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"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". To wezwanie wielokrotnie wypowiadane
w minioną środę, podczas posypywania głów popiołem, wskazuje na charakter Wielkiego
Postu. Jest to czas nawrócenia oraz pogłębienia wiary. Temu mają służyć podejmowane
wyrzeczenia, umartwienia i modlitwa. Wielki Post to także baczniejsze zwrócenie oczu
na drugiego człowieka. Stąd jałmużna. Ale wiadomo - łatwo powiedzieć. Dlatego, żeby
jałmużna nabrała konkretnego charakteru dołączmy do dzisiejszej gazetki skarbonkę.
Proszę ją złożyć, postawić na widocznym miejscu w domu i wrzucać do niej pieniądze zaoszczędzone dzięki
wielkopostnym wyrzeczeniom. W ten sposób do Wielkanocy uzbiera się jakaś suma pieniędzy, którą będziemy mogli
wesprzeć potrzebujących.
Prośmy Chrystusa, odpierającego pokusy złego ducha na pustyni, o siłę potrzebną do wytrwania w dobru.
Owocnego postu!!!

"Kochać, jak to łatwo powiedzieć…"

Słowa te wyśpiewał przed laty w popularnej piosence Piotr
Szczepanik. Dzisiaj jakże często i lekko wypowiada się
słowo "kocham". Zwłaszcza 14. lutego - w dzień wspomnienia jednego z najbardziej popularnych świętychWalentego. Jego imię kojarzy się nam z milionami gadżetów
z przyklejonym serduszkiem podpisanych "From your Valentine".
Mass media w ciągu kilku lat z chrześcijańskiego
męczennika uczyniły kogoś na wzór bożka miłości. A jaka
jest prawda? Żył w III wieku po Chrystusie. Podczas
prześladowań za panowania cesarza Klaudiusza II Gota
został ścięty, gdyż mocą Jezusa uzdrowił chore na padaczkę
dziecko dworskiego urzędnika. Wówczas cała jego rodzina
przyjęła chrzest, czego cesarz nie mógł darować.
W ikonografii chrześcijańskiej św. Walenty przedstawiony
jest w szatach kapłańskich, niekiedy biskupich, z mieczem
w ręku, symbolem swego męczeństwa. Już od IV wieku
jego grób w Rzymie otaczany był przez wiernych czcią.
W tym miejscu papież Juliusz I (337- 352) postawił
wspaniałą bazylikę. Walenty uznawany jest za patrona
szczególnie pomagającego w epilepsji oraz w chorobach

nerwowych. W Polsce znany jest od kilku wieków.
W Krobii pod Poznaniem znajdują się relikwie Świętego,
które przywędrowały tu z Niemiec. W każdej diecezji jest
przynajmniej jeden kościół lub kaplica pod jego wezwaniem.
Czego uczy nas święty uznany za patrona zakochanych?
Przede wszystkim tego, co znaczy prawdziwa miłość. Na
pewno nie polega na wypowiadaniu wielkiej ilości słów,
wysyłaniu kartek, kupowaniu prezentów. Jeśli się kogoś
kocha "trzeba najpierw długo milczeć, długo kogoś poznawać miłością, a potem opowiedzieć mu o miłości najpiękniejszymi czynami i najcichszymi słowami". Prawdziwi
zakochani mają swoje święto 365 dni w roku.
Jezus w swoim ziemskim życiu okazywał troskę ludziom,
których spotykał. Dbał przede wszystkim
o to, co duchowe. Dlatego i my, codziennie
a nie tylko od święta, bądźmy dla siebie
życzliwi. Przecież wystarczy tak niewiele:
miły uśmiech, dobre słowa, ciepły gest. Warto
też po raz kolejny przeczytać znany fragment
listu świętego Pawła do Koryntian o Miłości,
która "nigdy się nie kończy (1 Kor 13, 1-13).
Krystyna

Liturgia prowadzi nas drogą Wielkiego Postu. Należy
pamiętać, że każda droga chrześcijanina została wcześniej
przebyta przez Chrystusa. Nie trzeba więc torować szklaku
na nowo, lecz iść już wytyczoną ścieżką.
Pierwsze czytanie mówi, że wszystko co mamy pochodzi
od Boga. Składający ofiarę Izraelici mieli oddać w niej
symbolicznie to, co otrzymali. Bóg nie zabierał im tego,
ale przyjmował od nich i udzielał z powrotem, błogosławił
i pomnażał. W ten sposób nawet owoce własnej pracy
były darem od Boga. W naszym życiu jest tak samo.
Składamy wszystko co mamy w chlebie i winie, a Ofiara

