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Pewien niezadowolony z sie-
bie i z innych cz³owiek zrzêdzi³ prze-
ciwko Bogu, mówi¹c: ?A kto powie-
dzia³, ze ka¿dy z nas musi nie�æ
na sobie swój krzy¿? Czy mo¿liwe,
¿eby nie istnia³ ¿aden sposób na
to, aby siê od niego uwolniæ? Mam
absolutnie dosyæ swoich codzien-
nych zmartwieñ!?.

 Dobry Bóg odpowiedzia³ mu
na jego w¹tpliwo�ci snem. Ziemskie
¿ycie ludzi, które ów cz³owiek wi-
dzia³ we �nie, by³o nie koñcz¹c¹ siê
procesj¹. Ka¿dy cz³owiek szed³
d�wigaj¹c na swoich ramionach
wielki krzy¿. Posuwa³ siê do przo-
du krok po kroku, mozolnie i nie-
ub³aganie.

Równie¿ bohater tej opowiast-
ki przemieszcza³ siê w tym nie koñ-
cz¹cym siê pochodzie i d�wiga³ na sobie ciê¿ar w³asnego krzy¿a.
Jednak po pewnym czasie zorientowa³ siê, ¿e d�wigany przez nie-
go krzy¿ by³ d³u¿szy od krzy¿y innych ludzi. Mo¿e dlatego nie
móg³ sobie z nim poradziæ.

"Gdyby mo¿na go by³o trochê skróciæ, nie musia³bym siê tak
strasznie mêczyæ", powiedzia³ sam do siebie.

Usiad³ na przydro¿nym kamieniu, by skróciæ krzy¿ o porz¹d-
ny kawa³ek. Kiedy znów ruszy³ w drogê, zorientowa³ siê, ¿e mo¿e
siê wreszcie poruszaæ krokiem szybszym i l¿ejszym. W ten spo-
sób bez wiêkszych trudno�ci dotar³ do miejsca, w którym znajdo-
wa³a siê meta jego ludzkiej pielgrzymki.

W miejscu tym rozci¹ga³ siê wielki w¹wóz. By³ to szeroki
otwór w ziemi, po którego przeciwnej stronie rozpoczyna³a siê ?zie-
mia wiecznej rado�ci?. Kiedy patrzy³o siê na ni¹ z tej strony, zda-
wa³a siê byæ czym� niezwykle piêknym. Jednak nie by³o ¿adnego
mostu, który by do niej prowadzi³, ani ¿adnej k³adki, po której mo¿-
na by³oby siê tam dostaæ. Jednak wszystkim ludziom udawa³o siê
tam dostaæ.

Zdejmowali z ramion swój d³ugi krzy¿ i przechodzili po nim
na drug¹ stronê. Ka¿dy krzy¿ mia³ idealny rozmiar: dok³adnie taki,
jaki by³ potrzebny, by po³¹czyæ ze sob¹ dwie strony przepa�ci.

Przeszli wszyscy. Pozosta³ tylko on sam. Dopiero teraz zro-
zumia³, ze jego krótki krzy¿ nie pozwala mu przedostaæ siê przez
�mierteln¹ otch³añ. Zacz¹³ p³akaæ: ?Ach, gdybym o tym wiedzia³??.
By³o to ju¿ jednak za pó�no i rozpacz nie przydawa³a siê na nic.

Narzekasz na
swój krzy¿?
Przeczytaj!

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:

By³e� choæ jeden raz na jakim�
nabo¿eñstwie wielkopostnym?

Czas ucieka. Bóg czeka. Zostaje coraz
mniej czasu, a nastêpny Wielki Post

dopiero za rok!
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Czas Wielkiego Postu, to w Ko�ciele katolickim czter-
dziestodniowy okres pokuty i nawrócenia. To czas wyj¹tko-
wy, po�wiêcony na refleksjê, modlitwê, zbli¿enie do dobrego
Boga. Czas zatrzymania siê, wyciszenia by zamy�liæ siê nad
samym sob¹ i swoj¹ relacj¹ z Panem Bogiem. Kto� zapyta:
jak mam to zrobiæ w takim pêdzie ¿ycia, jak codziennie jest
tyle do za³atwienia? W tym momencie takim swoistym przy-
stankiem s¹ rekolekcje. Dobrze prze¿yte musz¹ byæ pusty-
ni¹, gdzie panuje cisza i spokój. Bez tego nie uda nam siê
ws³uchaæ w samych siebie, a co za tym idzie nie us³yszymy
Bo¿ego g³osu.  Sens rekolekcji najpe³niej oddaj¹ s³owa Jezu-
sa: �Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê�. Nawracaæ siê,
to znaczy zmieniaæ na nowo swoje my�lenie, a co za tym
idzie postêpowanie.

