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Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Post to nowy pocz¹tek, to droga prowadz¹ca do bezpiecz-

nego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwyciêstwa Chrystusa nad �mier-
ci¹. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowcz¹ zachêtê do nawróce-
nia: chrze�cijanin jest wezwany, by powróci³ do Boga �ca³ym swym ser-
cem� (Jl 2,12), aby nie zadowala³ siê ¿yciem przeciêtnym, ale wzrasta³
w przyja�ni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy
nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz po-
wrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie
przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy �w., 8 stycznia 2016).

Wielki Post jest czasem sprzyjaj¹cym zintensyfikowaniu ¿ycia du-
chowego poprzez �wiête �rodki, jakie oferuje nam Ko�ció³: post, modli-
twê i ja³mu¿nê. U podstaw wszystkiego jest S³owo Bo¿e, do którego
s³uchania i bardziej pilnego rozwa¿ania jeste�my w tym okresie zachê-
cani (...)

Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjaj¹cym od-
nowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem ¿yj¹cym w Jego S³owie, w
sakramentach i w bli�nim. Pan � który podczas czterdziestu dni spê-
dzonych na pustyni zwyciê¿y³ podstêpy kusiciela � wskazuje nam dro-
gê, któr¹ trzeba pój�æ. Niech Duch �wiêty prowadzi nas do podjêcia
prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryæ na nowo dar S³owa Bo-
¿ego, by zostaæ oczyszczonymi z grzechu, który nas za�lepia i s³u¿yæ
Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebuj¹cych. Zachêcam wszyst-
kich wiernych do wyra¿enia tej duchowej odnowy poprzez uczestnictwo
w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji
ko�cielnych, w ró¿nych czê�ciach �wiata, aby rozwijaæ kulturê spotka-
nia w jednej rodzinie ludzkiej. Módlmy siê za siebie nawzajem, aby�my
uczestnicz¹c w zwyciêstwie Chrystusa umieli otworzyæ nasze drzwi
dla osób s³abych i ubogich. Wówczas bêdziemy mogli w pe³ni ¿yæ i �wiad-
czyæ o rado�ci paschalnej.

Watykan, 22 pa�dziernika 2017 r.

Fragment Orêdzia papieskiego na Wielki Post 2017

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

Padnijmy twarz¹ na ziemiê,
B³agajmy Boga ze skruch¹,
Przed Sêdzi¹ ³zy wylewajmy,
By Jego gniew siê u�mierzy³.
Tak czêsto, Panie ³askawy,
Grzechami Ciê obra¿amy,
Lecz Ty siê zmi³uj nad nami
I ze�lij swe przebaczenie.
Bo chocia¿ bardzo niegodni,
Jeste�my Twoim stworzeniem,
Wiêc wspomnij na to i pomó¿
Wys³awiaæ ¿yciem Twe imiê.
Od z³a nas wyzwól dawnego,
A dobro pomnó¿ sw¹ ³ask¹,
I uczyñ Tobie mi³ymi
Ju¿ dzi� i w ca³ej wieczno�ci.
Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Majestat bêdzie i chwa³a,
A Ty nam udziel owoców
Zbawczego czasu pokuty.
Amen.
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SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (12)