Chrystusa przemienia to w Ciało i Krew Zbawiciela. Tak
że nie otrzymujemy z powrotem naszego, ale otrzymujemy
Jego, a w Nim wszystko.
Psalm mówi o człowieku, który całkowitą ufność pokłada
w Bogu. To On jedynie jest stały i niezmienny. Okoliczności
życia mogą być różne, nawet wrogie człowiekowi. Jednak
zaufanie i rzeczywiste zanurzenie się w Bogu pozwala
odnaleźć spokój.
Drugie czytanie koresponduje dziś z pierwszym. W obu
tekstach tematem przewodnim jest wyznanie wiary. Nowy
Testament precyzuje, dookreśla i wyjaśnia wyznanie
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O WIELKIM POŚCIE

W minioną środę rozpoczęliśmy czterdziestodniowy
okres Wielkiego Postu - czasu, który ma nas przygotować do najważniejszego wydarzenia w roku liturgicznym – Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Święta wielkanocne mają szczególne
znaczenie dla chrześcijan, bo dają nadzieję na
powtórne narodzenie i życie wieczne w chwale Pana.
Czy jednak zastanawialiśmy się kiedykolwiek nad
prawdziwym sensem Wielkiego Postu?
Skąd się wywodzi zwyczaj Wielkiego Postu?
Wielki Post upamiętnia czas, który Jezus spędził na pustyni
przygotowując się przez kontemplację i post do nauczania,
leczenia nie tylko ciała, ale przede wszystkim dusz ludzkich,
rozgłaszania Bożego Miłosierdzia. Dawniej Wielki Post
określano jako czas tzw. „zakazany”. Zarówno kiedyś jak
i dziś na ten czas ustaje życie towarzyskie, wierni biorą
udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali,
w rekolekcjach.
Środa Popielcowa rozpoczyna okres 40dniowego przygotowania do największej
chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Skąd się
wzięły owe „40 dni” ?
Liczba 40 jest oczywiście symboliczna.
Jezus pościł na pustyni 40
dni, Mojżesz przebywał
na Górze Synaj 40 dni, 40
dni i nocy padał deszcz
powodujący potop. Liczba to oznacza czas pokuty, postu,
modlitwy. Po raz pierwszy liczbę tę wprowadzono w Kościele w IV w.
Dlaczego Środa Popielcowa to początek Wielkiego
Postu? Jak wyznacza się ten termin?
Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę i poniedziałek
po pierwszej pełni księżyca, po równonocy wiosennej.
Pozostałe święta ruchome związane są z datą Wielkanocy
i są przesunięte w stosunku do niej o stałą liczbę dni. Środa
Popielcowa jest szczególnym dniem powszednim, rozpoczyna okres Wielkiego Postu – przypada 46 dni przed
Niedzielą Wielkanocną.
Skąd się wziął zwyczaj posypywania głów popiołem?
Co ma symbolizować?
Kapłani sypią popiół na głowę przypominając wszystkim
o śmierci, przemijaniu i znikomości rzeczy ziemskich
słowami: „Pamiętaj człowieku, że z prochu powstałeś
i w proch się obrócisz”. Rytuał ten miał początek w IV w.
i aż do X w. przeznaczony był tylko dla osób odprawiających publicznie pokutę. Dziś rytuał posypywania głów
popiołem dotyczy wszystkich, jest znakiem pokuty i żalu
za grzechy.
W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem
pokuty i nawrócenia, Kościół - wspominając słowa
Jezusa Chrystusa - proponuje trzy drogi przybliżenia

