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W �rodê Popielcow¹ - zgodnie z kano-
nami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego - obowi¹zuje wstrzemiê�liwo�æ od
pokarmów miêsnych i post �cis³y (trzy posi³ki
w ci¹gu dnia, w tym tylko jeden - do syta).
Prawem o wstrzemiê�liwo�ci s¹ zwi¹zani
wszyscy powy¿ej 14. roku ¿ycia, a prawem
o po�cie - osoby pe³noletnie do rozpoczê-
cia 60. roku ¿ycia. Prawo kanoniczne nie na-
k³ada na wiernych natomiast obowi¹zku uczest-
niczenia w tym dniu w Eucharystii (chocia¿ jest
to powszechn¹ praktyk¹, z której nie powinno
siê rezygnowaæ bez wa¿nej przyczyny).

Sam zwyczaj posypywania g³ów popio-
³em na znak ¿a³oby i pokuty, celebrowany w
�rodê Popielcow¹, znany jest w wielu kultu-
rach i tradycjach, m.in. w staro¿ytnym Egip-
cie, u Arabów i w Grecji. W liturgii pojawi³ siê
on w VIII w. Pierwsze �wiadectwa o �wiêce-
niu popio³u pochodz¹ z X w. W 1091 r. pa-
pie¿ Urban II wprowadzi³ ten zwyczaj jako
obowi¹zuj¹cy w ca³ym Ko�ciele. W tym te¿
czasie ustalono, ¿e popió³ do posypywania
g³ów wiernych ma pochodziæ z palm po�wiê-
conych w Niedzielê Palmow¹ poprzedniego
roku.

 �roda Popielcowa
rozpoczyna okres

czterdziestodniowego
przygotowania do

najwiêkszej
chrze�cijañskiej

uroczysto�ci - �wi¹t
Paschalnych.

Wielki Post, bo tak
nazywa siê ten
okres, trwa do

pocz¹tku liturgii
Mszy Wieczerzy

Pañskiej
sprawowanej w

Wielki Czwartek.

Obrzêd posypania g³ów popio³em jest ewenementem.
W Ko�ciele pierwszych wieków biskup naznacza³ w ten spo-
sób jedynie tych, którzy czynili publiczn¹ pokutê i a¿ do Wiel-
kiego Czwartku byli wy³¹czeni ze wspólnoty. Z czasem ob-
rzêd ten sta³ siê znakiem postu i pokuty, odprawianej pry-
watnie przez wszystkich wiernych, w ³¹czno�ci z innymi cz³on-
kami Ko�cio³a.

W �rodê Popielcow¹, w trakcie posypywania g³ów po-
pio³em, kap³an wypowiada s³owa z Pisma �wiêtego. Ma do
wyboru dwa zdania i warto pamiêtaæ, które z nich bêdzie
przeznaczone dla nas w danym roku. Je�li us³yszymy: �Pro-
chem jeste� i w proch siê obrócisz� (Rdz 3,19), u�wiadamia-
my sobie w³asn¹ s³abo�æ, u³omno�æ, przemijanie. A je�li:
�Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê!� (Mk 1,15), przypo-
minamy sobie, ile jeszcze mamy w sobie z³a, jaka praca nas
czeka. Mo¿e zastanawiamy siê, co maj¹ wspólnego ze sob¹
te dwa fragmenty Biblii. Otó¿ ich wspólnym mianownikiem
jest zaufanie Bogu. Tylko w Nim mamy pewno�æ ¿ycia, tylko
On mo¿e nadaæ sens naszej szarej codzienno�ci. Kto ufa w³a-
snym si³om, srodze siê zawiedzie. Je�li uzmys³owimy sobie
w³asn¹ bezradno�æ wobec �mierci i grzechu, jeste�my na
dobrej drodze. Pozostaje do wykonania tylko jeden krok �
krok w stronê Boga. Mamy go czyniæ ka¿dego dnia, nie tylko
w tê jedn¹ �rodê w roku. Popielec to ani nie ósmy sakra-
ment, ani zwyczajna tradycja ojców. To autentyczny znak
oddania siê Bogu � oddania Mu naszego ¿ycia i grzeszno-
�ci. Znów mo¿na zacz¹æ od nowa.
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SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (10)