Sumienie g³osem
Sêdziego
Bóg jest Sêdzi¹ sprawiedliwym,

który wynagradza za dobro i karze za
z³o w ka¿dym momencie ¿ycia, czyni
to z godziny na godzinê. Dokonuje siê
to w nas przy pomocy g³osu sumienia.
Wobec czynu cz³owieka Bóg wystêpu-
je nie tyle w roli Sêdziego, ile w roli Przy-
jaciela, który nam dobrze radzi. Dora-
dza, co czyniæ nale¿y, a czego trzeba
unikaæ. Oceniaj¹c czyn, przed którym
stoi cz³owiek, z punktu widzenia moral-
nego, Bóg ukazuje jego dobro i z³o.
Odpowiada na pytanie: Czym nale¿y siê
kierowaæ? A wiêc pomaga mi na przy-
k³ad w podjêciu decyzji, czy idê dzi� do
ko�cio³a, czy te¿ nie idê. W tym wy-
padku mamy do czynienia z sumieniem
przeduczynkowym. W czasie wykony-
wania czynu Bóg jawi siê nam jako Sê-
dzia. Chce on jednak nagrodziæ, ale rów-
nocze�nie jest odpowiedzialny za prze-
strzeganie norm. Kiedy cz³owiek wyko-
nuje jaki� czyn, sumienie mówi mu ci¹-
gle, co jest dobre, a co jest z³e, czyli
zgodne lub niezgodne z norm¹. Bóg jest
doskonalszy w os¹dzie czynu cz³owie-
ka ni¿ najlepiej skonstruowane zegary,
które zastosowano w czasie olimpiady.
Zegar bowiem uwzglêdnia tylko czas, a
Bóg bierze pod uwagê wszystkie oko-
liczno�ci czynu. Potrafi precyzyjnie oce-
niæ mo¿liwo�ci, jakimi w danym momen-
cie cz³owiek dysponuje, wzi¹æ pod uwa-
gê jego zmêczenie, wiek, samopoczu-
cie i tym podobne sprawy. Bóg uwzglêd-
nia przy ocenie czynu równie¿ sytuacje,
w czasie których czyn zosta³ pope³nio-
ny. Na przyk³ad kto� je kanapkê z wê-
dlin¹ i po jej zjedzeniu odkrywa, ¿e zjad³
j¹ w pi¹tek. Warto�æ moralna takiego
czynu jest zupe³nie inna, ani¿eli np. wte-
dy, gdy kto� ostentacyjnie kupuje w pi¹-
tek kanapkê z kie³bas¹ tylko dlatego, i¿
boi siê, ¿e koledzy go wy�miej¹. Oce-
na Bo¿a w jednym i w drugim wypadku
jest zupe³nie inna. Bóg bierze pod uwa-
gê okoliczno�ci.

Po dokonaniu czynu Bóg przez
g³os sumienia jawi siê jako Sêdzia, któ-
ry nagradza i karze. Nagradza rado�ci¹
i pokojem sumienia. Cz³owiek, który
dokona³ czynu w zgodzie ze swoim su-
mieniem jest z siebie dumny. Odniós³
wielki sukces wewnêtrzny. W³a�nie
pokój, który wype³nia sumienie cz³owie-
ka, jest nagrod¹ sprawiedliwego Boga.
Ale pokój sumienia jest dzi� lekcewa-
¿ony i niedoceniany, a w³a�nie on czy-
ni serce cz³owieka szczê�liwym. On
decyduje o wewnêtrznym piêknie cz³o-
wieka. Polskie przys³owie mówi: �Kto
ma pokój w sumieniu, ten siê wy�pi na
kamieniu". To jest nagroda Boga, który
bezpo�rednio po dokonaniu czynu do-
brego natychmiast wype³nia serce cz³o-
wieka pokojem i rado�ci¹.

