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Nawróćcie się do Pana Boga waszego!
On bowiem jest łaskawy, miłosierny,
nieskory do gniewu i wielki
w łaskawości, a lituje się
na widok niedoli.”

Plan rekolekcji w Roku Świętego Józefa
Niedziela – 07 marca 2021
„Jakie życie, taka śmierć, czyli: co wiemy o świętym Józefie i dlaczego o nim są te rekolekcje?”

Godzina
07.00
09.00
Po Mszy św.
11.00
16.15
17.00

Nabożeństwo z nauką
Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
Nauka dla młodzieży licealnej – kandydatów do bierzmowania
Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich

Poniedziałek – 08 marca 2021
„Człowiek ma dwoje uszu i jedne usta, czyli: dlaczego święty Józef milczy?”

Godzina
07.30
08.20
18.00
18.50

Nabożeństwo z nauką
Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
Nauka stanowa dla kobiet
Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
Nauka stanowa dla kobiet

Wtorek – 09 marca 2021
„Kawał dobrej roboty, czyli: kim z zawodu był święty Józef, ale tak naprawdę?”

Godzina
07.00
07.30
08.20

Nabożeństwo z nauką
Spowiedź dla wszystkich
Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
Nauka stanowa dla mężczyzn

16.30 – 18.00 Spowiedź dla wszystkich
18.00
Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich
18.50
Nauka stanowa dla mężczyzn
Środa – 07 marca 2021
„Blisko Jezusa i Maryi: czyli jak święty Józef uczy nas się modlić?”

Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich i zakończenie rekolekcji
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18.00

Nabożeństwo z nauką
Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich na zakończenie rekolekcji
Strona

