On
daje i wype³nia to, co obieca³. On zaspokaja g³odnych i
pragn¹cych Jego sprawiedliwoœci. On jest Obroñc¹
uczniów zniewa¿anych, oskar¿anych, obmawianych z
Jego powodu. On pieczo³owicie zabezpiecza nagrodê
uczniów w niebie. Dla tych powodów oni rozpoczêli
s³u¿yæ Jezusowi. Zostali wybawieni z niewoli diab³a i
zaprowadzeni do królestwa Syna Bo¿ego. Z kolei
„Biada" to okrzyk bólu lub gniewu, oznacza wezwanie
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do dokonania zmiany w sposobie myœlenia i
postêpowania. Biada nie potêpia, lecz wzywa do
nawrócenia ludzi, którzy ufaj¹ sobie, a nie ufaj¹ Bogu.
21 luty I niedziela Wielkiego Postu
£k 4, 1-13
Jezus przebywa³ w Duchu Œwiêtym na
pustyni i by³ kuszony.

!

Jezus pe³en Ducha Œwiêtego powróci³ znad
Jordanu i czterdzieœci dni przebywa³ w Duchu na
pustyni, gdzie by³ kuszony przez diab³a. Nic w owe dni
nie jad³, a po ich up³ywie poczu³ g³ód. Rzek³ Mu wtedy
diabe³: «Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz temu
kamieniowi, ¿eby siê sta³ chlebem». Odpowiedzia³ mu
Jezus: «Napisane jest: "Nie samym chlebem ¿yje
cz³owiek"». Wówczas wyprowadzi³ Go na górê,
pokaza³ Mu w jednej chwili wszystkie królestwa œwiata
i rzek³ diabe³ do Niego: «Tobie dam potêgê i
wspania³oœæ tego wszystkiego, bo mnie s¹ poddane i
mogê je odst¹piæ, komu chcê. Jeœli wiêc upadniesz i
oddasz mi pok³on, wszystko bêdzie Twoje». Lecz
Jezus mu odrzek³: «Napisane jest: "Panu, Bogu
swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu
s³u¿yæ bêdziesz"». Zaprowadzi³ Go te do Jerozolimy,
postawi³ na naro¿niku œwi¹tyni i rzek³ do Niego: «Jeœli
jesteœ Synem Bo¿ym, rzuæ siê st¹d w dó³. Jest bowiem
napisane: "Anio³om swoim rozka¿ê o Tobie, ¿eby Ciê
strzegli", i "na rêkach nosiæ Ciê bêd¹, byœ przypadkiem
nie urazi³ swej nogi o kamieñ"». Lecz Jezus mu odpar³:
«Powiedziano: "Nie bêdziesz wystawia³ na próbê
Pana, Boga swego"». Gdy diabe³ dokoñczy³ ca³ego
kuszenia, odst¹pi³ od Niego a do czasu.
Komentarzem do tej Ewangelii bêd¹ s³owa Œw.
Augustyna (+430): ... ¯ycie nasze poœród tej
pielgrzymki nie mo¿e obejœæ siê bez pokusy, po postêp
nasz dokonuje siê w³aœnie przez pokusê, i nikt nie
pozna samego siebie, o ile nie jest kuszony, i nikt nie
mo¿e zostaæ uwieñczony, jak tylko ten, kto zwyciê¿y³,
zwyciê¿yæ nie mo¿e ten, kto nie walczy³, a nie mo¿e
walczyæ ten, kto nie ma nieprzyjació³ i nie doznaje
pokus... Dopiero co czytano w Ewangelii, ¿e Pan
Jezus by³ kuszony przez szatana na pustyni. Najpierw
Chrystus by³ kuszony przez szatana. W Chrystusie
jednak to ty by³eœ kuszony, bo Chrystus z ciebie wzi¹³
cia³o, z siebie natomiast da³ tobie zbawienie; z ciebie
wzi¹³ œmieræ, a z siebie da³ tobie ¯ycie; od ciebie wzi¹³
obelgi, a z siebie da³ ci chwa³ê; a wiêc i z ciebie wzi¹³
pokusê, a z siebie da³ ci zwyciêstwo. Jeœli w Nim
jesteœmy kuszeni, w Nim tak¿e zwyciê¿ymy szatana.
Widzisz, ¯e Chrystus by³ kuszony, a nie
zauwa¿asz, ¿e zwyciê¿y³? Poznaj wiêc, ¿e ty
jesteœ w Nim kuszony i ¿e ty w Nim zwyciê¿ysz.
!