Bóg jest Sêdzi¹
Pierwsza z trudno�ci odno�nie dru-

giej prawdy wiary dotyczy sprawiedliwo-
�ci Boga, wystêpuj¹cego w roli Pana,
przed którym, trzeba odpowiadaæ za
wszystkie czyny. Warto przy tym wie-
dzieæ, ¿e ludzie na ziemi nie ceni¹ ³agod-
nego, dobrego i ³askawego w³adcy;
wrêcz przeciwnie, chc¹ mieæ w³adcê
silnego, bezwzglêdnego, który mocn¹
rêk¹ trzyma wszystkie sprawy swego
królestwa i z pozycji si³y sprawiedliwie
nagradza i sprawiedliwie karze. Takiego
w³adcê podw³adni szanuj¹ i takiego siê
lêkaj¹. Dlaczego? Otó¿, wbrew pozo-
rom, ludzie nie têskni¹ do wolno�ci.
Ponad dziewiêædziesi¹t procent ludzi
wcale jej nie pragnie, bo wolno�æ jest
�ci�le po³¹czona z odpowiedzialno�ci¹.
Ogó³ ludzi woli mieæ w³adcê twardego,
którego trzeba siê baæ. Je�li jego prawo
jest obwarowane mocn¹ sankcj¹, to
musz¹ takiemu prawu siê podporz¹dko-
waæ. A je�li musz¹, to s¹ zwolnieni od
odpowiedzialno�ci; za ich czyny bowiem
odpowiada prawodawca. Im wiêkszy lêk
dominuje u podw³adnych wobec surowe-
go sêdziego i jego prawa, tym odpowie-
dzialno�æ jest mniejsza. Ten w³a�nie
uk³ad decyduje o tym, ¿e na przestrze-
ni wieków cz³owiek ci¹gle zdradza ten-
dencjê do stwarzania obrazu Boga na
wzór surowego sêdziego, którego nale-
¿y siê baæ, gdy¿ On nagradza tylko wiel-
kich bohaterów i bezwzglêdnie karze
wszelkie przewinienia. Takie tendencje
obserwujemy w wielu religiach, a szcze-
gólnie w religii starotestamentalnej.
¯ydzi ci¹gle widz¹ w Bogu sêdziego,
który sam wymierza karê. Przy takim
podej�ciu ci, którzy dostrzegaj¹ na zie-
mi tolerowan¹ przez Boga krzywdê, za-
rzucaj¹ Mu niesprawiedliwo�æ i z tej ra-
cji czêsto dochodz¹ a¿ do ateizmu. To
stoi u podstaw ateistycznej postawy
wspó³czesnego cz³owieka, gdy¿ on �le
rozumie sprawiedliwo�æ Boga.

Drugie wyja�nienie dotyczy same-
go s³owa �sêdzia". Na co wskazuje zna-

czenie tego s³owa? Wskazuje na od-
powiedzialno�æ. Bóg jest najwy¿szym
trybuna³em sprawiedliwo�ci i dlatego
stoj¹c przed Nim trzeba wzi¹æ na sie-
bie odpowiedzialno�æ za ka¿de swoje
s³owo, my�l i czyn. Ci, którzy têskni¹
do wolno�ci, odrzucaj¹ Boga Sêdzie-
go, gdy¿ uwa¿aj¹, ¿e je�li musz¹ przed
Kim� odpowiadaæ, to s¹ ju¿ ogranicze-
ni, a tym samym nie s¹ wolni. Jedni
ludzie, uciekaj¹c przed odpowiedzialno-
�ci¹, wykonuj¹ wszystko ze strachu,
bo siê boj¹ Boga, inni odrzucaj¹ Boga
Sêdziego, bo nie chc¹ przed nikim za
nic odpowiadaæ. W imiê �le rozumianej
wolno�ci odrzucaj¹ wszelk¹ odpowie-
dzialno�æ. Chc¹ odpowiadaæ tylko
przed sob¹. Ci ludzie chc¹ sami siebie
nagradzaæ i sami chc¹ siebie karaæ.
Staj¹ siê zatem sêdziami i prawodaw-
cami, a wiêc zajmuj¹ miejsce Boga. To
jest pokusa, która towarzyszy ka¿de-
mu grzechowi.