Godzina
07.30
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Naukowcy obliczyli, że nasz organizm wykonuje około 22000 oddechów
dziennie. Oddychanie jest czynnością niezbędną dla życia, brak oddechu
oznacza śmierć, a jakakolwiek niewydolność oddechowa to sprawa, którą
trzeba się zająć natychmiast. Intuicyjnie wiemy, co znaczą powiedzenia:
„Złapać oddech”, „Wziąć głęboki oddech” czy „Odetchnąć pełną piersią”
i dobrze nam się one kojarzą, ale nie myślimy bez przerwy o wdechach
i wydechach, o działaniu poszczególnych mięśni, o jakości powietrza, którym
karmimy ciało. Dziś, w czasach epidemii koronawirusa, słowa „walka o każdy
oddech” dla wielu nabrały ogromnego znaczenia… Zastanawiając się nad
kwestią oddychania, możemy znaleźć wiele analogii z życiem duchowym.
REKOLEKCJE – CO TO?
Czym jest oddychanie? Wymianą
gazów między naszym organizmem
a środowiskiem, co zapewnia ciału
dopływ tlenu i zdobycie – podczas
procesu
utleniania
substancji
organicznych – energii potrzebnej do
życia. Coś takiego dzieje się także w
naszym życiu duchowym. Tu
oddechem jest codzienna modlitwa,
sakramenty, sakramentalia, lektura
duchowa, czyny miłosierdzia. Czasem
trzeba wziąć głębszy oddech lub go
uspokoić, a kiedy brak nam powietrza,
od razu to czujemy. Inaczej jest w
życiu wewnętrznym – można w ogóle
nie odczuć w sensie fizycznym braku
duchowego „oddechu”, a jednak
cierpieć z tego powodu. Zwłaszcza, że istotą życia duchowego jest jego
nieustanny rozwój. Jeśli się nie rozwija w nas, to pomału zamiera. Dlatego
warto co jakiś czas świadomie się zatrzymać i pomyśleć nad tym, jak i czym
duchowo oddycham, czy rzeczywiście dobrze dotleniam swoją duszę. Czas
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Rekolekcje
oddech dla duszy
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Kościół
od początku wiedział, że dla rozwoju
duchowego ważny jest czas rekolekcji. Przykład modlitwy w odcięciu od
świata dawał sam Mistrz z Nazaretu, kiedy oddalał się od wszystkich
w miejsce osobne, żeby rozmawiać z Ojcem (np. Mt 14,23; Mk 1,35; Łk 6,12;
9,18). Z kolei św. Paweł po swoim nawróceniu pod Damaszkiem nie jadł i nie
pił, dopóki nie usłyszał z ust Ananiasza uzdrawiającego słowa od Jezusa.
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i wysiłek temu poświęcony nazywamy rekolekcjami. Słowo „rekolekcje”
pochodzi z łacińskiego recolligere i oznacza zbieranie na nowo, powtórnie.
Chodzi zatem o odnowienie i pogłębienie więzi z Bogiem oraz umocnienie
wiary, czyli o nawrócenie. O spojrzenie na samego siebie w świetle Bożego
słowa, o skupienie się na własnym życiu wewnętrznym, wyciągnięcie
duchowych treści ponownie gdzieś z głębin i odświeżenie, by na nowo uczyć
się nimi żyć i czerpać z nich dla swego wzrostu. Rekolekcje to czas dialogu
z Bogiem, pytań skierowanych do Niego i uważnego słuchania odpowiedzi, to
czas przemyśleń i decyzji. Służy temu pogłębiona modlitwa i czytanie Pisma
Świętego, Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu, a także
konferencje, sakrament pokuty i pojednania, rozmowy w grupach lub
indywidualne z kierownikiem duchowym, lektura duchowa. Wszystko to ma
skutkować wewnętrzną odnową, byśmy pozbierali się w naszym życiu
duchowym i powrócili na drogę zbawienia. Św. Alfons Liguori tak to wyjaśnia:
„Rekolekcje nie polegają na niczym innym, jak na oderwaniu się na ten czas
od spraw świata i rozmawianiu sam na sam z Bogiem. W nich mówi On do nas
przez swoje natchnienia, a my mówimy do Niego. Jego głos jest jak szmer
łagodnego powiewu, który ledwie się słyszy; i to nie uchem ciała, lecz uchem
serca. Kiedy Bóg chce przyciągnąć do siebie jakąś duszę, prowadzi ją na
samotność i tam mówi do niej”.
WARTOŚCIOWA TRADYCJA
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W pierwszych wiekach chrześcijaństwa pragnienie oderwania się od spraw
świata i szukanie spotkania z Bogiem w ciszy i modlitwie zaowocowało
dosłownie wyjściem na pustynię św. Antoniego i wielu innych mężczyzn
i kobiet. Ich pustelnicze życie stało się poruszającym przykładem dla
wszystkich zanurzonych w troski codzienności. Z biegiem czasu powstało
wiele zakonów, z których część skierowana była ku życiu kontemplacyjnemu,
w bliskości Boga. Większość z nas jednak żyje „w świecie” i raczej nie
pójdziemy do zakonu. W natłoku codziennych obowiązków ledwie
znajdujemy czas na krótką modlitwę, w niedzielę spełniamy obowiązek
uczestnictwa we Mszy świętej, ale gdzieś tam czujemy, że to niewiele. Rodzi
się w nas tęsknota za głębszym spotkaniem z Bogiem. Sposobem na takie
spotkanie są właśnie rekolekcje w różnych swych formach.
REKOLEKCJE I MISJE PARAFIALNE
Najbardziej popularne są rekolekcje parafialne i ich szczególna, dłuższa
forma, czyli misje parafialne. W każdej parafii mają miejsce rekolekcje
wielkopostne i adwentowe, które zwykle trwają trzy dni. Podczas Mszy,
a czasem także po niej, nauki głosi specjalnie zaproszony rekolekcjonista, jest
też okazja do spowiedzi. Rekolekcje parafialne mają za zadanie nie tylko
pomóc indywidualnie każdemu z uczestników, ale też tchnąć nowy powiew
w całą wspólnotę parafialną. Dlatego ważne jest przygotowanie parafii
i szczególne zadbanie o piękno liturgii, o uroczysty śpiew. Można
zaangażować w organizację rekolekcji grupy parafialne. Misje zazwyczaj
odbywają się co 10 lat i trwają tydzień. Na ich zakończenie stawia się czasem
koło kościoła duży krzyż. Obejmują całą parafię, dla której głoszący
misjonarze wraz z proboszczem miejsca przygotowują plan ćwiczeń
duchowych. Swoje nauki mają dzieci, młodzież i dorośli. Misje to
szczegó67lnie ważny dla parafii czas nawrócenia do Boga i odnowy życia
z Nim. Bardzo często myślimy, że rekolekcje polegają tylko na wysłuchaniu
nauki, może jeszcze spowiedzi i uczestnictwie we Mszy. Rekolekcje czy nawet
misje parafialne się kończą, a
my nie widzimy żadnej
różnicy w swoim życiu wiary.
Nie złapaliśmy oddechu na
tyle, by móc to w ogóle
zauważyć. Może się okazać,
że źle się do tego zabraliśmy,
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w sumie nie wyrwaliśmy siebie ze świata na te kilka dni, czasu dla Boga było
mało i nie był on najwyższej jakości. Jaka jest na to rada?
NOWE DROGI
Rozwiązaniem może być wyjazd na weekendowe lub kilkudniowe rekolekcje.
Oderwani od codziennych spraw, pracy, rodzinnych obowiązków i domowych
problemów możemy skupić się i zwrócić myśli ku Bogu. Mieszkanie w domu
rekolekcyjnym, w którym odbywają się konferencje, gdzie znajduje się kaplica
do modlitwy, na miejscu jest możliwość rozmowy z kapłanem i spowiedzi,
sprawia, że łatwiej nam wejść w inny rytm. Cały dzień jest zaplanowany, nauki
przeplatają się z czasem na dzielenie się z innymi lub spacer, adorację
i czytanie Pisma Świętego. Wtedy naprawdę można złapać oddech, nabrać
duchowych sił. Jak jest to ważne, przypominał papież Benedykt XVI:
„W naszej epoce coraz silniejszy jest wpływ sekularyzmu, a z drugiej strony
powszechnie odczuwa się potrzebę spotkania z Bogiem. Oby więc nie
zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa
w ciszy i modlitwie. Bardzo odpowiednimi miejscami dla takiego
doświadczenia duchowego są zwłaszcza domy rekolekcyjne”. Takich miejsc
jest w różnych zakątkach Polski sporo i warto z nich korzystać. Informacje
o nich i o rekolekcjach, jakie się w nich odbywają, znajdują się w katolickich
mediach. Warto wybierać rekolekcje wymagające, o których wiemy lub
przynajmniej spodziewamy się, że nas przemienią. Najlepiej, żeby były one
niczym wyprawa w góry czy daleka wędrówka. Gdy się zmęczymy, gdy
będziemy musieli zmagać się ze swoją słabością, ale pokonamy ją i dojdziemy
do celu, odczujemy radość i satysfakcję. Rekolekcje, które będą od nas
wymagały wysiłku, z pewnością przyniosą owoce. Nawrócenie to sprawa
piękna, ale zazwyczaj bolesna. Gdy nie mamy kondycji, każdy wysiłek kończy
się szybko zadyszką. Zanim wybierzemy się na rekolekcje wyjazdowe,
zadbajmy najpierw o swoją duchową formę, po prostu przygotujmy się do
nich. Spróbujmy się wyciszyć jeszcze w domu, żeby nie wnosić zbyt wiele
codziennego zamętu w ten czas szczególny, oddany wyłącznie Bogu. Może
roztropniej będzie po raz pierwszy pojechać na weekendowe dni skupienia,
zanim wybierzemy się na tygodniowe rekolekcje w milczeniu.
NIE TYLKO OD ŚWIĘTA
Dobre rekolekcje powinny właściwie trwać całe życie. Nie da się głęboko
oddychać tylko raz w roku przez kilka dni i mieć nadzieję, że to nam wystarczy
do pełni, ku której wzywa nas Bóg w Chrystusie (por. Ef 1,3-23). Każdego dnia
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człowiek, ze starymi schematami i nawykami. Wdychamy na co dzień wiele
trucizn obciążających nasz duchowy układ oddechowy. Czasem wystarczy
odciąć się choć na jakiś czas od trujących wyziewów, którymi jesteśmy
zazwyczaj przekarmiani, od sporów polityków, złych wiadomości o różnych
nieszczęściach na świecie, nowinek z życia tak zwanych celebrytów, plotek.
Warto powalczyć o to, by wyschły zatrute źródła różnych sporów, które
prowadzimy w myśli sami ze sobą i tymi, których się obawiamy czy nie lubimy.
Nasza „głuchota”, „ciemnota” i „głupota” na te różne rozpraszacze stają się
mocą i mądrością Bożą (1 Kor 1,17-29). Świat karmi się sporami, a serce
ludzkie – serce każdego z nas – potrzebuje pokoju.
Anna M. Faszczowa „Słowo w śród nas”.
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czeka nas zmaganie, które jest jednocześnie wielką przygodą – porzucanie
starego człowieka i odnawianie się duchem w naszym myśleniu i działaniu (Ef
4,22-24). A rekolekcje to czas zachwycania się czystym duchowym
powietrzem, to niezbędna nauka prawidłowego oddychania na co dzień. Tak,
by po powrocie do zwykłej codzienności, nie odradzał się w nas stary