28 luty II niedziela Wielkiego Postu

KOMENTARZE DO CZYTAÑ NIEDZIELNYCH
£k 9, 28b-36
Przemienienie Pañskie.
Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jana i Jakuba i
wyszed³ na górê, aby siê modliæ. Gdy siê modli³,
wygl¹d Jego twarzy siê odmieni³, a Jego odzienie sta³o
siê lœni¹co bia³e, A oto dwóch mê¿ów rozmawia³o z
Nim. Byli to Moj¿esz i Eliasz. Ukazali siê oni w chwale i
mówili o Jego odejœciu, którego mia³ dokonaæ w
Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli
zmorzeni. Gdy siê ocknêli, ujrzeli Jego chwa³ê i
obydwóch mê¿ów, stoj¹cych przy Nim. Gdy oni
odchodzili od Niego, Piotr rzek³ do Jezusa: «Mistrzu,
dobrze, e tu jesteœmy. Postawimy trzy namioty: jeden
dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza».
Nie wiedzia³ bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówi³,
zjawi³ siê ob³ok i os³oni³ ich; zlêkli siê, gdy weszli w
ob³ok. A z ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest mój Syn
wybrany, Jego s³uchajcie». W chwili, gdy odezwa³ siê
ten g³os, Jezus znalaz³ siê sam. A oni zachowali
milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o
tym, co widzieli.
Przemienienie Jezusa na górze Tabor by³o
zapowiedzi¹ Zmartwychwstania. Zapowiada³o
przemianê Chrystusa. Po Zmartwychwstaniu Jego
cia³o ró¿ni³o siê od cia³a cz³owieka. Jezus wchodzi³
mimo drzwi zamkniêtych, pojawia³ siê i znika³, umia³
sprawiæ, by raz Go rozpoznawano, a innym razem nie
rozpoznawano... Podobn¹ przemianê naszego cia³a
zapowiedzia³ œwiêty Pawe³ Aposto³. To Jezus, ten
sam, który przemieni³ siê w obecnoœci Aposto³ów na
górze Tabor, "przekszta³ci nasze cia³o poni¿one na
podobne do swego chwalebnego cia³a t¹ potêg¹, jak¹
mo¿e On tak¿e wszystko, co jest, sobie
podporz¹dkowaæ”. Ka¿dego kto wierzy w Syna
Bo¿ego czeka takie przemienienie, bo ojczyzna
wierz¹cych jest w niebie, nie na ziemi!