Je¿eli czyn nie jest zgodny z tym,
co Bóg przed jego dokonaniem podpo-
wiada³, wtedy mamy do czynienia z
kar¹, a jest ni¹ niepokój sumienia.
Cz³owiek po dokonaniu z³ego czynu zo-
staje wewnêtrznie rozdarty, traci sw¹
warto�æ i sam ma pretensjê do siebie.
Jest �wiadom tego, ¿e nie tylko nicze-
go nie zyska³, ale wewnêtrznie wiele
straci³. Kiedy� prosi³ mnie ojciec, abym
przyszed³ do jego le¿¹cej w gipsie po
ciê¿kim wypadku córki, licz¹cej nie-
spe³na dwadzie�cia lat. Przyjecha³ po
mnie piêknym japoñskim samocho-
dem. Wszed³em do domu, jakiego w
Polsce przedtem nigdy nie spotka³em.
Zobaczy³em osiem mieszkañ i ka¿de z
nich by³o urz¹dzone w zupe³nie innym
stylu: w stylu japoñskim, brazylijskim,
góralskim. W pokoju u chorej córki sta³
piêkny kosz zagranicznych owoców.
Ojciec dysponowa³ wielkim kapita³em.
Porozmawia³em z dziewczyn¹, poda-
³em jej Jezusa w Komunii �wiêtej i wy-
szed³em. Zanim opu�ci³em dom, ojciec
zatrzyma³ mnie pytaj¹c: �Czy Ksi¹dz
s¹dzi, ¿e w tym domu mo¿na byæ
szczê�liwym?" Odpowiedzia³em wymi-
jaj¹co, ¿e w tym momencie jego córka
jest szczê�liwa, gdy¿ z utêsknieniem
czeka³a na Komuniê �wiêt¹. �Ksiê¿e -

BÓG JEST SÊDZI¥ SPRAWIEDLIWYM,
KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA,

A ZA Z£O KARZE

wyzna³ ojciec - o szczê�ciu nie decy-
duje to, co mamy, o szczê�ciu decydu-
je pokój serca". Nastêpnie wzi¹³ mnie
za rêkê, podprowadzi³ mnie do okna i
wskaza³ na dom s¹siada. �Tam miesz-
ka mój bardzo ubogi s¹siad; ma sze-
�cioro dzieci i ciê¿ko chor¹ ¿onê, a ja
mu zazdroszczê szczê�cia. My z ¿on¹
jeste�my po �lubie cywilnym i ja nigdy
nie jestem spokojny".

Tortury sumienia nale¿¹ do naj-
ciê¿szych tortur, jakie istniej¹ na ziemi.
Czy to Bóg nas torturuje? Nie, cz³owiek
sam to czyni. Warto pamiêtaæ o tym,
¿e o ile prawo cywilne mo¿na przekro-
czyæ bezkarnie, o tyle prawa moralne-
go bezkarnie przekroczyæ siê nie da. W
samym jego przekroczeniu mie�ci siê
ju¿ kara. Je¿eli kto� przechodzi przez
ulicê na czerwonych �wiat³ach i zostaje
potr¹cony przez samochód, to jego ju¿
nie trzeba posy³aæ za karê do wiêzie-
nia. On ju¿ zostaje do koñca ¿ycia uka-
rany przez swoje kalectwo. Mo¿na
przej�æ przez czerwone �wiat³o i nie
zostaæ kalek¹, ale nie mo¿na naruszyæ
prawa moralnego, aby nie zostaæ kalek¹
duchowym. I to duchowe kalectwo jest
wyrzutem sumienia. To ono tak bardzo
boli. To nie Bóg karze cz³owieka, to nie
Bóg go torturuje, kara jest zawarta w
samym przekroczeniu prawa. Jak d³u-
go istniejemy na ziemi, tak d³ugo istnie-
je jeszcze dla nas wielka szansa na
duchowe wyleczenie, szansa na uspo-
kojenie wyrzutów sumienia, ale trzeba
koniecznie spotkaæ siê z Bogiem, który
jako Sêdzia sprawiedliwy jest obecny w
sakramencie pokuty.