się do Boga: przez post, jałmużnę i modlitwę. Czy
można określić, która z tych dróg jest najważniejsza?
Każda z tych dróg jest ważna i każda ma nieocenioną
wartość w życiu chrześcijanina. Modlitwa jako miejsce
spotkania z Bogiem otwiera nas na Niego i na drugiego
człowieka, kształtuje w nas miłość. Post jako kolejny filar
życia duchowego pomaga w dogłębnym poznaniu samego
siebie. Jałmużna jako postawa czynnej miłości wobec
ludzi, wiąże się z odkryciem własnych talentów i służeniem
nimi osobom potrzebującym.
Jakie znaczenie mają dla chrześcijan nabożeństwa
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a także rekolekcje
odbywające się w czasie Wielkiego Postu?
Droga Krzyżowa ma charakter adoracyjny, polegający
na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na
śmierć i złożenia Go do grobu. Medytacyjny wydźwięk
poszczególnych stacji uświadamia czym jest prawda,
miłość i cierpienie. Gorzkie Żale są rozmyślaniem nad
poszczególnymi etapami męki Jezusa. Rekolekcje to
kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej
poprzez modlitwę, Eucharystię, nauki i spowiedź.
W okresie Wielkiego
Postu nie śpiewa się
hymnu „Chwała na
Wysokości Bogu” oraz
radosnego “Alleluja,
zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami.
Czemu to ma służyć?
Okres Wielkiego Postu ma
służyć wyciszeniu i medytacji. Przypomina nam o pokucie i przygotowuje nas do
obchodów Wielkiej Nocy.
Triduum Męki i Zmartwychwstania Pana jaśnieje
jako punkt szczytowy całego roku liturgicznego.
Jaka jest symbolika tych trzech dni? Dlaczego ważne
jest uczestnictwo w obchodach Triduum?
Wielki Czwartek - w tym dniu odbywa się poświęcenie
krzyżma świętego. Msza z poświęceniem krzyżma
- w czwartkowe przedpołudnie - kończy okres Wielkiego
Postu. Msza wieczorna Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna
Triduum Paschalne. Przypomina ona Ostatnią Wieczerzę,
podczas której została ustanowiona Eucharystia
i sakrament Kapłaństwa. Wielki Piątek to dzień krzyża.
Wieczorem sprawowana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Centralnym wydarzeniem jest adoracja krzyża. Wielka Sobota to dzień ciszy,
adoracji i oczekiwania. Jest on poświęcony Matce Bożej.
To Ona jako jedyna wytrwała w wierze po śmierci Syna.
Jaka jest symbolika kolorów w Liturgii Wielkiego
Tygodnia?
Dominującym kolorem w okresie Wielkiego Postu jest
fiolet – symbol pokuty i nawrócenia. Kolor biały to kolor
radości i wesela. Czerwony natomiast jest symbolem
ognia, krwi i miłości.
Asia

Dlaczego okres Wielkiego Postu oraz Triduum Męki
i Zmartwychwstania Pana są tak ważne w życiu
chrześcijan?
Są to najważniejsze wydarzenia w roku liturgicznym.
Istotą ich jest celebracja męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Krzyż jest wyrazem
szczególnego umiłowania nas przez Boga. On jest
łącznikiem: JA – KRZYŻ – BÓG. Wielki Post jest
gorącym wezwaniem do świętości, a to wymaga
dokonania przynajmniej raz w roku bilansu zdrowia
duchowego. Wydarzenia Wielkiej Nocy są kulminacją
historii zbawienia człowieka.

Czego chciałyby siostry życzyć naszym Parafianom
na ten zbliżający się czas Wielkiego Postu i Świąt
Wielkiej Nocy?
Życzymy dobrego wykorzystania dni Wielkiego Postu,
aby wszyscy odnowieni stanęli w poranek wielkanocny
i otworzyli się na nadzieje życia wiecznego, którą przyniósł
Chrystus pokonując śmierć i grzech.
Refleksje na temat Wielkiego Postu przygotowały
Siostry Kandydatki ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek.
Pytania i opracowanie wywiadu – Anna Zięcina.

WIELKI POST Z OJCEM MARIE-DOMINIQUE PHILIPPE

Marie-Dominique Philippe - urodził się w 1912 roku we Francji. Był ósmym
dzieckiem w rodzinie liczącej dwanaścioro dzieci. Wstąpił do zakonu dominikanów
w 1930 roku, w 1936 przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1945-1982 był
profesorem filozofii w Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii.
W 1975 roku na zakończenie głoszonych przez niego rekolekcji zawiązała się
wspólnota, której reguła została oparta na Ewangelii św. Jana. Byli to studenci zgromadzeni wokół o. Philippe, chcący doskonalej żyć w jedności z nauczanymi prawdami. Przez wiele lat pełnił funkcję przeora generalnego Wspólnoty Świętego Jana,
prowadząc do ostatniego miesiąca życia wykłady z filozofii i teologii w trzech domach
formacyjnych Wspólnoty. Fragmenty rekolekcji, wygłoszonych przez zmarłego w 2006 roku
ojca Philippe, będą towarzyszyć nam w przygotowaniach do uroczystości Wielkiej Nocy.

