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Zbawienie i u�wiêcenie dokonuje siê w czasie. Na przestrzeni czasu przemieniamy siê i z grzeszników stajemy siê
�wiêtymi. Teologia czasu odgrywa wielk¹ rolê w ci¹gu ca³ego roku, jednak okres przygotowania do Paschy podkre�la znacze-
nie czasu w sposób szczególny. Symbolika czterdziestu dni wi¹¿e siê z teologi¹ czasu, który jest czasem zbawienia. Liczba
czterdzie�ci nawi¹zuje do pewnych wydarzeñ zbawczych. Co ta liczba oznacza?

W �wietle BibIii musimy powiedzieæ, ¿e liczba czterdzie�ci oznacza do�æ d³ugi, bli¿ej nieokre�lony okres czasu.
Czterdzie�ci lat jest symbolem trwania jednego pokolenia ludzkiego. Jest to wiêc symbol ca³ego aktywnego ¿ycia cz³owieka.
Bezpo�rednio liczba czterdzie�ci dotyczy Chrystusowego przygotowania do ¿ycia publicznego zwieñczonego Pasch¹, po-
przez czterdziestodniowy post na pustyni, nacechowany modlitw¹, samotno�ci¹ i walk¹ z szatanem. Wiemy jednak, ¿e
Chrystus przez ten znak nawi¹zuje do wydarzeñ maj¹cych miejsce w historii Izraela. Jakie to wydarzenia?
a) czterdzie�ci lat wêdrówki ludu wybranego przez pustyniê. Dla Izraelitów jest to czas do�wiadczenia, próby i oczysz-
czenia;
b) czterdziestodniowe przebywanie Moj¿esza na górze Synaj przed zawarciem przymierza z Bogiem � jest to jeden z
najbardziej charakterystycznych typów Chrystusowej i naszej czterdziestnicy wielkopost-
nej;
c)       czterdziestoletni pokój w czasach sêdziów � tu liczba czterdzie�ci zwi¹zana jest
z wyzwoleniem i zapanowaniem pokoju;
d) rozprawa Dawida z Goliatem, który przez czterdzie�ci dni ur¹ga ludowi Bo¿emu
i trwo¿y go sw¹ si³¹. Okres czterdziestu dni cierpieñ ludu i znêcania siê butnego Goliata
koñczy siê zwyciêstwem m³odego pastuszka Dawida, który w imieniu Boga pokonuje
wroga ludu Bo¿ego;
e)      czterdzie�ci lat panowania wielkiego króla Dawida;
f)       czterdziestodniowa ucieczka proroka Eliasza na Bo¿¹ górê Horeb (górê przymierza)
przed m�ciw¹ Izebel, ¿on¹ króla Achaba;
g)      czterdziestodniowy okres pokuty g³oszony mieszkañcom Niniwy przez Jonasza � tu
�czterdziestnica� pokutna ukazana jest jako szansa ocalenia;
h)      czterdziestodniowy potop oczyszczaj¹cy grzeszn¹ ziemiê � symbol paschy i chrztu.

Staj¹c na progu Wielkiego Postu, w �rodê Popielcow¹ us³yszymy wezwanie Pana:
Nawróæcie siê do Mnie ca³ym swym sercem. Te s³owa wzywaj¹ce do nawrócenia bêd¹
powtarzane przez proroków i Ko�ció³ apostolski. Odpowiadajmy Panu ju¿ teraz � przez
mi³o�æ coraz czystsz¹, coraz bardziej bezinteresown¹. Przez Jego Serce zano�my dzi�
do Boga Ojca nasz¹ najlepsz¹ wolê, ¿e pragniemy przy³¹czyæ siê do Jezusowego czynu
� do tej ofiary, która wci¹¿ uobecnia siê na o³tarzu.

Rozpoczynaj¹c Wielki Post pamiêtajmy, ¿e jest to czas szczególnej ³aski i
szansy, jak¹ daje nam Pan. Dlatego niech bêdzie to czas intensywnej, gorêtszej
modlitwy, a tak¿e czas g³êbszego pochylenia siê nad S³owem Bo¿ym. Jeszcze
uwa¿niej ws³uchujmy siê w czytania mszalne i modlitwy Ko�cio³a przeznaczone
na ten okres liturgiczny. One bowiem wytyczaj¹ nam drogê wielkopostnych wysi³-
ków ku nawróceniu.