ks. Edward Staniek, Sze�æ Prawd Wiary,
Wyd. �w. Stanis³awa, Kraków



Ko�cio³y w Popielec s¹ pe³ne. Dziêkowaæ Bogu!
Znak popio³u sypanego na g³owê jest gestem do g³êbi
poruszaj¹cym. Widaæ potrzebujemy tego znaku. Brzmi¹
mocno s³owa towarzysz¹ce obrzêdowi: �Prochem je-
ste� i w proch siê obrócisz� na przemian z wezwaniem:
�Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê�. Pocz¹tkiem
drogi przemiany jest pokora � czyli uznanie prawdy o
sobie. Zobaczyæ siebie, tak jak widzi mnie Bóg. Bez
udawania, bez dyplomacji, bez owijania w bawe³nê,
bez pó³prawd i niedomówieñ� Zobaczyæ, co jest �moim
prochem�, czyli mój grzech, niewierno�æ, g³upotê, pust-
kê, nêdzê� Prawda, która nas wyzwala, jest na ogó³
trudna do przyjêcia. Nie ma w Ko�ciele lepszego czasu
na szukanie i przyjmowanie tej wyzwalaj¹cej prawdy
ni¿ Wielki Post.

Zmieniajcie swoje my�lenie
�Nawracajcie siê� - to wo³anie Ko�cio³a w Wielkim Po-

�cie. A w³a�ciwie to wo³anie samego Chrystusa, który od wie-
ków zwraca siê do ludzi ustami Ko�cio³a z tym samym ape-
lem. Nawracajcie siê! Dos³ownie: zmieniajcie swoje my�le-
nie. Nawrócenie kojarzy siê nam raczej ze zmian¹ postêpo-
wania. Tymczasem nawrócenie to najpierw przemiana men-
talno�ci, odrzucenie z³ego sposobu my�lenia i przyjêcie praw-
dy wiêkszej ode mnie � Bo¿ej Prawdy. To podporz¹dkowanie
swojego rozumu my�li Boga. Je�li bêdê my�la³ po Bo¿emu,
bêdê równie¿ ¿y³ po Bo¿emu. Je�li uwierzê Ewangelii, czyli
przyjmê S³owo Boga za punkt odniesienia, warto�ciowania,
wybierania, to wtedy zmieni siê tak¿e moje ¿ycie. Dlatego
tak wielki jest czêsto opór cz³owieka przed �wiat³em Ewan-
gelii. Bo intuicyjnie czujemy, ¿e je�li przyznamy racjê Bogu,
to wtedy musimy zmieniæ swoje ¿ycie. A to boli. Jak bardzo,
wiedz¹ ci, którzy próbuj¹ to robiæ. Nawracajcie siê! Nie wy-
starczy raz siê nawróciæ. Potrzebujemy nieustannej pracy
nad sob¹. Mam wci¹¿ od nowa zmieniaæ swoje my�lenie. Bo
�wiat niepostrze¿enie przeci¹ga mnie na swoj¹ stronê, kwe-
stionuje wiarê, Boga, Ko�ció³. Sugeruje, ¿e nie warto siê
wysilaæ. Dlatego na ka¿dym etapie ¿ycia trzeba dokonywaæ
�okresowego przegl¹du� swojego umys³u, serca, sumienia.
Dlatego co roku jest Wielki Post. Dlatego co roku to samo
wezwanie do uzdrawiaj¹cej rewizji my�lenia i ¿ycia.

Dlaczego rachunek sumienia?
Ile¿ to razy nasze kazania, spowiedzi czy wielkopost-

ne postanowienia rozp³ywaj¹ siê w pobo¿nych has³ach ode-
rwanych od ¿ycia. Trzeba od pocz¹tku z³apaæ byka za rogi.
Inaczej prze�pimy Wielki Post. Mo¿e kolejny raz. Dlatego
proponujê zacz¹æ od rachunku sumienia. Dlaczego taka pro-
pozycja? Byæ mo¿e dawno nie robili�my solidnego rachunku
sumienia, wiêc bêdzie okazja. Nieraz nie wiemy ju¿ dzi�, co
jest grzechem, a co nie. Rachunek sumienia nie tylko przy-
pomina, co jest grzechem, ale pomaga nazwaæ ten grzech
po imieniu. Uk³ad rachunku sumienia wed³ug Dekalogu jest
najczytelniejszy i utrwala w cz³owieku przekonanie, i¿ przy-
kazania Bo¿e stanowi¹ podstawowy punkt odniesienia dla
¿ycia, dla warto�ciowania. �roda Popielcowa rozpoczyna
okres spowiedzi wielkanocnej, a zatem rachunek sumienia
mo¿e byæ parafialnym przygotowaniem do spowiedzi. Czy