W życiu chrześcijańskim trzeba ogromnej siły, żeby wracać nawet, że akt woli ma tutaj znaczenie zasadnicze. Jeżeli brak
do źródła, a nie płynąć z prądem, czyniąc “jak wszyscy”. nam woli, to dlatego, że przerwaliśmy adorację. Może wam
Wracać do źródła to znaczy adorować. Tylko dzięki adoracji się to wydać dziwne, ale to głęboko prawdziwe. Osoba, która
możemy wrócić do źródła. Dlatego adoracja wymaga wysiłku. przestała adorować, czuje się zagubiona i z pewnością popłynie
Adoracja nie jest czymś tak prostym jak oddychanie czy z prądem, gdyż zabraknie jej woli. By wracać do źródła, trzeba
wąchanie kwiatka, o którym mówimy: “Och, jak ładnie tego chcieć. By uczynić akt adoracji, trzeba tego chcieć.
pachnie!” Nie, adoracja jest czymś innym. To bardzo dziwne. Dlatego w czasie rekolekcji powinniśmy uczyć się adoracji.
Niektórzy ludzie mówią: “Modlić się to po prostu być sobą”. Proście Ducha Świętego, żeby was jej nauczył, gdyż to On
Uwaga, to zależy... Co to znaczy “być sobą”? Jesteśmy sobą uczy nas adoracji. Ja do was mówię, kieruję wami, ale gdy
na rozliczne sposoby. Jesteśmy sobą, kiedy się odprężamy, rozpoczniecie, Duch Święty będzie tam z wami, żeby was
kiedy patrzymy na siebie w lustrze, kiedy słuchamy innych. nauczyć adorować, nauczyć was tego podstawowego aktu.
Ale poza tym można być sobą w najgłębszych pokładach Adoracja jest podstawą, fundamentem naszego życia
Fragment książki “Iść za Barankiem”
swojej istoty.
Powrót zdonaszej
źródłaparafii
wymaga
woli. Myślę
chrześcijańskiego.
Młodzież
na aktu
cmentarzu
Orląt Lwowskich

Św. Jan Paweł II do chorych

Do ewangelii cierpienia przynależy przypowieść
o miłosiernym Samarytaninie. Poprzez tę przypowieść
chciał Chrystus udzielić odpowiedzi na pytanie „kto jest
moim bliźnim?” - pośród trzech bowiem przechodniów na
drodze z Jerozolimy do Jerycha, na której leżał obrabowany
i poraniony przez zbójców, na pół umarły człowiek, właśnie
ów Samarytanin okazał się prawdziwie „bliźnim” owego
nieszczęśliwego: „bliźnim”, to znaczy zarazem tym, kto
wypełnił przykazanie miłości bliźniego. Tą samą drogą szło
dwu innych ludzi, jeden kapłan, a drugi lewita, ale każdy
z nich „zobaczył go i minął”. Natomiast Samarytanin, „gdy
go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego
i opatrzył mu rany”, następnie zaś „zawiózł do gospody
i pielęgnował go”. Odjeżdżając zaś, polecił staranie
o cierpiącego człowieka gospodarzowi, zobowiązując się
pokryć związane z tym wydatki. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie należy do ewangelii cierpienia,
wskazuje bowiem, jaki winien być stosunek każdego z nas