Wielki Post nie bez powodu okre�la siê mianem czasu
nawrócenia.  Ogromn¹ pomoc¹ w poszukiwaniu drogi do Boga
jest nastrój towarzysz¹cy okresowi Wielkiego Postu. To 40
dni pokuty i wyrzeczeñ. To czas wiêkszej modlitwy, której
potrzebê u�wiadamiaj¹ nam Drogi Krzy¿owe, Gorzkie ¿ale.
To tak¿e czas, który ma nam uzmys³owiæ, ¿e w naszym ¿yciu
musimy dokonywaæ wyborów; wybieraæ to, co wa¿niejsze,
szlachetniejsze, wspanialsze. Pog³êbiaj¹c wiarê poprzez
uczestnictwo w lekcjach duchowych, stajemy siê coraz bar-

Przypominamy, ¿e w naszej Parafii rekolekcje bêd¹
od V Niedzieli Wielkiego Postu do �rody w³¹cznie czyli 13 - 16.03.2016 r.

dziej ufni wobec Boga. Kiedy ca³kowicie zawierzymy Panu
Bogu, wówczas odkryjemy, jak bardzo nas kocha. Odkryje-
my, ¿e Bóg nie tylko nas stworzy³ i troszczy siê o nas, ale
te¿ da³ nam swojego Syna, który swoje ¿ycie odda³ za nas
na krzy¿u. Rekolekcje s¹ po to, ¿eby�my zrozumieli, ¿e nie
jeste�my sami, ¿e dobro jest silniejsze od z³a i ¿e potrafimy
czyniæ dobro. Kto� kiedy� napisa³: �Trudniej jest dzieñ do-
brze prze¿yæ, ni¿ napisaæ ksiêgê��. To prawda, nie bêdzie
nam ³atwo staæ siê lepszymi po godzinie lub po kilku godzi-
nach nauk rekolekcyjnych. W ci¹gu kilku chwil nie da siê
naprawiæ ca³ego duchowego rozgardiaszu. To jest praca na
ca³e ¿ycie. Ale warto od czego� zacz¹æ, warto w tych reko-
lekcyjnych dniach postawiæ sobie odwa¿ne pytania:

Czy ja mam jeszcze wiarê? Czy jestem w stanie uwie-
rzyæ jeszcze wiêcej Bogu i mocniej Mu zaufaæ? Czy kocham
Go ze wszystkich si³, wszelkim my�leniem i ca³ym sercem?
Muszê sobie tak¿e odpowiedzieæ na pytanie: Czy ja siê jesz-
cze modlê? Czy potrafiê rozmawiaæ z Bogiem?  Podczas
rekolekcji wielkopostnych trzeba �za³atwiæ� wiele spraw
nie tylko z Bogiem, ale i ze wspó³ma³¿onkiem, z rodzi-
cami, z dzieæmi i bli�nimi. Rekolekcje s¹ po to, aby
zmieniaæ to wszystko na lepsze, inaczej zmarnujemy
dni, które zosta³y nam dane na uleczenie duszy.

CZY WIESZ, ̄ E...
W naszej Parafii od 10 lat dzia³a KLUB SENIORA,
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 14.00 - 17.30.
Spotykaj¹ siê w nim osoby w podesz³ym wieku i niejednokrotnie samotne,

aby w towarzystwie innych, przy herbacie, kawie i ciastku mi³o spêdziæ czas.
W Klubie organizowane s¹ ró¿ne spotkania, mo¿na poczytaæ aktualn¹ prasê -
nie tylko katolick¹, a raz w miesi¹cu odbywaj¹ siê spotkania formacyjne
prowadzone przez Ks. Proboszcza Zygmunta Koska. Codziennie o gpodz. 15.00
odmawiamy Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia, polecaj¹c w niej intencje
w³asne, Ko�cio³a i naszej Ojczyzny.