Zacznijmy od rachunku sumienia

trzeba czekaæ ze spowiedzi¹ do samych �wi¹t? Czy lepiej
zacz¹æ Wielki Post od sakramentu pokuty? Oczywi�cie ro-
bienie rachunku sumienia mo¿e nu¿yæ, a nawet rodziæ pe-
wien opór ze strony odbiorców. Czy jednak cierpliwe przestu-
diowanie nie³atwych pytañ pod w³asnym adresem nie jest ele-
mentem wielkopostnej pokuty?

Rachunek sumienia jest modlitw¹
Rachunek sumienia nie jest moralizowaniem, nie jest

odczytywaniem wyroku, nie jest ksiêgowaniem grzechów. Jest
modlitw¹! Ka¿da autentyczna modlitwa zawiera moment po-
znawania siebie samego. Przed Bogiem nie muszê nikogo
udawaæ, nikogo graæ. Nie muszê siê baæ ani siebie, ani swo-
jej przesz³o�ci, nawet tej najbardziej pokrêconej. Ojciec Jó-
zef Augustyn mówi, ¿e rachunek sumienia �jest rozmow¹
grzesznika z przebaczaj¹cym Ojcem o zranionej mi³o�ci�.

Wiele mamy rachunków do zap³acenia, ale bez obaw.
Akurat za ten rachunek nie musimy p³aciæ. Zap³aci³ ju¿ za
niego Chrystus na krzy¿u. �Liczymy� nasze grzechy nie tyl-
ko po to, by zobaczyæ, ¿e jestem prochem, ale równie¿ po
to, by �obliczyæ�, jak wielka jest mi³o�æ Boga wobec mnie,
s³abego grzesznika. Dog³êbne poznanie i uznanie w³asnej
grzeszno�ci jest ³ask¹. Z³o najpierw uszkadza oczy, za�le-
pia. Sprawia, ¿e nie uznajemy z³a za z³o. Ten wyzwalaj¹cy
moment otwarcia oczu, przywrócenia wewnêtrznego wzroku
jest dzie³em Boga. Dlatego przed rachunkiem sumienia trze-
ba prosiæ o ³askê poznania swoich grzechów. Duch �wiêty
jest �wiat³o�ci¹ sumieñ. On pomaga uciszyæ niepokój, poko-
naæ lêk, zdobyæ siê na odwagê zerwania ze z³em i powrotu
do Ojca.

Rachunek sumienia musi boleæ. Poniewa¿ grzech rani
Boga, rani ludzi i rani samego grzesznika. Warto staraæ siê
zobaczyæ powi¹zanie grzechów, ich �ród³o, motywacjê. Za-
wsze bêdzie towarzyszy³a nam pokusa �wybielania siebie�,
�lizania zbyt czu³ego ³apy swego sumienia� czy �przekszta³-
cania ewangelii w ³agodn¹ opowie�æ� (ks. Twardowski). Kie-
dy �w. Piotr po trzykrotnej zdradzie Mistrza us³ysza³ pianie
koguta, u�wiadomi³ sobie, co narobi³. Zobaczy³ swój grzech.
Pianie koguta by³o jak ostre pytanie przeszywaj¹ce sumie-
nie. Mo¿e wtedy Piotr przerazi³ siê swojego grzechu? Ale
chwilê potem jego wzrok skrzy¿owa³ siê ze spojrzeniem Je-
zusa. To by³o prawdziwe wyzwolenie. Wtedy ju¿ siê nie ba³,
ju¿ tylko p³aka³. P³aka³ z bólu nad sob¹, ale i ze szczê�cia,
bo ju¿ wiedzia³, ¿e Pan mu przebaczy³. Rachunek sumienia
jest nie tylko po to, bym zap³aka³ na sob¹. Jest i po to, bym
zachwyci³ siê Bo¿ym mi³osierdziem. Warto.
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ks. Tomasz Jaklewicz, GN 05/2008
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PONIEDZIA£EK  06.03..2017
  8.00 ++ Anna, Wincenty Biel
18.00 ++ rodzice: Kazimierz i Maria

