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Mi³osierdzie Bo¿e zmienia serce cz³owieka i pozwala mu do�wiadczyæ wiernej mi³o�ci, sprawiaj¹c,
¿e i on staje siê zdolny do mi³osierdzia. Wci¹¿ nowym siê cudem jest, ¿e mi³osierdzie Bo¿e mo¿e opromie-
niæ ¿ycie ka¿dego z nas, pobudzaj¹c nas do mi³o�ci bli�niego i tego, co tradycja Ko�cio³a nazywa uczyn-
kami mi³osierdzia wzglêdem cia³a i duszy. Przypominaj¹ nam one o tym, ¿e nasza wiara wyra¿a siê w
konkretnych, codziennych uczynkach, które maj¹ pomagaæ naszemu bli�niemu w zaspokajaniu potrzeb
jego cia³a i duszy i na podstawie których bêdziemy s¹dzeni: karmienie, nawiedzanie, pocieszanie, po-
uczanie. Dlatego pragn¹³em, �aby chrze�cijanie zastanowili siê podczas Jubileuszu nad uczynkami mi-
³osierdzia wzglêdem cia³a i wzglêdem duszy. Bêdzie to sposób na obudzenie naszego sumienia, czêsto
u�pionego w obliczu dramatu ubóstwa, a tak¿e na wchodzenie coraz g³êbiej w serce Ewangelii, gdzie
ubodzy s¹ uprzywilejowani przez Bo¿e mi³osierdzie.

z Orêdzia Ojca �wiêtego Franciszka na Wielki Post 2016
Co nam pomo¿e prze¿yæ dobrze Wielki Post
w Jubileuszowym Roku Mi³osierdzia?

�Mi³osierni - mi³osierdzia dost¹pi¹�.
(Jezus)

Wielki Post jest czasem  szczególnego na�ladowania Chrystusa w po�cie, modlitwie i ja³mu¿nie. To czas g³êbokiej
refleksji nad swoim ¿yciem, nad wieczno�ci¹, nad sensem cierpienia, wyrzeczenia i ofiary. By ta medytacja mog³a przynie�æ
b³ogos³awione owoce, musi byæ  zwi¹zana z gorliw¹ modlitw¹, s³uchaniem S³owa Bo¿ego i ¿yciem  ewangelicznym.

By siê nawróciæ i otrzymaæ Bo¿e Mi³osierdzie, TRZEBA NAJPIERW ZOBACZYÆ SWÓJ GRZECH, odkryæ jakie�
�miejsce� w naszym ¿yciu osobistym, ma³¿eñskim, rodzinnym, które potrzebuje �naprawy�. Gdy, dziêki Bo¿ej pomocy,
odkryjemy w sobie takie �niemi³osierne� miejsca, trzeba je zanie�æ do kratek konfesjona³u, uradowaæ siê oczyszczeniem,
a potem t¹ rado�ci¹ dzieliæ siê z innymi. Taki ma byæ nasz Wielki Post w Roku Mi³osierdzia!

Tej przemianie duchowej pomog¹ piêkne, tradycyjne nabo¿eñstwa pokutne, proponowane przez Ko�ció³. By one nas
zbli¿y³y do Boga Mi³osiernego trzeba je prze¿yæ osobi�cie!

Posypanie g³owy popio³em w �rodê Popielcow¹ bêdzie o godz. 8.00, 15.00, 17.00, 18.00 i 19.00.
Drogi Krzy¿owe bêd¹ w Wielkim Po�cie w ka¿dy pi¹tek o godz.
* 8.30 - dla dzieci i doros³ych, * 15.00 - dla wszystkich, * 17.00 - dla  dzieci, * 18.30 - dla doros³ych i m³odzie¿y.
Gorzkie ̄ ale - w ka¿d¹ niedzielê o godz. 17.00  (w ramach tego nabo¿eñstwa kazanie pasyjne).
Rekolekcje  Wielkopostne - bêd¹ od V Niedzieli Wielkiego Postu do �rody w³¹cznie czyli 13 - 16.03.2016.
Pomy�lmy: ile nasza osobista modlitwa, ta wspólna � w czasie Mszy �w. i innych nabo¿eñstw � ilu ludziom mo¿e

wyb³agaæ zbawienie, uratowaæ dusze od wiecznego potêpienia, a ilu ludziom mo¿e przywróciæ, nadziejê i dodaæ si³ do
�wiadczenia mi³osierdzia? Nie zmarnujmy ani jednej chwili.