NIE MUSISZ BYÆ SAM. PRZYJD� I ZOBACZ.
ZAPRASZAMY!!!

WARTO�Æ REKOLEKCJI
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MY�LI DO

RACHUNKU SUMIENIA
NA WIELKI POST - cz.4 (ost.)

Ja i spo³eczno�æ

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

Rodzina
Rodzina jest wspólnot¹ wiary, nadziei i mi³o�ci. Ma³¿eñstwo

i rodzina s¹ ukierunkowane na dobro ma³¿onków oraz prokreacjê i
wychowanie dzieci. Czy kochasz swojego mê¿a, swoj¹ ¿onê? Czy
w ka¿dej chwili zachowujesz wierno�æ ma³¿eñsk¹, czy nie nara¿asz
jej na niebezpieczeñstwo nieprzemy�lanymi zachowaniami, relacjami
z osobami przeciwnej p³ci? Jak wygl¹da Twoja uczciwo�æ ma³¿eñ-
ska? Czy w niczym nie zosta³o naruszone Twoje przyrzecznie z³o¿o-
ne podczas zawierania ma³¿eñstwa �nie opuszczê ciê a¿ do �mierci�?

W jaki sposób decydujesz o liczbie dzieci w Twojej rodzinie? Ile
razy zdarzy³o Ci siê stosowaæ sprzeczne z natur¹ sposoby i metody,
aby nie dopu�ciæ do urodzenia dziecka?

Jak czêsto i w jakiej formie okazujesz mi³o�æ najbli¿szym? Jak
wype³niasz swoje obowi¹zki w rodzinie? Czy ¿ona uwa¿a, ¿e jeste�
dobrym mê¿em? Czy m¹¿ uwa¿a, ¿e jeste� dobr¹ ¿on¹? Zdaniem dzie-
ci jeste� dobrym ojcem, dobr¹ matk¹? Wiesz czym siê martwi twój
wspó³ma³¿onek, jaki jest jego (jej) stan zdrowia, jakie ma marzenia?
Rozmawiacie ze sob¹ czy tylko wymieniacie niezbêdne informacje?

P³odno�æ mi³o�ci ma³¿eñskiej nie ogranicza siê jedynie do prze-
kazywania ¿ycia dzieciom, ale obejmuje równie¿ ich wychowanie
moralne i formacjê duchow¹. Jaki przyk³ad dajesz swoim dzieciom?
Czy razem ze swoim dzieckiem siê modlisz, uczestniczysz we Mszy
�w.? Czy Twoje dziecko chodzi na katechezê? Jakie s¹ stopnie Two-
ich dzieci? Znasz imiona kolegów i kole¿anek Twoich dzieci? Gdzie
Twoje dziecko spêdza popo³udnia i wieczory? Czym siê interesuje? Ile
czasu spêdza w Internecie i jakie strony ogl¹da?

Pamiêtasz o swoich rodzicach? Okazujesz im wdziêczno�æ czy
masz pretensje o ró¿ne rzeczy z przesz³o�ci lub o to, ¿e mieszaj¹ siê
do Twojego ¿ycia? Okazujesz im lekcewa¿enie i zniecierpliwienie?
Traktujesz jako �ród³o dofinansowywania? Jak czêsto ich odwiedzasz?
Dbasz o ich zdrowie? Czy Twoja matka czasami nie p³acze przez
Ciebie? Kiedy ostatnio d³u¿ej porozmawia³e� z ojcem? Pomagasz ro-
dzicom w rozwi¹zywaniu problemów, które im z racji wieku sprawiaj¹
trudno�ci?

Spo³eczeñstwo
Wspólnoty ludzkie z³o¿one s¹ z osób, które nie tylko powi¹zane

s¹ rozmaitymi wiêzami i zale¿no�ciami, ale równie¿ w ró¿nym stop-
niu ponosz¹ za siebie odpowiedzialno�æ i maj¹ wzajemne obowi¹zki.