WTOREK  07.03.2017
  8.00 + Marian Gruca - intencja od

Ma³gorzaty i Krzysztofa
 18.00  1) ++ Józefa, Pawe³, Jan, Danuta

2) ++ Anna, Leokadia
Miêdzobrodzka, int. popogrzebowa

�RODA 08.03.2017
  8.00 ++ Weronika, Józef, Zbigniew,

Oskar
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 09.03.2017
  8.00 + W³adys³aw Cukier (14 r.�m.)
18.00 1) + Zygmunt (kolejna r.�m.)

2) + Stanis³aw Krynicki � int.
popogrzebowa
3) + Anna, Kazimierz Sobieraj

PI¥TEK 10.03.2017
   8.00
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Franciszek Palim¹ka (7 r.�m.)

i ++ z rodziny
SOBOTA 11.03.2017

  8.00 1) ++ Szczepan i Salomea
Bochenek
2) ++ Tadeusz, Anna, Ewa

18.00 ++ Alojzy, Janina Pamu³a
NIEDZIELA 12.03.2017

  8.00 + Marian Gruca  - intencja od Anny
i Kazimierza

9.30 O b³og. Bo¿e, zdrowie, wiarê
i wszelkie potrzebne ³aski dla
siostrzeñców

11.00 Dziêkczynna z pro�b¹ o dalsze
Bo¿e b³og. i potrzebne ³aski dla
Alicji z okazji urodzin

12.00 O zdrowie, b³og. Bo¿e i opiekê
Matki Bo¿ej dla Konstantego
Kopfa w 94 rocznicê urodzin

13.00 1) + Tadeusz Piêtowski (kolejna
r.�m.), + Teresa Osadcow
(kolejna r.�m.)
2) + Krystyna Hebda � int. od
mê¿a i córki z rodzin¹

18.00  ++ Krystyna, Józef  Kêdryna

INTENCJE MSZY �W.
06.03.2016 - 12.03.2017Czysto�æ ducha przez post i czyny mi³osierdzia

Homilia �w. Leona Wielkiego, papie¿a
Umi³owani! Wci¹¿ �ziemia jest pe³na ³askawo�ci Pana� i otaczaj¹cy nas �wiat

sam przez siê sk³ania wierz¹cego cz³owieka do sk³adania Bogu czci nale¿nej. Bo
niebo i ziemia, morze i wszystko, co siê w nich zawiera, �wiadcz¹ o dobroci i
wszechmocy swego Stwórcy; a godne podziwu piêkno s³u¿¹cej nam przyrody,
wprost zniewala ka¿d¹ my�l¹c¹ istotê do wyra¿enia Bogu nale¿nej Mu wdziêcz-
no�ci.

Ale teraz dni nios¹ce w sobie tajemn¹ moc danego ludziom Odkupienia, a
bezpo�rednio poprzedzaj¹ce �wiêto Zmartwychwstania, ka¿¹ nam tym bardziej
przygotowaæ siê do tej uroczysto�ci, oczy�ciæ siê i u�wiêciæ.