Symboliczna liczba czterdzie�ci
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POKUTNE CZYNY MI£O�CI
Modlitwa � wyraz mi³o�ci do Boga
Pierwszy czyn to modlitwa. Modlitwa, która jest

przebywaniem, rozmow¹ i wiêzi¹ z Bogiem, otwiera
nas na Boga jako Mi³o�æ i wyra¿a nasz¹ mi³o�æ ku
Niemu. W Ewangelii wed³ug �w. £ukasza czytamy, ¿e
zawsze trzeba siê modliæ i nie ustawaæ (18, 1). Podob-
nie mówi �w. Pawe³ w Li�cie do Tesaloniczan: Nieustan-
nie siê módlcie (1 Tes 5, 17). Je¿eli zawsze trzeba siê
modliæ, to znaczy ¿e modlitwa musi mieæ nie tylko
kszta³t formalny, ale winna przenikaæ ka¿de nasze
dzia³anie! Idzie o nieustanny zwrot serca ku Bogu, o
zaproszenie Boga w ca³e nasze ¿ycie. Cz³owiek ko-
chaj¹cy Boga, modli siê nieustannie � czy to przezna-
czaj¹c specjalny czas na modlitwê, czy te¿ prosz¹c
Pana: b¹d� ze mn¹, gdy siê trudzê i gdy wypoczy-
wam, b¹d� przy mnie w ka¿dej chwili mego ¿ycia.

Modlitwa mi³a Bogu to taka, która wyp³ywa z czy-
stej intencji. To nie jest modlitwa na pokaz � by ludzie
widzieli i podziwiali. Prawdziwa modlitwa ma byæ ukie-
runkowana tylko ku Ojcu, który widzi w ukryciu. Dlate-
go � jak przypomina Pan � trzeba wej�æ do swej iz-
debki, zamkn¹æ drzwi i tam siê modliæ. Ojcowie Ko-
�cio³a, komentuj¹c te s³owa Pana, mówi¹, ¿e t¹ za-
mkniêt¹ izdebk¹ �jest ludzkie serce. Aby w nim siê
znale�æ, trzeba najpierw zostawiæ wszystkie zewnêtrzne
sprawy i wyciszyæ siê, nie szukaj¹c niczego i nikogo
poza Bogiem. Nie zawsze przychodzi to ³atwo. Nieraz
d³ugo trzeba walczyæ z rozproszeniami, nieuporz¹d-
kowanymi uczuciami czy zniechêceniem. Idzie jednak
o to, by pomimo tych zmagañ, serce lgnê³o do Boga,
pragnê³o Go i tylko Jego szuka³o. Zachêta do modlitwy
ukrytej w �izdebce serca� nie oznacza, ¿e nie mo¿na
modliæ siê publicznie. Mo¿na, a nawet trzeba dawaæ
zewnêtrzny wyraz swej wiary. Zawsze jednak nasza
modlitwa winna byæ bezinteresowna, wolna od wzglê-
du ludzkiego, czyli wyp³ywaj¹ca z czystej mi³o�ci do
Pana.

Post � wyraz uporz¹dkowanej mi³o�ci do
siebie samego
Post jest znakiem mi³o�ci w³asnej, czyli skierowanej ku sobie

samemu. Dlaczego? Poniewa¿ jest umartwieniem, a wiêc panowa-
niem nad sob¹, czego owocem jest zaprowadzenie ³adu i harmonii
we w³asnym ¿yciu. Uporz¹dkowanie swojego ¿ycia, a zw³aszcza
swojego wnêtrza � to prawdziwa mi³o�æ ku sobie. Mi³o�æ w³asna w
tym przypadku nie jest mi³o�ci¹ egoistyczn¹ (!), bowiem drog¹ jej
realizacji jest pokuta i umartwienie, a celem � wiêksza mi³o�æ ku
Bogu i ku drugiemu cz³owiekowi. Cz³owiek umartwiony, opanowany
i pokutuj¹cy, choæ najpierw odczuwa pewien trud ascezy i zwi¹-
zan¹ z ni¹ stratê, ostatecznie jest radosny i szczê�liwy.