 Nieporozumienie bierze siê st¹d,
¿e ludzie czêsto traktuj¹ Boga jako Sê-
dziego, prezentuj¹cego trybuna³ s¹du
najwy¿szego. Tak ustawiaj¹c sytuacjê
uwa¿aj¹, ¿e cz³owiek zasiada na ³awie
oskar¿onych, a Bóg wydaje na niego
wyrok. Jest to bardzo nieudolnie i nie-
poprawnie namalowany obraz. S¹d
Bo¿y nie polega na wydawaniu wyroku
na cz³owieka, lecz na objawieniu mu

BÓG JEST SÊDZI¥ SPRAWIEDLIWYM,
KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA,

A ZA Z£O KARZE

prawdy ukrytej w jego ludzkim sercu.
Cz³owiek dostrze¿e na s¹dzie, kim by³ i
kim jest. To bêdzie podobnie jak na wi-
zycie u lekarza. Je�li kto� twierdzi, ¿e
jest zdrowy, a gdy rozbierze siê przed
lekarzem i okazuje siê wtedy, ¿e jest
on pokryty wrzodami, to lekarz nie wyda
na niego wyroku mówi¹c: jeste� chory,
tylko stwierdzi jaki jest faktyczny stan
zdrowia pacjenta. Bóg nie bêdzie wyda-
wa³ wyroków. Bóg jest sam¹ prawd¹ i

dlatego w tym
momencie, gdy
zbli¿ymy siê do
Niego, sami na
siebie wydamy
wyrok, wtedy
bowiem odkryje-
my prawdê.

Je�li mo¿-
na by w ogóle
nawi¹zaæ do ob-
razu sêdziego,
to my�lê, ¿e
Bóg wtedy przy-
pomina³by sê-
dziego maratoñ-
skiego biegu.

Ten sêdzia nie karze zawodnika, który
zosta³ w tyle. Jego zadaniem jest na-
grodziæ tego, który wygra³. Taka jest
jego sprawiedliwo�æ. Kar¹ dla tego, który
zosta³ w tyle jest sam fakt, ¿e on prze-
gra³; to jest jego sprawa. Kara jest ju¿
zawarta w goryczy przegrania: Nie uda-
³o mi siê, pope³ni³em b³¹d. Takie rachunki
sumienia robi ka¿dy sportowiec.

Objawienie mówi nam o trzykrot-
nym spotkaniu siê z Bogiem Sêdzi¹,
który nagradza i karze. Pierwsze spo-
tkanie ma miejsce w chwili obecnej. Bóg
mówi do mnie przez moje sumienie tu i
teraz, w tym momencie. Bóg jest Sê-
dzi¹, On nie �bêdzie" Sêdzi¹, ale Sê-
dzi¹ �jest". Jest Tym, Który mi mówi
prawdê. Mówi, jakie s¹ moje my�li, s³o-
wa, czyny. Nawet w tym momencie jest
os¹dzone ka¿de moje s³owo. W tym mo-
mencie Bóg jest naszym Sêdzi¹. Dru-
gie spotkanie z Bogiem Sêdzi¹ sprawie-
dliwym bêdzie mia³o miejsce wtedy, gdy
ka¿dy z nas przekroczy próg wieczno-
�ci i gdy spojrzy na ca³o�æ swego ¿ycia.
Wreszcie trzecie spotkanie, o którym
mówi Objawienie, bêdzie mia³o miejsce
u kresu dziejów, kiedy to Bóg pomo¿e
nam spojrzeæ na ca³e dzieje ludzko�ci,
pozwoli, by�my odkryli prawdê o histo-
rii �wiata i uka¿e nam nasz udzia³ w tym
wielkim dziele. Te trzy spotkania s¹ nam
dane. ks. Edward Staniek
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1. Za pobo¿ne odprawienie Drogi Krzy¿owej.
Warunki:
* trzeba odprawiaæ w miejscu, gdzie jest prawnie za³o¿ona Droga Krzy¿owa
(w ko�ciele, na placu przyko�cielnym itp. ).

* rozmy�laæ Mêkê Pana Jezusa
* trzeba przechodziæ od jednej do drugiej stacji. Je¿eli Drogê Krzy¿ow¹ odpra-

wia siê publicznie i trudno jest wszystkim wiernym przechodziæ od stacji do stacji,
wystarczy gdy przechodzi prowadz¹cy to nabo¿eñstwo lub osoba z krzy¿em, a inni
wierni pozostaj¹ na swoim miejscu. Kto w ten sposób, z powodu s³usznej przeszko-
dy, np. choroby, podró¿y, zamkniêcia ko�cio³a itp. nie mo¿e odprawiæ Drogi Krzy¿o-
wej wg podanych warunków - zyskuje odpust zupe³ny, je�li przynajmniej przez pó³
godziny odda siê pobo¿nemu czytaniu albo rozwa¿aniu Mêki Pana Jezusa.