do cierpiących bliźnich. Nie wolno nam ich „mijać”,
przechodzić mimo z obojętnością, ale winniśmy przy nich
„zatrzymywać się”. Miłosiernym Samarytaninem jest
każdy człowiek, który zatrzymuje się przy cierpieniu
drugiego człowieka, jakiekolwiek by ono było. Owo
zatrzymanie się nie oznacza ciekawości, ale gotowość.
Jest to otwarcie jakiejś wewnętrznej dyspozycji serca,
które ma także swój wyraz uczuciowy. Miłosiernym
Samarytaninem jest każdy człowiek wrażliwy na cudze
cierpienie, człowiek, który „wzrusza się” nieszczęściem
bliźniego. Jeżeli Chrystus, znawca wnętrza ludzkiego,
podkreśla owo wzruszenie, to znaczy, że jest ono również
ważne dla całej naszej postawy wobec cudzego cierpienia.
Trzeba więc w sobie pielęgnować ową wrażliwość serca,
która świadczy o współczuciu z cierpiącym. Czasem owo
współczucie pozostaje jedynym lub głównym wyrazem
naszej miłości i solidarności z cierpiącym człowiekiem.

Jan Paweł II, “List do chorych”

Miejsca Jezusa - Kana Galilejska
Zaślubiny to początek drogi, która nigdy nie wiadomo, jak
się potoczy. Z małżeństwem bywa jak z winem, o którym
mówi starosta weselny z Kany Galilejskiej: na początku
podaje się wszystko najlepsze, a potem to już byle co
i byle jak.
Kafr Kanna, współczesna miejscowość identyfikowana
z ewangeliczną Kaną, to niepozorne miasteczko w Galilei
zamieszkałe w większości przez Arabów. Znajduje się tam
kościół upamiętniający cud przemienienia wody w wino.
Małżonkowie w tym miejscu odnawiają przysięgę małżeńską i może rozbudzają na nowo wzajemną miłość, która
gdzieś po drodze spowszedniała i zblakła.
W podziemiach kościoła można obejrzeć kamienną
stągiew, taką, jakich używano w czasach Jezusa. Ma ona
imponujące rozmiary. Każda z sześciu stągwi, o których
mowa w opisie pierwszego cudu Chrystusa, mogła
pomieścić być może 80 litrów płynu. Jeśli pomnożymy to
razy sześć, mamy pewne wyobrażenie z jednej strony
o rozmachu weselnych uroczystości w tamtych czasach,
a z drugiej - o cudownej mocy Mesjasza, dla którego ilość
nigdy nie była ograniczeniem. On nigdy nie powiedział,
że może przemienić tyle i tyle wody w wino i ani kropli
więcej czy nakarmić pięcioma chlebami taką liczbę ludzi
i ani jednego człowieka więcej, czy że tego dnia może
uzdrowić tylu chorych, a reszta musi czekać w kolejce.
To raczej ci, którzy do Niego przychodzą po cud, mają
ograniczone pragnienia: na przykład żeby uzdrowił z
kalectwa, albo powiedział tylko słowo, albo żeby choć
dotknąć się Jego szaty, albo wypatrzyć Go z drzewa wśród
tłumu, ale On zawsze daje z naddatkiem, bo jeszcze
odpuszcza grzechy i leczy rany na duszy. I zmienia całe
życie na lepsze. Jego Matka wiedziała o cudownej mocy