Przypomnijmy sobie s³owa Pana Jezusa skierowanie do
uczniów, którzy nie mogli wypêdziæ z³ego ducha: Ten za� rodzaj
z³ych duchów wyrzuca siê tylko modlitw¹ i postem. Do modlitwy
trzeba wiêc dodaæ post; umartwienie zmys³ów, umartwienie cia³a.
Ale nie tak, jak to czynili faryzeusze, którzy ludziom chcieli poka-
zaæ, ¿e poszcz¹ i dlatego przybierali ponury wygl¹d. Tu znów wa¿-
na jest czysta intencja! Nie dla opinii ludzkiej, nie dla zamanifesto-
wania w³asnej ascezy i wielkoduszno�ci, ale dla samego Boga trzeba
podj¹æ umartwienie. Trzeba po�ciæ, umartwiaæ siê, ale jednocze-
�nie trzeba zachowaæ rado�æ i zwyczajno�æ. Wewnêtrznie mo¿e
byæ trud i do�wiadczenie straty, lecz na twarzy niech bêdzie u�miech.
Nagroda nas nie minie, ale prawdziw¹ nagrodê mo¿na otrzymaæ
tylko od Ojca, który widzi w ukryciu.

Post jest dobrym czasem, by uczyæ siê panowania nad sob¹.
W �rodê Popielcow¹ (podobnie jak w Wielki Pi¹tek) obowi¹zuje
post �cis³y. Ju¿ od staro¿ytno�ci chrze�cijañskiej przez taki post
rozumie siê trzy posi³ki w ci¹gu dnia (w tym jeden do syto�ci), a
tak¿e umartwienie co do jako�ci pokarmów. Radykaln¹ form¹ jest
post o chlebie i wodzie. Wielkodusznie podjêty post jest skutecz-
nym uderzeniem w g³owê wê¿a � w szatañskie kuszenia i z³udze-
nia. Kiedy zmys³y s¹ umartwione � poddane woli, rozumowi, a osta-
tecznie Bogu � nie ulegn¹ ³atwo kusicielowi. Dlatego wszelkie umar-
twienie cia³a i zmys³ów trzeba podejmowaæ odwa¿nie i z rado�ci¹.

c.d. na str. 4
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MY�LI DO

RACHUNKU SUMIENIA
NA WIELKI POST - cz.2

Twoje ¿ycie � to dar Boga. Twoje zdolno�ci i mo¿liwo�ci � to
dar Boga. Twoja dusza i jej powo³anie do pe³ni ¿ycia � to dar Boga.
Czy dbasz o ¿ycie swojego cia³a? Czy nie wystawiasz siê na niepo-
trzebne ryzyko �mierci lub kalectwa � np. w pracy, wychodz¹c na
ulicê, prowadz¹c samochód, jad¹c rowerem? Czy zasady ruchu dro-
gowego traktujesz w kategoriach moralnych, czy tylko porz¹dkowych?
Czy nie nara¿asz swego zdrowia lub ¿ycia przy uprawianiu sportu
b¹d� turystyki? Jaki jest twój stosunek do aborcji i do eutanazji? Czy
zasada �wiêto�ci ¿ycia od poczêcia do naturalnej �mierci jest twoj¹
zasad¹?

Jak dbasz o swoje zdrowie? Czy nie przekraczasz granic roz-
s¹dku pracuj¹c zbyt wiele? Czy nie pozwalasz sobie narzucaæ mor-
derczego trybu pracy? Czy wystarczaj¹co odpoczywasz? Jak to ro-
bisz? Mo¿e potrzebujesz wiêcej ruchu? A mo¿e przeciwnie � potrzeb-
ny inny relaks? Czy nie uwa¿asz odpoczynku za stratê czasu? Jak
siê od¿ywiasz? Jadasz regularnie? Nie przesadzasz z ilo�ci¹? Nie
g³odzisz siê? Czy twoja dieta zapewnia organizmowi potrzebne sk³ad-
niki? Czy bywasz u lekarza b¹d� dentysty regularnie, dbaj¹c o profi-
laktykê? Czy troszczysz siê o swój wygl¹d? O sylwetkê i urodê? Ale
czy nie robisz z tego problemu numer jeden?

Jak dbasz o duchow¹ stronê swojego �ja�? O wykszta³cenie (to
nie tylko sprawa m³odo�ci)? Czy æwiczysz umys³ i od�wie¿asz wia-
domo�ci, by ³atwiej ci by³o odnale�æ siê w �wiecie? Czy czytasz i co
czytasz? Czy tak¿e rzeczy warto�ciowsze, choæ trudniejsze? Co wy-
bierasz w telewizji? Nie wszystko ubogaca twego ducha. Czy troski o
umys³ i jego ci¹g³y rozwój nie uwa¿asz za stratê czasu?