2. Za pobo¿ne uczestniczenie w nabo¿eñstwie Gorzkich ¯ali.
3. W Pi¹tki Wielkiego Postu za pobo¿ne odmówienie modlitwy Oto ja

dobry i najs³odszy Jezu po Komunii �w. przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzy-
¿owanego.

    Oto ja, dobry i najs³odszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i
z najwiêksz¹ gorliwo�ci¹ ducha proszê Ciê i b³agam, aby� wszczepi³ w moje serce
naj¿ywsze uczucia wiary, nadziei i mi³o�ci oraz prawdziw¹ skruchê za moje grzechy
i siln¹ wolê poprawy. Oto z sercem przepe³nionym wielkim uczuciem i z bole�ci¹
ogl¹dam w duchu Twoje piêæ ran i my�l¹ siê w nich zatapiam, pamiêtaj¹c o tym,
dobry Jezu, co ju¿ Dawid w³o¿y³ w Twoje usta: �Przebodli rêce moje i nogi, policzyli
wszystkie ko�ci moje� (Ps. 22, 17).

4. Za pobo¿ne i uroczyste odmówienie �Przed tak Wielkim Sakramen-
tem� z wezwaniem i modlitw¹ w Wielki Czwartek.

5. Za pobo¿ny udzia³ w Liturgii i uca³owanie Krzy¿a w Wielki Pi¹tek.
6. Za odprawienie rekolekcji przynajmniej przez 3 dni.

Odpust zupe³ny jest to darowanie cz³owiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych,
nale¿nych za grzechy odpuszczone ju¿ co do winy w sakramencie pokuty.

Kto uzyska odpust zupe³ny dla siebie uniknie kar czy�æcowych.
Kto uzyska odpust zupe³ny za zmar³ych - ratuje dusze z czy�æca.

Warunki uzyskania
odpustu zupe³nego:

* Brak jakiegokolwiek przywi¹za-
nia do grzechu, nawet powszednie-
go (je¿eli jest brak ca³kowitej dys-
pozycji - * Stan ³aski u�wiêcaj¹cej
(brak nieodpuszczonego grzechu
ciê¿kiego) lub spowied� sakramen-
talna* Przyjêcie Komunii �wiêtej* Odmówienie modlitwy (np. "Oj-
cze nasz" i "Zdrowa� Mario") w in-
tencjach Ojca �wiêtego (nie cho-
dzi o modlitwê w intencji samego
papie¿a, choæ i ta modlitwa jest bar-
dzo cenna; modlitwa zwi¹zana z
odpustem ma byæ skierowana w in-
tencji tych spraw, za które modli
siê ka¿dego dnia papie¿. Intencje
te s¹ czêsto og³aszane, m.in. na
naszych stronach z kalendarzem
na dany miesi¹c)* Wykonanie czynno�ci zwi¹zanej
z odpustem

Ewentualna spowied�, Ko-
munia �wiêta i modlitwa w inten-
cjach Ojca �wiêtego mog¹ byæ wy-
pe³nione w ci¹gu kilku dni przed lub
po wype³nieniu czynno�ci, z któr¹
zwi¹zany jest odpust; miêdzy tymi
elementami musi jednak istnieæ
zwi¹zek.

Po jednej spowiedzi mo¿na
uzyskaæ wiele odpustów zupe³-
nych, natomiast po jednej Komu-
nii �wiêtej i jednej modlitwie w in-
tencjach papie¿a - tylko jeden od-
pust zupe³ny.

Ko�ció³ zachêca do ofiarowa-
nia odpustów za zmar³ych (nieko-
niecznie musz¹ byæ to osoby nam
znane, nie musimy wymieniaæ kon-
kretnego imienia - wystarczy ofia-
rowaæ odpust w intencji osoby
zmar³ej, która tego odpustu potrze-
buje).

Odpustów nie mo¿na ofiaro-
wywaæ za innych ¿ywych. Kto uzyskuje odpust zupe³ny, jest w takim stanie, jak zaraz po

chrzcie �w. Gdyby umar³, poszed³by wprost do nieba.