Medytacje nad Słowem Bożym
III Niedziela Wielkiego Postu – 07 marca 2021 r.
J (2,13-25). Zbliżała się pora Paschy
żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy.
W świątyni zastał siedzących za stołami
bankierów oraz tych, którzy sprzedawali
woły, baranki i gołębie. Wówczas,
sporządziwszy sobie bicz ze sznurów,
powypędzał wszystkich ze świątyni, także
baranki i woły, porozrzucał monety
bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś,
którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Zabierzcie
to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie
targowiska!”. Uczniowie Jego przypomnieli
sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi
rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”.
Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”.
Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz
w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał,
przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł
Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu
uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego
siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku.
Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.
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Mądrość tego świata to mądrość walki o przetrwanie, wykorzystywania
sytuacji, mądrość poszerzania życiowej przestrzeni, mądrość wymiany,
handlu i zysku. Taka jest logika życia, począwszy od jego najprostszych
przejawów: winorośl, szukając punktu zaczepienia, pnie się po murze
i rozsadza go od środka, drapieżniki polują i zabijają, żeby przetrwać, tanie
i kiepskie produkty wypierają lepsze, szukający zysku handlarze anektują
świętą przestrzeń jerozolimskiej świątyni... Taka jest logika tego świata. Jezus
ją zna i nawet sięga do niej w swoich przypowieściach. Dziś mówi nam, że
jednak nie możemy tym zasadom bezwolnie się poddawać, że jesteśmy
z innego świata. Oto widzimy Go, jak usiłuje wyrwać spod panowania tej
światowej logiki mały skrawek przestrzeni, świątynny dziedziniec,
wypędzając z niego handlarzy. Wypędza ich ze świątyni, a zaraz potem mówi
o swoim ciele jako o świątyni, która zostanie zburzona i wzniesiona na nowo
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Dar świętości świątyni

po trzech dniach. Mówi o swojej śmierci, bo wie, że zuchwałe pójście pod
prąd logiki świata będzie pretekstem dla ukrzyżowania Go. Nie dałoby się żyć
na tym świecie, nie akceptując zupełnie jego reguł. Uczeń Chrystusa jest
jednak człowiekiem, który wbrew wszystkiemu usiłuje wyrywać spod ich
panowania coraz to nowe skrawki przestrzeni swojego życia. W świecie,
w którym liczy się siła, wyciąga dłoń do słabego. W świecie, który dąży do
zysku za wszelką cenę, uparcie utrzymuje, że warto być uczciwym i nie dążyć
do celu po trupach. W świecie, który zmienia się w szalonym tempie, jest
niezmiennie wierny danym obietnicom. W świecie, który żyje, jakby Boga nie
było, wytrwale w Niego wierzy. W ten sposób staje się jednym z żywych
kamieni, które tworzą Kościół: Mistyczne Ciało Chrystusa, Świątynię Ducha
Świętego. Oremus

IV Niedziela Wielkiego Postu – 14 marca 2021 r.
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”.
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„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”
– słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Ta miłość nie jest jednak miłością
bezsilną, bo Bóg „przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas,
umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia”. To
jest Ewangelia, dobra nowina w sensie ścisłym. O tym mówią wszystkie księgi
Biblii, o tym mówi dzisiejsza liturgia słowa. Ale pojawia się w niej pewien
zgrzyt – zaraz po proklamacji miłości w dzisiejszej perykopie Jezus

9

Bóg miłości zbawia każdego nas

przypomina niepokojącą prawdę o sądzie. „A sąd polega na tym, że światło
przyszło na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło.”
Prawda o Bożej miłości jest jak snop światła, który wpada do ciemnej piwnicy
– nocne stwory, przyzwyczajone do ciemności, uciekają przed nim
w najciemniejsze kąty. To, że ludzie „bardziej umiłowali ciemność aniżeli
światło”, nie oznacza jakiejś demonicznej fascynacji złem, ale niechęć do
stanięcia w prawdzie, w pełnym świetle. My też tak możemy uciekać – przede
wszystkim poprzez myślenie, że cała ta historia o grzechu, o miłości Bożej,
o zbawieniu, wszyscy ci Samarytanie i synowie marnotrawni zupełnie mnie
nie dotyczą. Że ta historia w ogóle nie jest o mnie – jest o tych pogubionych,
poranionych, którzy zaplątali się w nałogi, zniszczyli swoje rodziny, są
nieudacznikami, ale nie o mnie, porządnym człowieku. Tylko przełamując to
złudzenie, mogę przestać uciekać. Tylko przyjmując promień światła, który
mnie osądza jako grzesznika i przynosi mi dobrą nowinę o miłości Bożej, mogę
zostać stworzony na nowo. Oremus
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J (12,20-33). Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też
niektórzy Grecy. Oni więc
przystąpili do Filipa,
pochodzącego z Betsaidy
Galilejskiej, i prosili go, mówiąc:
„Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”.
Filip poszedł i powiedział
Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip
poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź:
„Nadeszła godzina, aby został
otoczony chwałą Syn Człowieczy.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Jeśli ziarno pszenicy,
wpadłszy w ziemię, nie obumrze,
zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci
je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś
chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś
Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć?
Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze,
wsław imię Twoje!”. Wtem rozległ się głos z nieba: „Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Stojący
tłum to usłyszał i mówił: „Zagrzmiało!”. Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł
Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz
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odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz.
A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To mówił,
oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Poznać Jezusa

Strona
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W dzisiejszym drugim czytaniu usłyszeliśmy, że Chrystus w czasie
swojego ziemskiego życia „z głośnym wołaniem i płaczem (...) zanosił gorące
prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci”. W Ewangelii
Jezus otwiera przed Apostołami Andrzejem i Filipem swoje serce i mówi im,
że Jego dusza doznaje lęku. Modli się też do Ojca i jest to modlitwa trudna:
z jednej strony wszystko w Nim woła o to, by Ojciec wybawił Go od tej godziny
– godziny ciemności, cierpienia i śmierci; z drugiej – jest świadom, że właśnie
po to przyszedł na ziemię, by oddać swoje życie za zbawienie świata. Czy
Ojciec wysłuchał modlitwy Syna? Tak, ale – jak czytamy w komentarzu
zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego – wysłuchał jej „ponad
wszelkie oczekiwania” (2606). Nie tyle oszczędził Mu doświadczenia śmierci,
ile przeprowadził Go przez śmierć do życia. Otworzył Mu drogę tam, gdzie
wydawało się, że wszelka droga się kończy. Chrystus poszedł nią jako sprawca
naszego zbawienia i jako nasz przewodnik w wierze (Hbr 12,2). To na Niego
z ufnością mamy kierować oczy swojego serca za każdym razem, gdy iść
będziemy ciemną doliną, gdy będzie się nam zdawało, że Ojciec zostawił nas
samym sobie i nie słucha już naszego płaczu i naszych modlitw. Oremus