Syna, kiedy kazała sługom zrobić wszystko, co powie,
po tym, jak się okazało, że podczas wesela zabrakło wina.
Bliskowschodnie miasteczka mają w sobie dużo uroku:
wąskie uliczki, jasne domy i czas, który płynie tu zupełnie
inaczej niż w zagonionej Europie. Jednak, mimo pozornej
sielanki, Kafr Kana dużo przeszła. Co jakiś czas wybuchają
tu konflikty pomiędzy Arabami i Żydami, a wtedy leje się
krew. Te dwa narody, choć wywodzą się od tego samego
praojca Abrahama, zupełnie nie potrafią żyć ze sobą.
Całkiem jak małżonkowie czasami. Kiedy każdy jest
przekonany, że to on właśnie ma rację, trudno o zgodę.
Nie tak uczy nas Jezus. On w Kanie przemienił wodę
w wino dla wszystkich gości weselnych. Każdy mógł
skosztować Jego cudownego napoju. Rozmnażając chleb
dla pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, też
nie pytał, jakiej rasy czy wyznania są ci, którzy nim się
posilali. A kilka kiedy kilka lat później sprawił, że wino
stało się Jego krwią, a chleb Jego ciałem, to powiedział
tylko: "bierzcie i jedzcie", i jeszcze: "czyńcie to na moją
pamiątkę". Nie zastrzegł, kto może, a kto nie może
przystąpić do Jego stołu. Każdego zaprosił do udziału
w swojej uczcie eucharystycznej. Nikogo, ale to absolutnie
nikogo, nie wykluczył z możliwości zbawienia i przebywania
z Nim w wiecznej szczęśliwości.
I dlatego Maryja, Jego Matka,
mówi wszystkim, którzy
zwracają się do Niej o pomoc:
"uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie", ponieważ
Ona wie, że Jej Syn jest nieskończenie dobry i miłosierny.
Woda po hebrajsku to maim, a wino - jain.
Asia
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zawarte w Księdze Powtórzonego Prawa. Tam Izraelici
wyznawali wiarę w Boga opartą na konkretnych faktach
z historii swojego narodu: Jasno stwierdzali, że cała ich
przeszłość jest spleciona ze sprawami Bożymi. List do
Rzymian pozwala zobaczyć pełnię tego, co Stary Testament jedynie zapowiadał. Tak jak stojąc na rogu ciemnej
ulicy słyszymy kroki nadchodzącego przechodnia, ale
widzimy na chodniku tylko jego cień; tak kiedy on nadejdzie,
uwaga skupi się na samej osobie (por. Kol 2,17). Podobnie
wyzwolenie z niewoli egipskiej było zaledwie cieniem
prawdziwego wyzwolenia: Już nie z mocy faraona, lecz
z mocy grzechu - wyzwolenia do chwały dzieci Bożych.
Dlatego św. Paweł nie wspomina faktów z przeszłości
Izraela, a naucza o zmartwychwstaniu Chrystusa. Cienie
ustąpiły miejsca żywej Postaci.
Warto wyznawać osobiście wiarę opartą na faktach
z własnej przeszłości. Taka refleksja pomoże dostrzec linię
działania i prowadzenia Bożego w moim życiu.
Doświadczymy Go jako pełnego miłości Ojca, który nie
przestaje troszczyć się o swoje dzieci. Bardzo ważnym
jest uświadomienie sobie, że w Bogu nie ma jakiejkolwiek

ciąg dalszy ze str. 5

zmiany. Mówi się, że Bóg jest jednym aktem, rozumianym
poniekąd jako uczynek. Inaczej u nas - co chwila coś się
zmienia. Robimy wiele rzeczy-uczynków: patrzymy, śpimy,
jemy, chodzimy, kochamy, nienawidzimy, itd. Każda
czynność fizyczna i duchowa są u nas osobnym aktem.
U Boga nie ma wielu czynności-aktów, bo inaczej zachodziła by w nim zmiana, a ta zawsze łączy się z "na lepsze"
lub "na gorsze". Bóg byłby niedoskonały. Co to znaczy?
- Znaczy to, że jak Bóg jest miłością, to jest jednym aktem
miłości - i tyle. Niezależnie od zmian w naszym życiu On
nie może się zmienić ("Jeśli my odmawiamy wierności,
On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie
samego", 2 Tm 2,13). Dlatego w każdym czasie zawsze
jest po naszej stronie: Walczył o nas już od grzechu Adama
i Ewy. Zawierał coraz to nowe przymierza, aż wreszcie
zawarł nowe i wiecznie trwające Przymierze, którego nic
nie jest w stanie złamać.
Jezus także po ludzku poznawał swojego Ojca. Bezsprzecznie jako Syn Boży miał z Nim bezpośredni kontakt,
natomiast stawszy się człowiekiem poznawał Ojca jak
każdy z ludzi: wychowaniem, zwyczajami, przestrzeganiem