Odpusty zupe³ne
w Wielkim Po�cie:
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PONIEDZIA£EK  27.02.2017
  8.00   + Marian Gruca - intencja od Marii

i Antoniego
18.00 + prof. Roman Ciesielski

WTOREK  28.02.2016
  8.00 + Anna (77 r.�m.)
 18.00  1) ++ Bronis³awa, Józef Dwernicy

2) + Krystyna Snopkowska 16 r.�m.)
�RODA 01.03.2017

POPIELEC
    8.00 + Józef (greg.)
  15.00++ Helena B³ach, Adam Dudek,

Barbara (1 r.�m.)
17.00 ++ Aleksander, Stanis³awa Sikora
18.00 ++ rodzice Czes³awa i Józef

Zdaniewicz
19.00  + Adam Dudek � intencja od

siostry Haliny z rodzin¹
CZWARTEK 02.03.2017

PIERWSZY CZWARTEK MIESI¥CA
  8.00 + Józef (greg.)
18.00 1) + Marcin

2) W intencji ksiê¿y pracuj¹cych
w naszej parafii

PI¥TEK 03.03.2017
PIERWSZY PI¥TEK MIESI¥CA

  8.00 ++ z rodzin Weryñskich
i Jachimowskich

15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
17.00 + Stanis³aw Piekarski
18.00  O nawrócenie córki Magdaleny

SOBOTA 04.03.2017
PIERWSZA SOBOTA MIESI¥CA

  8.00 1) + Kazimiera Zdeb
2) O opiekê �w. Jana Paw³a II nad
nasz¹ Parafi¹

18.00 ++ Maria, Filip, Zofia Ciesielscy
NIEDZIELA 05.03.2017

  8.00 + Marian Gruca - intencja od Arlety
i Mariusza

  9.30 ++ Antonina, Jan Tacik
11.00 1) + W³adys³awa Chmura (17 r.�m.)

2) + Maria B³achut (2 r.�m.)
12.00 O zdrowie, b³og. Bo¿e dla Anny,

Agnieszki i Ani
13.00 O zdrowie, b³og. Bo¿e w nauce

i opiekê Matki Bo¿ej dla Marii
18.00  + Zelatorka Ró¿ Ró¿añcowych

Malwina Dygut (int. od córki
Ma³gorzaty z rodzin¹), a tak¿e
w intencji ca³ej Rodziny
Ró¿añcowej � o rado�æ nieba dla
zmar³ych i b³og. Bo¿e dla ¿ywych.

INTENCJE MSZY �W.
27.02.2016 - 05.03.2017
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Nabo¿eñstwa wielkopostne
w naszej Parafii:

Droga Krzy¿owa:
pi¹tki Wielkiego Postu

 godz. 8.30, 15.30, 17.00 (dla dzieci), 18.30
Gorzkie ̄ ale:

niedziele Wielkiego Postu, godz. 17.00
PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ

naszej Parafii
przez J.E. Ks. bpa Grzegorza Rysia

Sobota, 04.03.2017
17.50 Przywitanie liturgiczne Ks. Biskupa
18.00 Msza �w. z Sakramentem Bierzmowania
Niedziela, 05.03.2017
8.00 Msza �w. ze S³owem Bo¿ym Ks. Bpa i b³ogos³awieñstwem Rodzin
9.30 Msza �w. dla m³odzie¿y, spotkanie z m³odzie¿¹ i S³u¿b¹ Liturgiczn¹
11.00 Msza �w. dla dzieci i ich rodziców
12.00 Msza �w. ze S³owem Bo¿ym Ks. Bpa
13.00 Msza �w. ze S³owem Bo¿ym Ks. Bpa
14.45 - 17.00 odwiedziny Ks. Bpa u chorych i Rodzin w ich domach
17.00 Gorzkie ̄ ale z kazaniem pasyjnym Ks. Bpa
18.00 Msza �w. ze S³owem Bo¿ym Ks. Bpa
19.00 Spotkanie Ks. Bpa z doros³ych Parafianami w Sali Widowiskowej
Poniedzia³ek, 06.03.2017
7.00 Msza �w. i spotkanie Ks. Bpa z SS. Józefitkami
9.00 Odwiedziny Szko³y przy ul. Wilka-Wyrwiñskiego
10.00 Odwiedziny Szko³y przy ul. Grochowskiej
11.00 Wizyta u SS. �w. Jadwigi przy ul. Rusa³ek
12.00 Odwiedziny Przedszkola przy ul. Bema
13.00 Spotkanie Ks. Bpa w domu SS. Duchaczek i zakoñczenie wizytacji