Niedziela Męki Pańskiej – 28 marca 2021 r.
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Osamotnienie Jezusa …
Jednym z najbardziej dramatycznych momentów w opisach męki
Pańskiej jest wołanie Jezusa: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”.
Odpowiedzią na to wołanie i na ostatni, przedśmiertny okrzyk Jezusa, nie jest
głucha cisza, ale rozdarcie się na pół zasłony, która w świątyni jerozolimskiej
broniła dostępu do przybytku, miejsca najświętszego, naznaczonego
obecnością samego Boga. Bibliści zwracają uwagę, że pojawiające się
w oryginalnym tekście Ewangelii według św. Marka sformułowanie „rozdarła
się” (gr. „eschisthe”) pojawia się tylko w jeszcze jednym miejscu. Kiedy
opisywany jest moment chrztu Pańskiego, mowa jest o tym, że nad Jezusem
„rozdarło się niebo” i słychać było głos Ojca, mówiący: „Tyś jest mój Syn
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Mk (14,1—15,47)
(…) Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.
I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra
i Rufusa, który idąc z pola, tamtędy przechodził,
przymusili, żeby niósł Jego krzyż. Przyprowadzili Go na
miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. Tam dawali
Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął.
Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty,
rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina
trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem
Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego
po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet
złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali
głowami, mówiąc: Ejże, Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź
z krzyża i wybaw samego siebie! Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz
z uczonymi w Piśmie, mówili: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król
Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy
z Nim byli ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do
godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:
Eloí, Eloí, lamá sabachtháni?, To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i nasyciwszy
gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mówiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy
przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął
ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał
naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: I. Istotnie, ten człowiek
był Synem Bożym. E. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między
nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome. One to,
kiedy przebywał w Galilei, towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem
z Nim przyszły do Jerozolimy.

umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (1,11). Nieprzypadkowo tylko
w dwóch miejscach pojawia się to samo słowo: jeśli chrzest Pański to moment
objawienia Jezusa jako Syna (a przez to też objawienia Ojca), to również
śmierć na krzyżu jest takim objawieniem. O wiele trudniejszym do przyjęcia,
ale i o wiele pełniejszym. To właśnie wtedy, gdy Syn Boży umiera na krzyżu,
rozdziera się niebo, otwiera się Święte Świętych i człowiek uzyskuje dostęp
do serca samego Boga. Ludzie spragnieni sensacji za zasłoną zobaczą tylko
pustkę. Człowiek, który będzie szedł za Chrystusem, znajdzie – także
w dzisiejszym świecie – drogę do Ojca, który tak bardzo umiłował świat, że
dał swojego Syna Jednorodzonego. Ten Syn „nam zapoczątkował drogę nową
i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje” (Hbr 10,20). Oremus

Środa
03.03.2021
I Czwartek
04.03.2021
I Piątek
05.03.2021
I Sobota
06.03.2021
Niedziela
07.03.2021
Rekolekcje
Parafialne

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.00
9.00
11.00

† Tadeusz Łabędzki (P)
† Stanisława Handzlik (P)
† Krzysztof Gołek (P)
† Julia Pudełko (P)
† Ryszard Rolak (P)
1. † Zbigniew Bezwiński (P)
2. † Stanisław Handzlik w 28 r. śm.
3. † Czesław Sanetra w 2 r. śm.
† Kazimierz Komędera (P)
† Kazimierz Żaczek (P)
† Janusz Wawak (P)
1. † Kazimierz i Edward Tatoń
2. † Andrzej Wołoszyn (P)
1. † Ewa Samojedny (P)
2. † Kazimierz Zieliński w 2 r. śm.
III Niedziela Wielkiego Postu
† Eugeniusz i Genowefa Kasolik z rodzicami
1. † Tadeusz Światłoń (P)
2. † Kazimiera Adamus (P)
3. † Bronisława i Bronisław Jurzak
1. † Wiesława Jędrzejko (P)
2. † Dominik Handzlik w 5 r. śm.
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Poniedziałek
01.03.2021
Wtorek
02.03.2021
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7.30

Rekolekcje
Parafialne

18.00

Wtorek
09.03.2021

7.30

Rekolekcje
Parafialne

18.00
7.30

Środa
10.03.2021
Rekolekcje
Parafialne

Czwartek
11.03.2021
Piątek
12.03.2021
Sobota
13.03.2021

18.00

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.00
9.00

Niedziela
14.03.2021
11.00
17.00
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Poniedziałek
08.03.2021
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17.00

3. W int. kościelnego pana Kazimierza z okazji
imienin o Boże błog. i opiekę świętego patrona
1. † Jan Dyrduła (P)
2. Za Parafian
1. † Ludwika Bies (P)
2. † Antonina Czarnik (P)
1. † Mieczysław Hrapkowicz z rodzicami
i teściami
2. † Kazimierz Żaczek (P)
1. † Józef Zeman (P)
2. W pewnej intencji
1. † Anna i Jan Kasolik
2. † Józef Biłek w r. śm.
1. † Julia Pudełko (P)
2. † Krzysztof Gołek (P)
1. † Robert Kuchta (P)
2. †† Kazimierz Wadoń z żoną Stefanią, córkami
Janiną i Marią oraz z synami Janem, Antonim,
Stanisławem, Franciszkiem i Kazimierzem
3. (rez.)
† Zbigniew Bezwiński (P)
† Stanisława Handzlik (P)
† Michalina Szłapa (P)
1. † Józef Grabski z synem i rodzicami
2. Ewa Samojedny (P)
1. † Władysław Gibas (P)
2. † Bronisław Pudełko (P)
IV Niedziela Wielkiego Postu
† Bronisław Plewniak
1. † Helena Stanclik (P)
2. † Agnieszka i Franciszek Foryś z synami
1. † Andrzej Wołoszyn (P)
2. † Benedykt Wołek w 3 r. śm. i zmarli
z rodziny
3. Za Parafian
† Anna Handzlik w r. śm.