Masz talenty i zdolno�ci. Czy wiesz jakie? Czy zastanawia³e�
siê nad tym, ile mo¿esz dobrego uczyniæ dziêki cechom swego cha-
rakteru i naturalnym uzdolnieniom? Jak rozwijasz swoje zdolno�ci?
Czy w ogóle to czynisz? Czy swoje mo¿liwo�ci wykorzystujesz tylko
zawodowo, czy s³u¿¹ tak¿e tobie samemu, ubogacaniu twojego du-
cha i twojego ¿ycia?

Jakimi lud�mi siê otaczasz i z kim siê przyja�nisz? Jacy ludzie
ci imponuj¹: Mocni? Sprytni? M¹drzy? Dobrzy? Cwani? Opanowani?
Ludzie sukcesu? Bogaci? Zdobywczy? Wytrwali? Solidni? Jakby� usze-
regowa³ tê wyliczankê, by stanowi³a sensowny ci¹g warto�ci? Dla-
czego wybra³e� tak¹ w³a�nie kolejno�æ?

Czy jeste� panem siebie? Innymi s³owy: czy zachowa³e� wol-
no�æ i dystans wobec samego siebie? Nie ulegasz kaprysom i pory-
wom? Nie poddajesz siê zbytnio odruchom w³asnego cia³a? Odru-
chom jedzenia? Picia? Palisz papierosy? Ile? Jakie? Bo niektóre za-
bijaj¹ skuteczniej. A mo¿e ulegasz innym namiêtno�ciom lub ukrytym
na³ogom os³abiaj¹cym twoj¹ odporno�æ wobec z³a i grzechu? A je�li
utraci³e� wolno�æ na jakim� odcinku swojego ¿ycia � czy walczysz o
jej odzyskanie? Czy przynajmniej chcesz byæ wolny?

Szczególnym obszarem ¿ycia jest p³ciowo�æ cz³owieka. Tu
spotyka siê cia³o i duch, tu brak opanowania siebie prowadzi do krzyw-
dzenia innych. Czy zachowa³e� poczucie szacunku dla ludzkiej p³cio-
wo�ci? I poczucia wstydu wobec ludzkiej nago�ci? Czy �wiête i piêk-
ne nie s³u¿y ju¿ tylko budzeniu namiêtno�ci? Jaki jest twój stosunek
do pornografii? Czy zwiedziony modnym s³owem �seks�, nie pozba-
wiasz mi³o�ci mê¿czyzny i kobiety jej g³êbi, zostawiaj¹c tylko zmy-

Ja i ja sam

s³owe po¿¹danie? Czy mi³o�ci ma³¿eñskiej nie uczy-
ni³e� celem samym dla siebie, gubi¹c cel zamierzo-
ny przez Boga: s³u¿bê ¿yciu?

Czas to zupe³nie wyj¹tkowy dar, bo ¿adna
chwila nie bêdzie dana po raz drugi. Jaki jest tygo-
dniowy bilans twego czasu? Policz: Ile godzin po-
�wiêcasz pracy zawodowej? Ile domowej? Ile na
odpoczynek (ze snem w³¹cznie)? Ile dla najbli¿szych
(mê¿a lub ¿ony, dzieci...)? Ile na modlitwê, Mszê,
czytanie Pisma �w.? Ile dla fizycznego i duchowego
doskonalenia siebie? Jak¹ inn¹, warto�ciow¹ pozy-
cjê w tym rachunku mo¿esz sobie �zaliczyæ�? Ile
brak³o do liczby 168 (tyle godzin liczy tydzieñ)? Gdzie
jest reszta twojego czasu?

http://liturgia.wiara.pl/doc/419068.Mysli-do-rachunku-sumienia-Wielki-Post

Droga Krzy¿owa
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 ¯alez kazaniem pasyjnym
w niedziele o godz. 17.00

W NASZEJ PARAFII
W WIELKIM PO�CIE:
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PONIEDZIA£EK  22.02.2016
  8.00   1) + Hanna Opaliñska w 14 rocz.