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek

Serdecznie zapraszamy na pyszne domowe wypieki, dobr¹
kawê i herbatê
wg przepisu œw. Hildegardy.
W kawiarni mo¿na skorzystaæ z ksiêgozbioru, prasy oraz
wys³aæ pocztê
czy popracowaæ na swoim laptopie, gdy¿ udostêpniamy
Pañstwu Internet.
W Cafe Hildegarda mo¿na zorganizowaæ przyjêcia
rodzinne czy w gronie przyjació³
– s³u¿ymy pomoc¹.
Godziny otwarcia:
Wtorek-pi¹tek od 14:00
Sobota 10:00- 13:00 15:00-20:00
Niedziela od 10:00
tel. do Cafe Hildegarda (068)3868 157
(w godzinach otwarcia) oraz 519 133 100
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POPIELEC WARTO ZACZ¥Æ OD RACHUNKU SUMIENIA
„Nawracajcie siê” to wo³anie Koœcio³a w Wielkim
Poœcie. A w³aœciwie to wo³anie samego Chrystusa,
który od wieków zwraca siê do ludzi ustami Koœcio³a
z tym samym apelem. Nawracajcie siê! Dos³ownie:
zmieniajcie swoje myœlenie. Nawrócenie to najpierw
przemiana mentalnoœci, odrzucenie z³ego sposobu
myœlenia i przyjêcie prawdy wiêkszej ode mnie
Bo¿ej Prawdy.
Jeœli bêdê myœla³ po Bo¿emu, bêdê równie¿ ¿y³
po Bo¿emu. Jeœli uwierzê Ewangelii, czyli przyjmê
S³owo Boga za punkt odniesienia, wartoœciowania,
wybierania, to wtedy zmieni siê tak¿e moje ¿ycie.
Dlatego tak wielki jest czêsto opór cz³owieka przed
œwiat³em Ewangelii. Bo intuicyjnie czujemy, ¿e jeœli
przyznamy racjê Bogu, to wtedy musimy zmieniæ swoje
¿ycie. Nieraz bardzo radykalnie. A to boli. Jak bardzo,
wiedz¹ ci, którzy próbuj¹ to robiæ.
Nie wystarczy raz siê nawróciæ. Potrzebujemy
nieustannej pracy nad sob¹. Mam wci¹¿ od nowa
zmieniaæ swoje myœlenie. Bo œwiat niepostrze¿enie
przeci¹ga mnie na swoj¹ stronê, kwestionuje wiarê,
Boga, Koœció³. Sugeruje, ¿e nie warto siê wysilaæ.
Dlatego na ka¿dym etapie ¿ycia trzeba dokonywaæ
„okresowego przegl¹du” swojego umys³u, serca,
sumienia. Dlatego co roku jest Wielki Post. Dlatego co
roku to samo wezwanie do uzdrawiaj¹cej rewizji
myœlenia, a w konsekwencji ¿ycia.
Dlaczego rachunek sumienia w Popielec?
Ile¿ to razy nasze kazania, spowiedzi czy
wielkopostne postanowienia rozp³ywaj¹ siê ogólnikach,
w pobo¿nych has³ach oderwanych od ¿ycia. Trzeba od
pocz¹tku z³apaæ byka za rogi. Inaczej przeœpimy Wielki
Post. Mo¿e kolejny raz. Rachunek sumienia nie jest
moralizowaniem, nie jest odczytywaniem wyroku, nie
jest ksiêgowaniem grzechów. Jest modlitw¹! Ka¿da
autentyczna modlitwa zawiera moment poznawania
siebie samego. Przed Bogiem nie muszê nikogo
udawaæ, nikogo graæ. Nie muszê siê baæ ani siebie, ani
swojej przesz³oœci, nawet tej najbardziej pokrêconej.
Ojciec Józef Augustyn mówi, ¿e rachunek sumienia „jest