Czwartek
18.03.2021
Piątek
19.03.2021
Sobota
20.03.2021

18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.00
9.00

Niedziela
21.03.2021
11.00

Poniedziałek
22.03.2021
Wtorek
23.03.2021

17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

Środa
24.03.2021

18.00

Czwartek
25.03.2021

7.00
18.00

† Adrian Handy (P)
† Ewa Samojedny (P)
† Bronisława Żmuda (P)
† Jan Kaczmarz (P)
† Eugeniusz Dźwigoń (P)
1. † Roman Skrudlik w 1 r. śm.
2. † Tadeusz Łabędzki (P)
3. W int. Marty z ok. 40 r. Urodzin o Boże błog.
i opiekę Matki Bożej
† Bronisław Pudełko (P)
† Robert Kuchta (P)
† Józefa Maruszczak (P)
1. † Józef Byrski z rodzicami i rodzeństwem
2. † ks. Józef Wanatowicz od II Róży Mężów
Włodzimierza Drożdża
1. † Michalina Szłapa (P)
2. † Maria Pierzchała (P)
V Niedziela Wielkiego Postu
† Antoni i Józefa Kaim z synem Piotrem
1. † Krzysztof Gołek (P)
2. † Michalina Wołoszyn (P)
1. † Helena Weźranowska z mężem
2. † Stefania Zemanek z mężem i dziećmi
w 20 r. śm.
3. Za Parafian
† Bronisław Pudełko w 4 r. śm.
† Janusz Wawak (P)
† Julia Pudełko (P)
† Wiesława Jędrzejko (P)
† Antonina Czarnik (P)
† Władysław Gibas (P)
1. † Helena Borak (P)
2. † Andrzej Wołoszyn (P)
3. † Józef i Elżbieta Jurzak
† Jan Dyrduła (P)
† Ryszard Rolak (P)
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Środa
17.03.2021

7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
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Poniedziałek
15.03.2021
Wtorek
16.03.2021

18.00
7.00
7.00
9.00

Niedziela
28.03.2021
11.00

Poniedziałek
29.03.2021
Wtorek
30.03.2021
Środa
31.03.2021
Wielki
Czwartek
01.04.2021

17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00

18.00

Wielki Piątek
18.00
02.04.2021
Wielka
Sobota
03.04.2021
Niedziela
04.04.2021

† Michalina Szłapa (P)
1. † Marian Tatoń (P)
2. † Kazimierz Żaczek (P)
1. † Robert Kuchta (P)
2. † Tadeusz Światłoń (P)
Niedziela Palmowa
† Władysław Dziergas w 10 r. śm.
1. Za Parafian
2. † Adam Foks
3. † Maria Zając w 1 r. śm.
1. † Czesław Caputa w 1 r. śm.
2. † Zyta Jarnot
3. W int. Jakuba w 10 r. Urodzin o zdrowie,
Boże Błog. i opiekę Matki Bożej
† Kazimierz Adamus (P)
† Julia Pudełko (P)
† Zbigniew Bezwiński (P)
† Adrian Handy (P)
† Ewa Samojedny (P)
† Krzysztof Gołek (P)
1. † Agata i Franciszek Lupa
2. † Ludwika Bies (P)
3. † Jan Dyrduła (P)
Liturgia Ostatniej Wieczerzy
1. W int. kapłanów oraz o nowe powołania od
IV Róży Marii Drożdż
2. W int. ks. Wacława i ks. Krzysztofa
Liturgia Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa

Liturgia Wigilii Paschalnej
1. † Bronisława i Stanisław Krysta z rodzicami
18.00 2. † Józef Ormianin w 4 r. śm. i Józefa
Gałuszka w 11 r. śm.
Niedziela Zmartwychwstania
7.00 † Helena Borak (P)
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Sobota
27.03.2021