Prawa, nauką historii, a przede wszystkim modlitwą. Dziś
spotykamy Jezusa na pustyni, gdzie wyprowadził Go Duch
Święty. Tam Chrystus zebrał wszystko co wiedział po
ludzku o Ojcu i dokonał decyzji w mocy Ducha, którym
był namaszczony. Ten okres symbolicznych 40 dni okazał
się niesłychanie ważny, gdyż Syn zdołał poznać Ojca tak
bardzo, że ani na moment nie uwierzył w kłamstwa
i podstępy szatana.
Jezus na pustyni uczy nas modlitwy. Ewangelista Łukasz
zaznacza, iż Jezus nie jadł. Rodzi się pytanie: Skoro nie
jadł, to jak - czym - się odżywiał? Odpowiedź poznajemy
w Jego dialogu z szatanem. Jezus miał doświadczenie
zawieszenia uczucia głodu jako reakcję na obecność Boga
Ojca. W naszym życiu, w mniejszej skali, bywa podobnie.
Adoracja Najświętszego Sakramentu nieraz jest tak pięknie
przeżywana, że zapomina się o całym Bożym świecie. Nie
dłuży się czas, ani nie wzmagają pragnienia. My zniesiemy
to o wiele krócej niż Jezus, nie mniej jednak są takie stany,
w których głód jest nieodczuwalny. Psychologia nazwie to
autonomią układów odczuwania. Organizm będzie w stanie
wyłączać pewne potrzeby w sytuacjach skrajnych:
ratowanie dziecka wiezionego do szpitala, godziny czuwania
przy łóżku chorego, przypływ siły fizycznej dla ratowania
kogoś, długo trwający bieg z nagłego powodu itp. Można
zapomnieć o jedzeniu, spaniu, gaszeniu pragnienia itd.
W każdym razie Jezus doświadczył, że jedzenie nie jest
najważniejsze i bez niego da się wytrzymać. Jako
Nauczyciel modlitwy pokazuje nam, że należy oczyścić
modlitwę z rzeczy doczesnych. Należy mieć je za narzędzia
i za coś, do czego nie wolno się nadmiernie przywiązywać.
Ostatecznie kiedyś wszystko zostanie nam zabrane. Warto
więc już teraz przyzwyczajać się do tamtego momentu.
Celem modlitwy nie są dobra materialne.
Druga pokusa szatana dotyczyła sposobu patrzenia na
siebie - miłości siebie samego. Jezus żyjąc na pustyni
doświadczył, że jest absolutnie utrzymywany przy ludzkim
życiu przez Ojca. To właśnie Ojciec ma władzę i moc
nadawać godność człowiekowi. Syn Boży doświadczył,
że Bóg jest Panem rzeczywistości. Dlatego od razu
rozpoznał kłamstwo szatana, ogłaszającego się panem
rzeczy widzialnych. Pustynia pełna Bożej obecności

nauczyła Jezusa w ludzkim wymiarze kim jest Jego Ojciec.
Od chrztu w Jordanie miał także potwierdzenie, że jest
Jego Synem umiłowanym, więc innego pana uznawać nie
mógł.
Jako Nauczyciel modlitwy Jezus pokazuje, że po
odrzuceniu ufności temu co doczesne i przemijalne, należy
odrzucić zaufanie do siebie i kogokolwiek poza Bogiem.
Nie wolno ufać szatanowi i ludziom nieprzekazującym
dobrej nowiny. Chrześcijanie mają udział w misji prorockiej,
królewskiej i kapłańskiej Chrystusa. Oni przedłużają Jego
misję na ziemi. Prawdziwym i autentycznym chrześcijanom
można ufać, bo Bóg przez nich i mówi, i działa. Zatem
modląc się, pokładajmy ufność tylko w Bożym słowie.
Trzecia pokusa szatańska zawiera pozór prawdy.
Fałszywie interpretuje on słowo Boże i próbuje nabrać
Jezusa na treść Pisma Świętego. Syn Boży znał Pisma.
Uczył się ich przez całe życie (por. Łk 2,49; 4,16b). Nie
dał się podejść kłamcy, gdyż żył w mocy Ducha, który
zawsze działa, i przypomina o łączności z Bogiem. Także
teraz przypominał Jezusowi treści Bożych słów zawarte
w Pismach. Nasz Pan je znał na pamięć i dlatego łatwo
było Mu przywołać argumenty przeciwko szatanowi.
Jako Nauczyciel modlitwy Jezus pokazuje, że po utracie
wszystkiego, po wyrzeczeniu (zaparciu) się siebie, człowiek
staje się wolnym i dyspozycyjnym wobec Boga. Ideałem
modlącego się jest stuprocentowe zawierzenie siebie Bogu.
Tak uczyniła tylko Maryja, a my próbujemy Ją naśladować.
Stając do modlitwy mamy mieć tylko Boga za cel. Wtedy
nic, ani nikt - nawet własne "ja" - nie przysłoni nam istoty.
To oczywiście ideał i owa wąska droga. Warto nią iść, bo
ostatecznie przy śmierci trzeba będzie pozbyć się wszystkiego, nawet swojego poczucia kontroli sytuacji, trzeba
będzie uznać ubóstwo swoich środków i zaryzykować
ufność Bogu. Modlitwa za życia ma nas nauczyć takiej
postawy i przyzwyczaić do Boga, żeby przy końcu życia
pozwolić wejść do zupełnie nowej rzeczywistości Bożej.
Jezus przeszedł tę drogę, aby nauczyć nas jednoczenia
się z Ojcem. Przetarł szlak swoim człowieczeństwem. Jest
on do przejścia dla nas tylko dlatego, że Syn Boży daje
nam siebie za przewodnika, drogę i narzędzie (Sługę) do
celu. Skorzystajmy więc i idźmy z Nim, ku chwale Nieba.