Oto istotna cecha �wiêta Paschy: rado�æ Ko�cio³a z odpuszczenia grze-
chów. Niech¿e siê ono spe³ni nie tylko w maj¹cych siê dopiero odrodziæ we chrzcie
�wiêtym, ale i we wszystkich, którzy ju¿ siê zaliczaj¹ do grona dzieci Bo¿ych.
Wody chrztu przynosz¹ cz³owiekowi odrodzenie i czyni¹ go nowym stworzeniem,
ale jego ludzka i tak znikoma natura wymaga, by ci¹gle siê oczyszcza³ ze s³abo-
�ci, które niczym rdza wci¹¿ w nim narastaj¹. Z drugiej za� strony w doskonaleniu
siebie nie ma takiego stopnia, ponad który ju¿ wy¿ej siêgaæ by nie nale¿a³o. Prze-
to obowi¹zkiem wszystkich i ka¿dego z osobna jest tak usilnie teraz pracowaæ, by
dzieñ odkupienia nie zasta³ nas pogr¹¿onych w przywarach przesz³o�ci.

Chrze�cijanin powinien zawsze tak postêpowaæ, ale teraz niech to czyni nie
tylko staranniej, ale niech ca³¹ dusz¹ zachowa w pe³ni czterdziestodniowy post
przekazany nam przez tradycjê apostolsk¹, nie tylko ujmuj¹c sobie pokarmów,
lecz przede wszystkim wyzbywaj¹c siê swoich wad.

Dobrze pojêty �wiêty post bêdzie owocny, kiedy towarzyszyæ mu bêd¹ uczynki
mi³osierne. Objête s¹ one t¹ jedn¹ wspóln¹ nazw¹, w istocie chodzi tu jednak o
ró¿ne chwalebne i dobre czyny, a s¹ one dostêpne wszystkim wiernym, choæ nie
wszyscy w jednakowej mierze mog¹ je spe³niaæ.

Albowiem mi³o�æ, nale¿na Bogu i ludziom, nie zna takich przeszkód, które
by jej nie pozwala³y czyniæ dobra. Kto z serca wspó³czuje jakiejkolwiek nêdzy, ten
sam siebie uszczê�liwi cnot¹ ¿yczliwo�ci i dobrem pokoju. Tak przecie¿ �piewali
anio³owie: �Chwa³a na wysoko�ci Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli�.

Szeroki jest zakres uczynków mi³osiernych. Ju¿ sama ich rozmaito�æ spra-
wia, ¿e prawdziwi wyznawcy Chrystusa, nie tylko bogaci i op³ywaj¹cy we wszyst-
ko, ale i �rednio zamo¿ni, a nawet i biedni mog¹ je czyniæ; ka¿dy wed³ug swoich
mo¿liwo�ci, a ci, którzy w hojno�ci nie mog¹ innym dorównaæ, mog¹ siê do nich
upodobniæ wspó³czuj¹cym sercem.

Serdecznie zapraszamy Parafian do modlitwy Ró¿añcowej
w ramach Rodziny Ró¿añcowej. Otó¿ ostatnio Bóg powo³a³ do Siebie
kilkunastu cz³onków z Ró¿ Ró¿añcowych. Trzeba ich miejsce zaj¹æ, po
to, by przez to mi³e Sercu Maryi dzie³o mog³a nam dalej pomagaæ
i wypraszaæ Bo¿e b³ogos³awieñstwo. Tu chodzi o odmówienie jednej
Dziesi¹tki Ró¿añca rozwa¿aj¹c wyznaczon¹ tajemnicê przez miesi¹c.
To tak niewiele, a do tej Dziesi¹tki do³¹cza siê 19. nastêpnych, bo Ró¿a
liczyæ powinna 20 osób. Zachêcamy do w³¹czenia siê w tê piêkn¹, wspól-
notow¹ modlitwê. To trwa ok. 5 minut i mo¿na j¹ odmawiaæ dos³ownie
wszêdzie. Opiekunem duchowym Rodziny Ró¿añcowej jest Ks.
Proboszcz, mo¿na swoj¹ chêæ zg³aszaæ u niego lub u tych ju¿ do Ró-
¿añca nale¿¹.

Serdecznie zapraszamy doros³ych Parafian nale¿¹cych do Grup
Parafialnych na mszê �w. w niedzielê o godz. 18.00, a po niej na
spotkanie w Sali Widowiskowej z ks. Bp Grzegorzem Rysiem.
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