7.00
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Piątek
26.03.2021

1. † Monika i Marian Mleczko z synem ks.
Bolesławem
9.00
2. W int. Maksymiliana z ok.18 r. Urodzin
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej
1. † Zenon i Jadwiga Pękala
2. Dziękczynna z ok. 70 r. Urodzin Marii z
11.00
prośbą o dalsze błog. i opiekę Matki Bożej
3. Za Parafian
17.00 † Maria i Józef Wandzel
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Nawrócenie dokonuje się w dialogu z Panem, podczas którego On sam
zwraca uwagę na to, co najważniejsze. Droga chrześcijańskiego nawrócenia
zawsze pogłębia relację grzesznika z Bogiem.
Tajemnica grzechu: zagubienie
Bolesnym doświadczeniem, które naznacza
los człowieka, jest błądzenie prowadzące
do zagubienia. „Wszyscyśmy pobłądzili jak
owce, każdy z nas się obrócił ku własnej
drodze” (Iz 53,6). „Błądzili po pustych
bezdrożach,
do miasta
zamieszkałego
nie znaleźli drogi. Cierpieli głód i pragnienie
i wygasało w nich życie” (Ps 107,4n).
W świetle powyższych tekstów Pisma
Świętego grzesznik jawi się jako istota
podatna na złudzenia, w których potrafi
trwać uparcie, aż do tragicznego finału.
Podobnie jak jeden z bohaterów powieści
Goldinga — ksiądz budujący tytułową wieżę
na kościele. Miasteczko zamiera w strachu,
wiedząc, że konstrukcja dachu nie ma prawa wytrzymać. Obłęd zaślepionego
wizjonera kończy się katastrofą: wieża wali się z hukiem, niszcząc kościół
i okoliczne domy, a on sam popada w obłęd. Grzech objawia się jako obłędny
bieg do przepaści (w przekonaniu, że podążam do krainy szczęścia) lub jako
zagubienie na pustynnych bezdrożach. W pierwszym przypadku człowiek
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łamie sobie kości. Iluzja szczęścia bowiem jest jak film wyświetlany na ścianie.
Gdy ktoś usiłuje wskoczyć w jego wnętrze, wali głową w mur. Gdy diabeł
stwarzał święty Antoniemu iluzje ponętnej kobiety w jego pustelni,
pozostawał niewzruszony. Zdawał sobie sprawę, że jest wciągany w grę
pozorów, która ma złamać jego wierność Bogu i pokonać nieustępliwe
pragnienie podążania ścieżką Prawdy.
W drugim przypadku — nieustannych zmian kierunku marszu na pustyni
— człowiek pogrąża się w rozpaczy, osamotnieniu i poczuciu bezsensu. Św.
Augustyn po latach uznał, że pogoń za tym, co wydawało mu się pięknem
wartym zachodu, wyprowadziła go na manowce. W nawróceniu pierwszą
sprawą jest uznanie własnego stanu. Człowiek potrafi latami tłumić ból
przeżytej katastrofy i urządzać sobie życie na dnie przepaści. Pomaga mu
w tym stosowanie najprzeróżniejszych „uśmierzaczy”, które pozwalają
nie czuć pogruchotanych kości. Te środki zaradcze jeszcze bardziej pustoszą
duchowy organizm człowieka, zamieniając go w snujące się widmo. Ich
bogaty repertuar sprowadza się do wszelkiego rodzaju stanów amoku, które
odrywają człowieka od jego własnego serca, a tym samym od Boga, Źródła
Prawdy. W doświadczeniu grzechu i jego gorzkich owoców dominują u ludzi
wierzących i pragnących nawrócenia trzy postawy.
➢ Pierwsza to poczucie słabości i niemocy autentycznego powrotu
do Boga. Lęk, że nigdy nie uda mi się pokonać ogromnego dystansu,
który wyznacza moje tak dalekie odejście. Być może to właśnie
doświadczenie stało się udziałem Judasza, który w swoim osamotnieniu
uznał, że nie istnieje już droga powrotu. Zbyt daleko odszedłem, bym był
w stanie powiedzieć: cała wstecz!
➢ Druga postawa to ogromne poczucie winy, odbierające chęć do życia
i szacunek do siebie. Człowiek tak bardzo koncentruje się na własnym
upadku, że jego mrok przysłania mu miłosierdzie Boga. Czasem
w prawdziwym przeżyciu żalu za grzechy przeszkadza psychiczne poczucie
winy, w którym w centrum uwagi jesteśmy my sami. Cierpimy, że z powodu
naszych pomyłek i złych wyborów ucierpiało nasze dobre imię. Jak mogłem
być taki głupi? Jak mogłem to zrobić? Jak mogłem to powiedzieć?
➢ Trzecia postawa to chęć zrobienia gruntownego porządku w swoim
życiu moralnym i religijnym oparta często na wierze, że wszystko da się
przepracować i uleczyć własnym, konsekwentnym wysiłkiem. Radykalizm
poprawy siebie płynie zresztą niejednokrotnie z lęku przed zatratą siebie
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grzeszniku jest spotkanie z Samarytanką (J 4,1–42). Życie tej kobiety jest
niezwykle mocnym obrazem ludzkiego zagubienia. „Miała pięciu mężów”
— nie kochanków, lecz mężczyzn, u których pragnęła odnaleźć szczęście.
Błąka się jak w zaklętym kręgu, kluczy po pustyni w rozpaczliwym
oczekiwaniu, że tym razem się uda, że znajdzie właściwego mężczyznę,
źródło, które ją napoi. Rozmowa z Jezusem pomaga odsłonić bolesną ranę jej
serca. Może odkryć własne zagubienie, nie czując się przy tym potępioną.
Droga przychodzi do Samarytanki, rozpościera się u jej poranionych biegiem
na oślep stóp. Tą drogą będzie mogła podążyć do „miasta zamieszkałego”
(Ps 107,5).