POZWÓLMY JEZUSOWI PRZEMIENIÆ NAS! ks. Proboszcz
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�Posypmy g³owy popio³em...�
Tak �piewamy w pie�ni przeznaczonej na ten dzieñ. Podczas Mszy

�w. kap³an posypuje g³owy wiernych popio³em, wypowiadaj¹c ewangeliczn¹
formu³ê: �Nawróæ siê i uwierz w Ewangeliê� lub s³owa z Ksiêgi Rodzaju:
�Prochem jeste� i w proch siê obrócisz�. W ten sposób Ko�ció³ wzywa
indywidualnie ka¿dego wiernego do nawrócenia i pokuty za siebie i za �wiat.

Zwyczaj posypywania g³ów popio³em na znak ¿a³oby i pokuty znany
jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w staro¿ytnym
Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiañskich oraz na kartach Biblii, np. w
Ksiêdze Jonasza czy Joela. Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia siê w VII w. Pierwsze �wiadectwa o �wiêceniu
popio³u pochodz¹ z X w. W nastêpnym stuleciu, w roku 1091, papie¿ Urban II wprowadzi³ ten rytua³ jako obowi¹zuj¹cy w
ca³ym Ko�ciele. Z tego te¿ okresu pochodzi zwyczaj, ¿e popió³ do posypywania g³ów wiernych uzyskuje siê z palm po�wiê-
conych w Niedzielê Palmow¹ poprzedniego roku.

Ju¿ od II w. chrze�cijanie wyznaczali specjalny okres jako przygotowanie do �wi¹t Wielkiej Nocy. Na pocz¹tku by³o to
zaledwie 40 godzin, czyli praktycznie tylko Wielki Pi¹tek i Wielka Sobota. Pó�niej przygotowania zabiera³y ca³y tydzieñ, a¿
wreszcie ok. V w. czas przygotowania do Uroczysto�ci Zmartwychwstania wyd³u¿y³ siê do 40 dni. Ko�ció³ nawi¹zuje tutaj do
40 dni postu Jezusa na pustyni, a tak¿e wspomina w ten sposób 40-letni¹ wêdrówkê ludu wybranego z niewoli egipskiej do
Ziemi Obiecanej. Post nie obejmowa³ nigdy niedzieli - dnia, który zawsze jest radosn¹ pami¹tk¹ Zmartwychwstania. Z tego
powodu do 6 tygodni Wielkiego Postu dodano brakuj¹ce dni i pocz¹tek tego okresu ustalono w³a�nie na �rodê, która pó�niej
zosta³a nazwana Popielcem.

Droga Krzy¿owa - to nabo¿eñstwo nawi¹zuj¹ce do przej-
�cia Pana Jezusa od pretorium Pi³ata na wzgórze Golgoty. Mêka roz-
wa¿ana jest w 14 symbolicznych stacjach. Pismo �wiête nie zawiera
dok³adnej trasy Drogi Krzy¿owej, a tylko 9 spo�ród 14 stacji ma sw¹
podstawê w ewangelicznych opisach mêki Pañskiej. Pierwsi chrze�ci-
janie otaczali czci¹ te �wiête miejsca w Jerozolimie. Wed³ug apokryfu
z V wieku "De transitu Mariae" sama Maryja nawiedza³a miejsca zwi¹-
zane z mêk¹ i �mierci¹ Chrystusa.

Dopiero w XI - XIII w. w zwi¹zku z wyprawami krzy¿owymi wyod-
rêbniono poszczególne stacje Drogi Krzy¿owej. Na Zachodzie kult ten
kszta³towa³ siê od czasów �redniowiecza. Celem tego nabo¿eñstwa
by³o okazanie wspó³czucia dla umêczonego Chrystusa i pragnienie
uczestnictwa w Jego cierpieniach. Na upowszechnienie Drogi Krzy¿o-
wej mia³y wp³yw odpusty nadane przez Stolicê Apostolsk¹ dziêki sta-
raniom franciszkanów. W 1931r. Pius XI udzieli³ chorym i wiê�niom na
odprawienie jej przed krzy¿ykiem. Wed³ug Paw³a VI do istoty nabo-
¿eñstwa nale¿y rozwa¿anie mêki Pañskiej przy 14 erygowanych krzy-
¿ach, co daje mo¿liwo�æ uzyskania odpustu zupe³nego za jej odpra-
wienie.