�mierci
2) + Wanda Szyda (greg)

18.00 ++ Maria Pró¿niak w rocz. �mierci,
W³adys³aw, Boles³aw Pró¿niak,
Maria, Józef From, Jerzy �wi¹tek

WTOREK  23.02.2016
  8.00 + Bogdan Fedyna (od Anny

z rodzin¹)
 18.00  1) O pomoc Bo¿¹ w rozwi¹zaniu

trudnych spraw sadowych
2) + Wanda Szyda (greg)

�RODA 24.02.2016
  8.00 1) + Wanda Szyda (greg)

2) + Bogdan Fedyna (od rodziny
Wiêckowskich)

18.00  Nowenna do MB Nieustaj¹cej
Pomocy

CZWARTEK 25.02.2016
  8.00  Bogdan Fedyna (od rodzin Norek

i Pi¹tek)
18.00 1) + Wanda Szyda (greg)

2) + Mieczys³aw Zêbala (od
kolegów i kole¿anek ze szpitala
Rydygiera)
3) + Kazimierz Krzywdziak

PI¥TEK 26.02.2016
  8.00 ++ Leokadia, Sabina, Józef,

Kazimierz, Waldemar Umeccy
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  ++ Aleksander i Stanis³awa Sikora

w rocz. �mierci
SOBOTA 27.02.2016

  8.00 1) + Wanda Szyda (greg)
2) + Bogdan Fedyna (od rodziny
Jaworskich)

18.00 + Ryszard Laskowski w 10 rocz.
�mierci

NIEDZIELA 28.02.2016
  8.00 + Wanda Szyda (greg)
  9.30 O umocnienie wiary i b³. Bo¿e oraz

opiekê Matki Bo¿ej dla Joanny
z okazji urodzin

11.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹
dla Tadeusza i Marii Szymoniak
w 40 rocz. �lubu

12.00 1) O zdrowie i b³. Bo¿e dla Anny,
Agnieszki i Ani
2) O b³. Bo¿e, Dary Ducha �w.,
zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej dla
Piotra z okazji 28 rocz. urodzin

13.00 + prof. Roman Ciesielski
18.00  + Krystyna Snopkowska w 15 rocz.

�mierci

INTENCJE MSZY �W.
22.02.2016 - 28.02.2016
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Z£OTE MY�LI

Ja³mu¿na � wyraz mi³o�ci do drugiego cz³owieka
 Jest ona wyrazem mi³o�ci bli�niego, a prawdziwa mi³o�æ bli�niego ma kszta³t

mi³o�ci praktycznej. Ten, kto kocha, umie dzieliæ siê tym, co posiada, choæby sam
posiada³ niewiele. Mi³o�æ nie boi siê straty i nie liczy swego. Sam Pan Jezus
zachêca do dawania ja³mu¿ny. W Ewangelii wed³ug �w. £ukasza czytamy: Sprze-
dajcie wasze mienie i dajcie ja³mu¿nê (12, 33). Ja³mu¿na jako czyn pokutny jest
w³a�nie rezygnowaniem z posiadania jakiego� dobra na rzecz drugiego cz³owieka.
Ujmij sobie, aby daæ bli�niemu, a zobaczysz, ¿e to nie takie proste, ¿e naprawdê
odczuwa siê stratê. Ale w³a�nie o to idzie. To jest przejaw mi³o�ci. Mi³o�æ nie boi
siê straty, lecz szuka okazji, ¿eby powiedzieæ �kocham� przez czyn mi³o�ci ofiar-
nej.

Taki te¿ jest miêdzy innymi sens chrze�cijañskiego postu � odmawiam so-
bie, by zaoszczêdzonym w ten sposób dobrem podzieliæ siê z potrzebuj¹cymi.
Pamiêtaæ te¿ trzeba, ¿e ja³mu¿na to nie tylko dar materialny. To równie¿, a mo¿e
przede wszystkim, dar serca. Dlatego wa¿na jest dobroæ, zwyczajna dobroæ, ¿ycz-
liwo�æ, szacunek dla cz³owieka, po�wiêcenie mu uwagi i czasu. Ja³mu¿n¹ mo¿e
te¿ byæ podnosz¹ce s³owo czy modlitwa. O, jak bardzo ludzkie serce spragnione
jest takiej ja³mu¿ny!

Zwróæmy te¿ uwagê na to, co podkre�la sam Pan Jezus: Kiedy za� ty dajesz
ja³mu¿nê, niech nie wie lewa twoja rêka, co czyni prawa, aby twoja ja³mu¿na pozo-
sta³a w ukryciu. Daj¹c ja³mu¿nê, zdecydowanie odrzucajmy motywacjê pró¿n¹ i
pyszn¹. To znaczy � kochajmy cz³owieka prawdziwie, troszcz¹c siê o jego dobro,
a nie o w³asn¹ chwa³ê. W ten sposób bêdziemy na�ladowcami Boga, który jest
Mi³o�ci¹, a nasza mi³o�æ do Niego bêdzie coraz czystsza.