19

w grzechu, jeślibym zaniedbał duchowej pracy. Być może ta postawa rodzi się
z poczucia, że jeśli mam zasłużyć na Bożą miłość, muszę wykazać się
odpowiednią żarliwością, która przywróci mi Bożą aprobatę. Odrębnym
problemem jest brak myślenia o nawróceniu jako drodze, na której do końca
życia będzie się w człowieku dokonywała wewnętrzna przemiana. Nie ma
bowiem takiego momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć: — Dziękuję Ci,
Boże, że jestem tak doskonały. Przypowieść o celniku i faryzeuszu stanowi
ostrzeżenie przed postawą definitywnego zwycięzcy w duchowych bojach.
Poszukajmy w słowie Bożym tropów wiodących do odkrycia Bożego pomysłu
na głęboko przeżyte nawrócenie.
Nawrócenie — odkrycie obecności
Zachwyt, który rodzi się w duszy Augustyna, ma swoje źródło w odkryciu
zasadniczego dla chrześcijańskiego rozumienia nawrócenia faktu: Bóg
przychodzi do grzesznika, aby otworzyć mu oczy na stan, w jakim się
znajduje. Przychodzi, aby wynieść go na własnych rękach z piekła,
do którego zabłądził. Ewangeliczną ilustracją Boskiej obecności przy
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Nawrócenie — rozmowa w drodze
Nawrócenie jest zatem powrotem tą Drogą, która sama przychodzi
do człowieka. Podczas wędrówki toczy się dialog, który ma na celu
doprowadzenie grzesznika do ładu wewnętrznego. Przykład takiej rozmowy
odnajdziemy w Ewangelii św. Jana 21,1–19. Jezus Zmartwychwstały spotyka
się ze swoimi uczniami nad Jeziorem Galilejskim. Żarzące się na brzegu
ognisko możemy potraktować jako obraz duchowego stanu Piotra. W Rybaku
z Galilei nie płonie żywy ogień wiary i miłości. Tli się w nim zaledwie nieśmiało
ufność i przywiązanie do Jezusa, przysypane popiołem poczucia winy. Ów
popiół powstał także ze spalonej pewności siebie, skłonności do liczenia
na własne siły oraz wiary w moc składanych przysiąg i postanowień. Każdy
skruszony grzesznik, podobnie jak Piotr, znajduje się w kleszczach poczucia
winy oraz chęci, aby żarliwie obiecywać zmianę i bezwzględną poprawę.
Jezus wskazuje swojemu uczniowi drogę między tymi skrajnościami. Kieruje
uwagę na sprawę zasadniczą: miłość. Zdaje się, że mówi w bardzo intymnym
dialogu: „Nie patrz teraz na swój grzech, niewierność. Odwróć spojrzenie
od upragnionych szczytów doskonałości, na które już teraz ze zdwojoną
energią chciałbyś wbiec, aby odrobić stracony czas i zatrzeć wspomnienie
własnej małości. Skup swoje spojrzenie na Mnie. Popatrz w Moje oczy. Chciej
poczuć, że wciąż kocham cię tak samo. Nie wyrywaj się, nie szamocz, siądź
spokojnie przy Mnie. Poczuj ból własnego grzechu w Moich objęciach. Przeżyj
to cierpienie, mówiąc — kocham Cię, Panie, i Ty dobrze o tym wiesz”.
W rozmowie ze skruszonym Piotrem, która ma ukierunkować Jego
nawrócenie, widzimy jeszcze jeden ważny wątek: potrzebę skoncentrowania
uwagi na otrzymanym zadaniu. „Paś baranki moje, paś owce moje” (J 21,15–
–17). I znów jakby Pan mówił uczniowi: „Bądź przy Mnie otwarty
na podnoszącą cię miłość i zajmij się teraz misją, którą ci powierzam.
Nie zajmuj się rozdrapywaniem ran. Nie zajmuj się wymyślaniem strategii
natychmiastowej poprawy. Oddaj swoje siły służbie, do której cię wzywam”.
Droga chrześcijańskiego nawrócenia zawsze kieruje grzesznika w stronę
pogłębionej relacji miłości z Bogiem: dawcą życia, miłosierdzia i powołania.
Nawrócenie — przemiana myślenia
Ogromną sferą, która ma zostać przeobrażona w procesie nawrócenia, jest
nasze wartościowanie. Greckie słowo metanoia należy dosłownie tłumaczyć
jako przemianę umysłu, mentalności. „Światłem ciała jest oko, jeśli oko jest
chore, całe ciało znajduje się w ciemności” (Mt 6,22). Doświadczenie
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apostołów, a w ślad za nimi Kościoła, to nieustanne, wytrwałe wchłanianie
Bożej Prawdy mającej rozjaśnić i uleczyć ludzkie myśli, opinie, sposoby ocen,
naszą wrażliwość moralną. Aby doświadczać nawrócenia, przemiany umysłu,
człowiek musi poddać się działaniu słowa Bożego, które jest jak „miecz
obosieczny” (Hbr 4,12). Owo poddanie się nawracającemu Słowu ma
w tradycyjnym ujęciu trzy etapy: oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia.
Na początku drogi słowo Boga wzywa do porzucenia zła, grzechu. „Porzućcie
drogi złe i swoje złe czyny” (Zach 1,4). Dopiero gdy w posłuszeństwie Bożym
przykazaniom człowiek staje się wolny od „wszelkiego zła świadomego” (Hbr
10,12), może stopniowo odkrywać piękno Bożej prawdy. Wówczas z coraz
gorętszą miłością jest w stanie poddawać swoją wrażliwość, umysł i wolę
„Ojcu świateł” (Jk 1,17) w oblubieńczej uległości. Zachowywanie przykazań,
jeśli dobrze rozumiane, jest synonimem drogi oczyszczającej: znaczy bowiem
przezwyciężanie grzechu, moralnego zła w jego różnorakich formach. To zaś
prowadzi ku sukcesywnemu oczyszczeniu wewnętrznemu. Równocześnie
pozwala to odkrywać wartości. Tak więc można powiedzieć, że droga
oczyszczająca przechodzi niejako organicznie w drogę oświecającą […].
Z biegiem czasu, jeżeli człowiek wytrwale postępuje za Mistrzem, którym jest
Chrystus, coraz mniej odczuwa ciężar zwalczania w sobie grzechu, a coraz
bardziej raduje się światłem Bożym, które przenika całe stworzenie Metanoia
sprawia, że człowiek tak wyraźnie widzi piękno Bożej prawdy i wchodzi w jej
blask, że coraz bardziej nie jest w stanie czynić zła. Zbyt oczywista staje się dla
niego brzydota grzechu, jego pokraczność i ułuda, aby podążał za nim. Jak
zapowiadało proroctwo: „Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej
świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które
przepełniają morze” (Iz 11,9). Słowo Boże poucza, że „znane są Panu ludzkie
myśli, wie, że są marnością” (Ps 94,11). Bóg nie brzydzi się i nie odwraca
od tej marności. Staje się natomiast cierpliwym Nauczycielem i Lekarzem
ludzkich myśli. On sam otwiera i oczyszcza „oko intelektu” 8 aby chłonęło
Światłość. Na drodze nawrócenia rozumianego w świetle objawionej prawdy,
zagubiony w grzechu człowiek nie jest sam. W żadnym momencie Bóg
nie porzuca swojego dziecka, lecz podnosi je, wspiera i prowadzi. Od iluzji
do Rzeczywistości. Od złudzeń do Prawdy. Od osamotnienia do
przemieniającej komunii.
Wojciech Jędrzejewski OP

Krzyżówka dla dorosłych 03/2021 r.
Rozwiązaniem krzyżówki dla
dorosłych
z gazetki nr 02/2021 jest
hasło:
„Bóg przemawia
w ciszy”
Nagrodę wylosowały osoby:
Anna Dybek, Małgorzata
Kaim i Mirosław
Kucharczyk.
Gratulujemy!
Hasło z krzyżówki
nr 03/2021 proszę nadsyłać do 17.03.2021
na adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do
zakrystii. Zostaną wylosowane dwie nagrody pt.: „Droga Krzyżowa”.
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POZIOMO: 1. Imiona kobiety, która pierwsza przyszła do grobu; 9. Skrót Księgi Apokalipsy; 11.
Skrót Księgi Amosa; 12. Grozi na upale; 13. Ostateczny; 14. Używał go św. Jan do pisania (2J
12); 16. „Baranek … jest godzien otrzymać potęgę” (Ap 5,12); 17. Zwierciadła duszy; 18. Syn
Koracha z rodu Lewiego (Wj 6,24); 20. Sprzymierzeniec; 23. Skrót Księgi Ezechiela; 24. Skrót
Księgi Micheasza; 25. Pustelnia; 26. Nieustannie, ustawicznie; 28. „Oto Ja wam posyłam zboże
i …” (Jl 2,19); 30. Element stroju liturgicznego; 32. Dobry zna owce; 34. Jeden z chórów
anielskich wg Pseudo-Dionizego Areopagity; 36. Opowieść wyjaśniająca w tradycji żydowskiej,
np. paschalna; 37. Razem z Cyrylem; 39. Wódz Saula (1 Sm 17,55); 42. „… białogłowa”,
o kobiecie godnej szacunku; 43. Np. Jordan; 44. „… moje nie jest z tego świata” (J 18,36); 47.
Skrót Księgi Aggeusza; 49. Gorzkie …, śpiewane w Wielkim Poście; 50. Pustkowie (Ps 107,4);
53. Apostolat polegający na otaczaniu codzienną modlitwą konkretnego kapłana; 54.
Wskrzeszona przez Piotra (Dz 9,36-43)
PIONOWO: 1. Pomazaniec po hebr.; 2. Pierwsza księga Starego Testamentu; 3. Chrześcijański
prorok z Jerozolimy (Dz 11,27-30); 4. Kamień pośrodku trzeciego rzędu pektorału (Wj 28,19);
5. Np. złoto od mędrców dla Jezusa; 6. Wódz wojsk Absaloma (2 Sm 17,25); 7. Imię bohatera
Eneidy oraz sparaliżowanego, którego uzdrowił Piotr (Dz 9,33-34); 8. Cieszy się szacunkiem i
uznaniem; 9. Skrót Anonimowych Alkoholików; 10. Nowe zawarł Jezus z nami swoją krwią; 15.
Opactwo benedyktynów w pobliżu Krakowa; 19. Brat Chama i Jafeta; 21. Anielskie albo
harcerskie; 22. Winny albo gorejący; 24. Skrót Księgi Malachiasza; 27. Skrót Listu do Galatów;
29. Brat Marii i Marty; 30. Niedziela rozpoczynająca Wielki Tydzień; 31. Rezultat; 33. Kapłan,
który powrócił z Babilonu do Jerozolimy (Ezd 7); 35. Poprzeczna nawa w kościele zbudowanym
na planie krzyża; 36. Wielki albo Antypas; 38. Wąska droga, ścieżka; 40. Hebr. miara płynów
lub w ręku poganiacza; 41. Woskowa lub stearynowa; 42. Nie uświęca środków; 45. Między
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Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych. Ks. Wacław
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Hasło: …………………………………………………………………………………..
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„sol” a „si”; 46. Zamieniona w wino w Kanie; 48. W kości albo szachy; 51. Bratanek Abrahama;
52. Święte drzewo pogańskich Słowian Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki wyznaczają