Droga Krzy¿owa powsta³a z pragnienia kroczenia �ladami Jezu-
sa Chrystusa. W samym za� nabo¿eñstwie chodzi o zrozumienie sensu
cierpienia dla naszego zbawienia. �mieræ na krzy¿u, bêd¹ca kulmina-
cyjnym punktem Drogi Krzy¿owej budzi w chrze�cijaninie nadziejê na
to, ¿e miêdzy ofiar¹ krzy¿a a histori¹ ludzko�ci zachodzi g³êboka rela-
cja zbawcza.

Nabo¿eñstwo to domaga siê od cz³owieka podjêcia decyzji po-
stêpowania ka¿dego dnia za Chrystusem drog¹ samozaparcia i ofiary
w duchu mi³o�ci, niesienia na Jego wzór krzy¿a codziennych zadañ i
obowi¹zków. W �wietle Drogi Krzy¿owej wielkiego sensu nabiera ludz-
kie cierpienie. Rozwa¿aj¹c tre�æ kolejnych stacji maj¹ one nas pobu-
dzaæ wtedy do osobistej rewizji ¿ycia. Ka¿de za� z wydarzeñ Drogi
Krzy¿owej jest zaproszeniem, by wspó³pracowaæ z Bo¿¹ ³ask¹. Towa-
rzyszy temu gotowo�æ do wspó³udzia³u w �mierci i zmartwychwstaniu
Chrystusa i bycia nowym cz³owiekiem gotowym do nawrócenia siê i
pokuty. W czasie trwania nabo¿eñstwa powinna dokonaæ siê ocena
stopnia naszej przynale¿no�ci do Chrystusa, to znaczy czy bierzemy
swój krzy¿ i Go na�ladujemy.

Gorzkie ̄ ale - to nabo¿eñstwo, które
wyros³o z polskiej duchowo�ci i pobo¿no�ci
okresu baroku, Polega równie¿ na rozwa¿aniu
mêki Pañskiej.

Gorzkie ¯ale wi¹¿¹ siê z Bractwem �w.
Rocha z roku 1698 przy ko�ciele �w. Krzy¿a w
Warszawie. Du¿e zas³ugi w propagowaniu na-
bo¿eñstw maj¹ misjonarze �w. Wincentego a
Paulo dziêki misjom ludowym i kierowaniu
znaczn¹ czê�ci¹ seminariów duchownych (do
po³. XIX wieku). Gorzkie ̄ ale niezwykle szybko
rozpowszechni³y siê po ca³ej Polsce i wszêdzie
tam, gdzie bi³y polskie serca.

Sk³adaj¹ siê one z trzech czê�ci, które
�piewa siê ³¹cznie, lub poszczególne czê�ci w
kolejne niedziele Wielkiego Postu. Nawi¹zuj¹
w swej formie do dawnej jutrzni brewiarzowej.
Rozpoczynaj¹ siê tzw. Pobudk¹. Nastêpnie jest
hymn o Mêce Pañskiej i lamentacje odpowia-
daj¹ce trzem psalmom w jutrzni, które wyra¿aj¹
ból duszy z powodu mêki Zbawiciela i rozmowê
duszy z Matk¹ Bolesn¹. Antyfona "Który� za
nas cierpia³ rany" jest �piewem koñcz¹cym
Gorzkie ̄ ale.

Gorzkie ¯ale mog¹ te¿ s³u¿yæ jako po-
moc w przygotowaniu nabo¿eñstw o charakte-
rze pokutnym. Zazwyczaj jednak w ³¹czno�ci z
tym nabo¿eñstwem g³osi siê kazania o Mêce
Pañskiej, czyli kazania pasyjne.

Jest to drugie niezwykle wa¿ne nabo¿eñ-
stwo Wielkiego Postu, które pobudza do reflek-
sji nad istot¹ cierpienia oraz zadumy nad w³a-
snym postêpowaniem, gdy¿ za wielk¹ cenê
zostali�my odkupieni.

Droga Krzyzowa i Gorzkie zale - dzieje nabozeñstw

kl. Micha³ Narodzonek
Tekst pochodzi z pisma

Alumnów WSD w Toruniu "S£UGA" nr 27

. . .
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Drodzy Parafianie!
Aby jeszcze lepiej pomóc Wam w prze¿ywaniu Wielkiego Postu w Roku Mi³osierdzia, redakcja na-

szej gazetki "Na Skale" od nastêpnego numeru publikowaæ bêdzie MY�LI DO RACHUNKU
SUMIENIA NA WIELKI POST. Dok³adny rachunek sumienia pomo¿e nam dostrzec te obszary
¿ycia, które wymagaj¹ naprawy, dostrzec w naszym ¿yciu to, czego do tej pory nie widzieli�my, dostrzec w
codziennych wydarzeniach naszego ¿ycia nieskoñczone Mi³osierdzie Bo¿e. Aby jednak rozpocz¹æ swoje
nawrócenie, musimy najpierw dostrzec swoje przewinienia.