Jak czêsto ³amiesz obowi¹zuj¹ce w ró¿nych dziedzinach prze-
pisów, porz¹dkuj¹cych ¿ycie spo³eczne (od zasad ruchu drogowego
po przepisy dotycz¹ce dbania o porz¹dek w miejscu twego zamiesz-
kania)? Uczysz swoje dzieci szacunku do prawa? W jakim stopniu
anga¿ujesz siê w ¿ycie swojego miasta, gminy, województwa, kraju?
Jak starasz siê mieæ wp³yw na to, co siê w ró¿nych dziedzinach ¿ycia
spo³ecznego wokó³ Ciebie dzieje? Ile razy i w jakich okoliczno�ciach
uchyli³e� siê przed przyjêciem odpowiedzialno�ci za spo³eczno�æ, do
której nale¿ysz? Reagujesz, je�li widzisz z³o, lekcewa¿enie cz³owie-
ka, korupcjê, oszustwa? Ile razy da³e� lub wzi¹³e� ³apówkê?

Co wynios³e� bez pozwolenia z zak³adu pracy? Ukra-
d³e� co� gdzie indziej (w czyim� domu, w sklepie, w
szpitalu, bibliotece, szkole, autobusie itp.)? Napra-
wi³e� wyrz¹dzon¹ szkodê? Zdarzy³o Ci siê co� bez-
my�lnie zepsuæ, uszkodziæ co� przez nieuwagê i
nie przyznaæ siê, uciec?

P³acisz wszystkie nale¿ne podatki? Ukrywasz
jakie� dochody? Zatrudniasz pracowników �na czar-
no�, nie p³acisz pracownikom w terminie?

Chrze�cijanin wezwany jest do solidarno�ci
z innymi. Czy idziesz do celu bez zwracania uwagi
na to, czy nie krzywdzisz innych? Interesujesz siê
losem wspó³pracowników, s¹siadów? Dostrzegasz
w ogóle, ¿e s¹ ludzie bardziej potrzebuj¹cy od Cie-
bie? Jak ich wspierasz?

Ko�ció³
S³owo �Ko�ció³� oznacza zgromadzenie litur-

giczne, wspólnotê lokaln¹ i ca³¹ powszechn¹ wspól-
notê wierz¹cych. W jaki sposób w³¹czasz siê w ¿ycie
swojej parafii, swojej diecezji? Wiesz, jakie wa¿ne
wydarzenia mia³y w nich miejsce w ostatnim cza-
sie? Wiesz kto jest biskupem Twojej diecezji, jak
siê nazywaj¹ biskupi pomocniczy? Wiesz kto jest
proboszczem Twojej parafii, znasz wikariuszy, kate-
chetów? Jakie ruchy, stowarzyszenia, grupy istniej¹
w Twojej parafii? Nale¿ysz do której� z nich?

Modlisz siê za papie¿a, za Ko�ció³ na ca³ym
�wiecie, swoj¹ diecezjê, za biskupów, parafiê, ksiê-
¿y w niej pracuj¹cych?

Kiedy ostatnio zdarzy³o Ci siê wzi¹æ udzia³
w jakich� pracach w parafii? Pomóc w budowie lub
w remontach, posprz¹taæ w ko�ciele, zorganizowaæ
jakie� spotkanie? Czy w Twojej parafii jest ochron-
ka, �wietlica terapeutyczna, kuchnia dla ubogich?
Starasz siê jako� wesprzeæ jej dzia³alno�æ? W jaki
sposób troszczysz siê o materialne potrzeby Twojej
parafii?
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Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nades³anych materia³ów oraz zmiany tytu³ów.

PONIEDZIA£EK  07.03.2016
  8.00   ++ Jan, Antonita Tacik
18.00 ++ Józefa, Pawe³, Jan, Danuta

WTOREK  08.03.2016
  8.00 ++ Anna, Kazimierz Sobieraj
 18.00  1) + Beata Ola�

2) + W³adys³aw Cukier
w 12 rocz. �mierci

�RODA 09.03.2016
  8.00 1) + Anna Szkar³at

2)
18.00  Nowenna do MB Nieustaj¹cej

Pomocy

CZWARTEK 10.03.2016
  8.00  ++ Edward Wêdrychowicz, Maria

Zawiliñska
18.00 1) + Adela Liszcz (greg)

2) + Józef Thomas w rocz. �mierci
3)

PI¥TEK 11.03.2016
  8.00 + Anna Szkar³at
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  + Tadeusz Pyjas w 20 rocz.