Marzec 2021
07.03.2021 – II Róża Mężów Włodzimierza Drożdża
14.03.2021 – I Róża Rodziców Wandy Dusik
21.03.2021 – II Róża Rodziców Marii Dusik
28.03.2021 – I Róża Kobiet Marii Łaciak
Kwiecień 2021
04.04.2021 – II Róża Kobiet Marii Kaleka
05.04.2021 – III Róża Kobiet Jadwigi Chowaniec
11.04.2021 – IV Róża Kobiet Marii Drożdż
18.04.2021 – V Róża Kobiet Marii Dusik
25.04.2021 – VI Róża Kobiet Marii Baścik

Maj 2021
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dy za piękne
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02.05.2021 r. – VII Róża Kobiet Kazimiery Góralczyk
03.05.2021 – VIII Róża Anny Wawak
09.05.2021 – IX Róża Grażyny Żurek
16.05.2021 – X Róża Anny Baron
23.05.2021 – XI Róża Marii Kozieł
30.05.2021 – XII Róża Marii Dusik
06.06.2021 – I Róża Mężów Jana Fabii

Krzyżówka dla Dzieci 03/2021
Rozwiązaniem krzyżówki
nr 02/2021
jest hasło:
„Miłość, która

jest gotowa
nawet oddać życie
nie zginie”
Nagrodę otrzymuje
Emilia Rusinek
i Oliwia Ramza,

Strona
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Rozwiązanie krzyżówki
nr 02/2021 proszę
nadsyłać do 17 marca 2021 na
adres mailowy: ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do
zakrystii. Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.:
„Polska – Historia Naszej Ojczyzny””.
Pozdrawiam wszystkie wytrwałe dzieci. Ks. Wacław
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Kącik Poezji
„Zaślubiny Kingi i Michała”
Drodzy małżonkowie, tu przed tym ołtarzem
Związaliście życie by od odtąd być razem.
Niechaj w tej świątyni wasze ślubowanie
W Opatrzności Bożej znajdzie swe mieszkanie,
By miłość wzajemna jaką się darzycie
Owoce małżeństwa wydała obficie.
Oboje w swych sercach macie mocną wiarę,
Pobłogosław Panie
tej miłości parę.
Dziś związkowi
temu dajecie
wyzwanie
Pomóż w tym im
wytrwać
miłosierny Panie.
A Ty
Przenajświętsza
Jezuska Mateczko
Płaszczem swej
opieki otocz ich
gniazdeczko.
Niechaj doczekają szczęśliwej starości
I by z życia tego wciąż mieli radości.

Przesyłaj do nieba tych organów tony
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Abyś w tej świątyni grał i śpiewał stale.
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A ciebie małżonku prosimy Michale,

Bo przez śpiew i granie Bóg jest uwielbiony.
Służba Liturgiczna tu przed tym ołtarzem
chce szczęścia waszego – zawsze bądźcie razem.
Zawierzcie małżeństwo w ręce Bożej Matki
dziś wam tego życzą również Leśne Dziadki.
Kazimierz Żmuda, 16.01.2021
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Zamyślenia
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Kącik humoru
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Czas na wspomnienia
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Panowie: Stanisław i Władysław instalują
na pulpicie liturgiczną aplikację z mosiądzu
(pulpit - miejsce przewodniczenia liturgii).
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Krzyż z literami greckimi Alfa i Omega zaintalowane
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Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie – wędrówka w nocy,
samotności i milczeniu. Człowiek zdany jest wyłącznie na siebie i własne
siły. Dostaje do ręki mapę i rozważania - 14 stacji męki Jezusa. Doświadcza
bólu, zmęczenia, ale dzięki temu sprawdza i przekracza siebie. To
ćwiczenie fizyczne i duchowe, po którym każdy może zostać odmieniony.
W tym roku w Kętach dostępne będą trzy trasy.
1. Św. Jana Kantego długości 36 km.
2. Bł .Celiny Borzęckiej długości 38 km.
3. Matki Marii Łempickiej 47 km.
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EDK rozpocznie się 26 marca 2021 r. Mszą Świętą o godz. 18.00
w Kościele Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Kętach
Podlesiu, a po Mszy każdy wyrusza w kierunku wybranej trasy.
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Wystarczy wybrać jedną z tras na www.edk.org.pl

Strona internetowa Parafii: www.ketypodlesie.pl
Nr konta bankowego Parafii - Bank Spółdzielczy Silesia oddział Kęty:
24 84370002 0014 0722 9661 0001
W czasie trwania pandemii koronawirusa kancelaria parafialna
będzie nieczynna. Dyżury telefoniczne będą pełnione przez
księży o następujących porach:

Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Wtorek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Środa – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45
Czwartek – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45
Piątek – ks. Wacław – tel.: 797279788

od 19.00 do 19.30
od 8.00 do 8.30
od 19.00 do 19.30
od 8.00 do 8.30
od 19.00 do 19.30

W nagłych sytuacjach wszelkie informacje można uzyskać codziennie
dzwoniąc na telefon komórkowy 797279788

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Naszego
Pana Jezusa Chrystusa,
ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;
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Tel.: 33 / 841 05 45; Tel. kom.: 797279788