Ca³y Rachunek Sumienia podzielony zostanie na cztery czê�ci:
1. Ja wobec Boga.
2. Ja i ja sam.
3. Ja i drugi cz³owiek.
4. Ja i spo³eczno�æ.
Zachêcamy do cotygodniowych medytacji nad swoim sumieniem, w oparciu o te rozwa¿ania, które

winny zakoñczyæ siê u kratek konfesjona³u spotkaniem z niezmierzonym Bo¿ym Mi³osierdziem.
Szczê�æ Bo¿e wszystkim na drodze nawrócenia i pokuty!

Dzisiaj - WSTÊP
 Przychodz¹c do spowiedzi trzeba wiedzieæ, co

z³ego siê zrobi³o. Trzeba wiedzieæ, za co ¿a³owaæ i z
czego siê poprawiæ. Dlatego dobr¹ spowied� zawsze
trzeba rozpocz¹æ od dobrego rachunku sumienia.

Przyjmuj¹c sakrament pokuty nale¿y wyznaæ wszyst-
kie pope³nione od ostatniej spowiedzi grzechy �miertelne
(ciê¿kie). Gdyby kto� wcze�niej zatai³ taki grzech, koniecz-
nie trzeba poinformowaæ o tym spowiednika. Grzechy te
niszcz¹ bowiem nasz¹ przyja�ñ z Bogiem i w normalnej sy-
tuacji nie mog¹ byæ przebaczone inaczej, jak przez sakra-
mentaln¹ spowied�.

Grzech �miertelny pope³nia cz³owiek, gdy wykracza
przeciw Bo¿emu prawu w powa¿nej sprawie (ciê¿ka mate-
ria), w pe³ni �wiadomie i zupe³nie dobrowolnie. Powa¿n¹ ma-
teriê czynu wyznaczaj¹ Bo¿e przykazania. Naruszenie ka¿-
dego z przykazañ w wa¿nej sprawie jest traktowane jako
grzech ciê¿ki. Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e wykroczenia prze-
ciwko szóstemu przykazaniu zasadniczo zawsze s¹ grze-
chami ciê¿kimi, a lekkimi mog¹ staæ siê jedynie przez brak
�wiadomo�ci czy dobrowolno�ci pope³nianego czynu.

Grzech ciê¿ki mo¿e pope³niæ tylko ta osoba, która wie,
¿e czyni �le. Nie jest jednak w tej kwestii usprawiedliwieniem
zawiniona ignorancja i zatwardzia³o�æ serca. Je�li kto� ma³o
dba o poznanie nauki Ko�cio³a albo wrêcz siê jej sprzeciwia,
nie jest wolny od powa¿nej winy moralnej. Aby uznaæ czyn
za grzech �miertelny musi on te¿ byæ czynem w pe³ni ludz-
kim, wynikaæ z wolnego wyboru. Przymus zewnêtrzny lub
wewnêtrzny zmniejsza odpowiedzialno�æ moraln¹. Warto jed-
nak w tych kwestiach nie decydowaæ samodzielnie, ale za-
pytaæ spowiednika. Podobnie nale¿y post¹piæ, gdy mamy
w¹tpliwo�ci co do materii pope³nionego czynu.

Z grzechami powszednimi (lekkimi) mamy do czy-
nienia, �gdy w materii lekkiej nie przestrzega siê normy pra-
wa moralnego lub gdy nie przestrzega siê prawa moralnego

w materii ciê¿kiej, lecz bez pe³nego poznania czy ca³kowitej
zgody� (KKK 1862). Wyznawanie ich w konfesjonale nie jest
konieczne, jednak warto to robiæ, gdy¿ dziêki temu spowied-
nik ma pe³niejszy obraz naszej osoby. Mo¿e siê te¿ zdarzyæ,
¿e dziêki temu bêdzie móg³ wyja�niæ nasze b³êdne przeko-
nanie co do wagi grzechu.

W ¿adnym wypadku nie nale¿y grzechów lekkich lek-
cewa¿yæ. Przede wszystkim dlatego, ¿e jednak s¹ z³em.
Mniejszym, ale z³em. Dlatego chrze�cijaninowi nie wolno siê
na nie godziæ. Szczególnie wielkim nieporozumieniem jest
kalkulowanie przed czynem, czy mo¿na dane z³o pope³niæ
(gdy jest grzechem lekkim), czy nie (gdy ciê¿kim). Nawet
lekkie grzechy os³abiaj¹ nasz¹ wiê� z Bogiem i przyczyniaj¹
siê do stêpienia sumienia.