rozmow¹ grzesznika z przebaczaj¹cym Ojcem o
zranionej mi³oœci”
Ka¿dy z nas ma wiele mamy rachunków do
zap³acenia, ale bez obaw. Za ten rachunek nie
musimy p³aciæ. Zap³aci³ ju¿ za niego Pan Jezus na
krzy¿u. „Liczymy” nasze grzechy nie tylko po to, by
zobaczyæ, ¿e jestem prochem, ale równie¿ po to, by
„obliczyæ”, jak wielka jest mi³oœæ Boga wobec mnie,
s³abego grzesznika. Dog³êbne poznanie i uznanie
w³asnej grzesznoœci jest ³ask¹. Z³o najpierw uszkadza
oczy, zaœlepia. Sprawia, ¿e nie uznajemy z³a za z³o.
Ten wyzwalaj¹cy moment otwarcia oczu,
przywrócenia wewnêtrznego wzroku jest dzie³em
Boga. Dlatego przed rachunkiem sumienia trzeba
prosiæ o ³askê poznania swoich grzechów. Duch
Œwiêty jest œwiat³oœci¹ sumieñ. On pomaga uciszyæ
niepokój, pokonaæ lêk, zdobyæ siê na odwagê
zerwania ze z³em i powrotu do Ojca.
Rachunek sumienia musi boleæ.
Poniewa¿ grzech rani Boga, rani ludzi i rani
samego grzesznika. Warto staraæ siê zobaczyæ
powi¹zanie grzechów, ich Ÿród³o, motywacjê. Zawsze
bêdzie towarzyszy³a nam pokusa „wybielania siebie”,
„lizania zbyt czu³ego ³apy swego sumienia” czy
„przekszta³cania ewangelii w ³agodn¹ opowieœæ” (ks.
Twardowski). Kiedy œw. Piotr po trzykrotnej zdradzie
Mistrza us³ysza³ pianie koguta, uœwiadomi³ sobie, co
narobi³. Zobaczy³ swój grzech. Pianie koguta by³o jak
ostre pytanie przeszywaj¹ce sumienie. Mo¿e wtedy
Piotr przerazi³ siê swojego grzechu? Ale chwilê potem
jego wzrok skrzy¿owa³ siê ze spojrzeniem Jezusa. To
by³o prawdziwe wyzwolenie. Wtedy ju¿ siê nie ba³, ju¿
tylko p³aka³. P³aka³ z bólu nad sob¹, ale i ze szczêœcia,
bo ju¿ wiedzia³, ¿e Pan mu przebaczy³. Rachunek
sumienia jest nie tylko po to, bym zap³aka³ na sob¹.
Jest i po to, bym zachwyci³ siê Bo¿ym mi³osierdziem.
Warto.

Opr. Ks. Krzysztof Kaczmarek
na podst. art. Ks. Tomasza Jaklewicza,
Goœæ Niedzielny 05/2008.
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DROGA DUCHOWA KAP£AÑSKA
Jest wiele dróg na œwiecie. Ka¿dy cz³owiek idzie w³asn¹ niepowtarzaln¹ œcie¿k¹ do Boga. Ale
wszystkie drogi musz¹ siê zejœæ na tej samej jednej jedynej, prowadz¹cej do celu: na drodze krzy¿a
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tym bardziej droga ucznia musi siê pokrywaæ z drog¹ Mistrza. Do
kap³anów, przed innymi, powiedzia³ Chrystus: Kto chce za mn¹ iœæ, niech weŸmie krzy¿ swój i naœladuje
Mnie. Spraw, Panie, by dzisiejsze rozwa¿ania Twojej krwawej Mêki zbli¿y³o mnie choæ o jeden krok ku
drodze prowadz¹cej do Twego Arcykap³añskiego Serca.
Opracowa³:

Zygmunt NiedŸwiecki
ul. Hetmañska 22/68
35-045 Rzeszów

Rozwi¹zanie: Krzy¿ ..........................
Wœród Czytelników, którzy do 30. stycznia br.
nadeœl¹ prawid³owe odpowiedzi na wszystkie
pytania na adres:
Zygmunt Buda
Przyprostynia, ul. Prandoty 48
64-360 Zb¹szyñ
rozlosujemy nagrody.

Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki Stacja V
z nr 1 (45) brzmi Krzy¿ DUSZPASTERSTWA
Nagrody wylosowali:

1.Zmuszanie drugich osób,
2.ZakaŸna lub weneryczna,
3.Ustna wymiana zdañ,
4.Szychta robocza w kopalni,
5.Wklês³y wzór,
6.Brzask, pocz¹tek ranka,
7.Ozdoba kaktusa lub ró¿y,
8.Przednia czêœæ g³owy,
9.Na ni¹ nigdy nie jest za póŸno,
10.Wygl¹d twarzy,
Dawna stolica Izraela,

Gratulujemy.

15

KALENDARZ LITURGICZNY - MARZEC

16