�mierci

SOBOTA 12.03.2016
  8.00 1) + Mieczys³aw Zêbala (od

rodziny Palów)
2) + Romualda, Marian

18.00 ++ Krystyna, Józef Kêdryna

NIEDZIELA 13.03.2016
  8.00  W intencji naszej Ojczyzny
  9.30 ++ Za zmar³ych z rodzin Górków,

Banachów, Ko�niów i Przyworów
11.00 + Stanis³aw Filas
12.00 + W³adys³awa w 16 rocz. �mierci
13.00 + W³adys³awa Iskra
18.00  + Adela Liszcz (greg)

INTENCJE MSZY �W.
07.03.2016 - 13.03.2016
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   O Bo¿e wielkiego mi³osier-

dzia, Dobroci nieskoñczona,
oto dzi� ca³a ludzko�æ wo³a z
otch³ani nêdzy swojej do mi-
³osierdzia Twego, do lito�ci
Twojej, o Bo¿e; a wo³a potê¿-
nym swym g³osem nêdzy.
Bo¿e ³askawy, nie odrzucaj
modlitwy wygnañców tej zie-
mi. O Panie, Dobroci niepojê-
ta, który znasz na wskro�
nêdzê nasz¹ i wiesz, ¿e o w³a-
snych si³ach wznie�æ siê do
Ciebie nie jeste�my w stanie
� przeto Ciê b³agamy, uprze-
dzaj nas ³ask¹ swoj¹ i pomna-
¿aj w nas nieustannie mi³osier-
dzie swoje, aby�my wiernie
pe³nili wolê Twoj¹ �wiêt¹ w
¿yciu ca³ym i w �mierci go-
dzinie. Niech nas os³ania
wszechmoc mi³osierdzia Twe-
go przed pociskami nieprzy-
jació³ naszego zbawienia, aby-
�my z ufno�ci¹, jak dzieci
Twoje, czekali na przyj�cie
Twoje ostateczne, który to
dzieñ Tobie jest tylko wiado-
my. I spodziewamy siê, ¿e

otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo ca³ej nêdzy
naszej, bo Jezus jest ufno�ci¹ nasz¹, przez Jego mi³osierne Serce przechodzimy
jak przez otwart¹ bramê do nieba. (s. Faustyna, Dz.1570)

CZY WIESZ, ̄ E...
Na terenie naszej Parafii znajduje siê
Punkt Konsultacji Medycznej
dla seniorów.
Gabinet lekarski znajduje siê przed wej�ciem

do pasa¿u handlowego od ul. Bandurskiego, na przeciw Klubu Senio-
ra. Urzêduj¹cy lekarze to specjali�ci w zakresie chorób wewnêtrz-
nych, okulistyki, laryngologii, psychiatrii i psychologii.

Zakres us³ug - konsultacje, porady, pomiary ci�nienia têtnicze-
go krwi. Dwa razy w miesi¹cu pielêgniarka wykonuje badanie
poziomu cukru we krwi. Ponadto wydawane s¹ leki za okazaniem ak-
tualnej recepty, wzglêdnie Karty Informacyjnej szpitalnej. Leki
z aktualn¹ dat¹ wa¿no�ci otrzymujemy od darczyñców-parafian,
nieodp³atnie. Zachêcamy do przynoszenia leków z aktualn¹ dat¹ wa¿-
no�ci w godzinach urzêdowania lekarzy i pielêgniarki. szczegó³y mo¿-
na znale�æ na tablicach og³oszeniowych przy ko�ciele i na drzwiach
gabinetu.

VIII Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
BÓG JEST MI£OSIERNY.

OSTATNIE S£OWO NALE¯Y
DO BOGA, KTÓRY JEST MI£O�CI¥