Je¿eli sami siebie os¹dzimy, nie bêdziemy s¹dzeni� �
pisze aposto³ Pawe³ (1 Kor 11, 31). £atwiej jest os¹dzaæ in-
nych. A jednak trzeba byæ sêdzi¹ tak¿e samego siebie. Czy
surowym? Przede wszystkim uczciwym. Sêdzi¹, nie oskar-
¿ycielem. Os¹dzaj¹c, trzeba popatrzyæ na siebie z ró¿nych
stron. Pytania i podpowiedzi, które tu znajdziesz, s¹ tylko
pocz¹tkiem rachunku sumienia. Przeczytaj, zastanów siê � i
postaw sobie wiele innych jeszcze pytañ.

http://liturgia.wiara.pl/doc/419068.Mysli-do-rachunku-sumienia-Wielki-Post
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PONIEDZIA£EK  08.02.2016
  8.00   + Wanda Szyda (greg)
18.00 + Aleksandra Babiarz w 30 rocz.

�mierci
WTOREK  09.02.2016

  8.00 + Stefania Trybalska
 18.00  1) + Apolonia Zaj¹c

2) + Regina ¯elazko
�RODA 10.02.2016

POPIELEC
  8.00 Za dusze w czy�æcu cierpi¹ce
15.00 O b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej

w nowym roku dla rodziny
17.00 + Wanda Szyda (greg)
18.00  + Amalia Lichoñ (od s¹siadów)
19.00 + Jolanta Wojtyna w 4 rocz.

�mierci
CZWARTEK 11.02.2016

  8.00 + Barbara ¯oczek
18.00 1) Dziêkczynna za 83 lata ¿ycia

Stefanii Rusin z pro�b¹ o dalsz¹
opiekê Bo¿¹
2) + Marta Kusion

PI¥TEK 12.02.2016
  8.00 + Wanda Szyda (greg)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
17.00
18.00  O rych³¹ beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego

Jerzego Ciesielskiego
SOBOTA 13.02.2016

  8.00 1) + Wanda Szyda (greg)
2) W intencji naszej Ojczyzny

18.00 + Jan Radoszyn w 14 rocz.
�mierci i Stanis³awa Radoszyn
w 8 rocz. �mierci

NIEDZIELA 14.02.2016
  8.00
  9.30 ++ Zofia, Franciszek Dembowscy
11.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Ma³gorzaty

i Jej rodziny z okazji urodzin
12.00 Z podziêkowaniem za otrzymane

³aski z pro�b¹ o dalsze b³. Bo¿e
13.00 + Julian Sroka 8 rocz. �mierci
18.00  + Wanda Szyda (greg)

INTENCJE MSZY �W.
08.02.2016 - 14.02.2016

VIII Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
BÓG JEST MI£OSIERNY.

OSTATNIE S£OWO NALE¯Y
DO BOGA, KTÓRY JEST MI£O�CI¥
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Brak zdrowia i niepe³nosprawno�æ
nie s¹ dobrym powodem, aby wykluczyæ
lub, co gorsza, usun¹æ osobê. Osoby
starsze najbardziej dotkliwie cierpi¹ nie
z powodu os³abienia organizmu i wyni-
kaj¹cej st¹d niepe³nosprawno�ci, ale
opuszczenia, wykluczenia, braku mi³o-
�ci.

Za ka¿dym razem, gdy staramy siê
odczytywaæ znaki czasu w aktualnej rze-
czywisto�ci, wypada s³uchaæ m³odych i
starszych. Jedni i drudzy s¹ nadziej¹ na-
rodów. Starsi wnosz¹ pamiêæ i m¹dro�æ
do�wiadczenia, która zachêca, by g³u-
pio nie powtarzaæ tych samych b³êdów
z przesz³o�ci.

Staro�æ jest czasem ³aski, kiedy
Pan Bóg wzywa nas ponownie, aby�my
zachowali wiarê i przekazywali j¹, by-
�my siê modlili, zw³aszcza modlitw¹

wstawiennicz¹. Starcy maj¹ wielki dar rozumienia najtrudniejszych sytu-
acji, a kiedy siê modl¹, ich modlitwa ma wielk¹ si³ê, jest przemo¿na.

11 lutego - wspomnienie Matki Bo¿ej z Lourdes
XXIV �wiatowy Dzieñ Chorego

papie¿ Franciszek