Na drodze krzyżowej

ks. Krystian Wilczyński

Stacja trzynasta — nagle zamieszanie
skąd tu się wzięła znowu Weronika
niewiasty powróciły i jak przedtem płaczą
ludzi widać wciąż z bliska samotność z daleka
i rzewność tak jak w domu kiedy dobre ręce
cyfrują dziecku zabawny serdaczek
Jan się denerwuje — tyle kobiet naraz
tu Matka Boska — mówi
ma być tylko sama
i przystanek bez ławki deszcz od czwartku chlapie
Nikodem źle wygląda ochrypł od wyjaśnień
wielu głowę straciło tylko śmierć zaradna
przyszłyśmy choć na chwilę po to by zapytać
czy można serce zdjąć naprawdę z krzyża

ks. Jan Twardowski

Modlitwa wielkopostna świętego Efrema Syryjczyka

Panie i Władco życia mego! Nie dopuszczaj do mnie ducha próżniactwa,

rozpaczy, zwątpienia, żądzy władzy i pustosłowia. Duchem zaś rozwagi, pokornej
mądrości, cierpliwości, i miłości, obdarz mnie sługę Swego. O Panie i Królu,
spraw, abym widział moje przewinienia i nie osądzał brata mego, albowiem
błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela, 14 lutego 2016 r.
7.30 + Marta i Władysław; + z rodzin Worzała i Olszewskich; 9.30 + Witold Sobecki; 11.00 - w intencji wnuka Filipa
z prośbą o zdrowie i Bożą łaskę; 12.15 + Karol Langowski w 1. rocznicę śmierci; +Bolesław Langowski, Jadwiga i Jan
Polejewscy; 18.30 + Wanda w 2 rocznicę śmierci; + z rodziny z obojga stron
Poniedziałek, 15 lutego
7.30 + Władysława Grzelak w 1. rocznicę śmierci; +z rodziny; 18.00 + Janina, rodzice z obojga stron, bracia i siostry
Wtorek, 16 lutego
7.30 - w intencji parafian; 18.00 - dziękczynna z okazji 80-tych urodzin Teresy - o zdrowie i błogosław. dla całej rodziny
Środa, 17 lutego
7.30 + Piotr Sandrzyk - Msza gregoriańska; 18.00 - Helena i Kazimierz z okazji 58. rocznicy ślubu
Czwartek, 18 lutego
7.30 + Piotr Sandrzyk - Msza gregoriańska; 18.00 + Klara Galska w m-c po pogrzebie
Piątek, 19 lutego
7.30 + Piotr Sandrzyk; 18.00 + Jan Gardocki w 13. roczn. śmierci; teściowie: Genowefa i Wacław Gardoccy
Sobota, 20 lutego
7.30 + Piotr Sandrzyk - Msza gregoriańska; 18.00 + Ryszard Wiliński w 3. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30.
2. Spotkanie grupy modlitewnej we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. Zapraszamy młodzież pracującą oraz
dorosłych parafian.
3. W środę o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prośby i podziękowania można składać
w ciągu tygodnia, lub przed nabożeństwem, do skrzynki na ścianie kościoła obok chrzcielnicy.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30.
5. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 17.00 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz. 18.30
dorosłych oraz młodzież.
6. Za tydzień taca przeznaczona będzie na cele remontowo-inwestycyjne. Aktualnie w domu parafialnym trwają prace
budowlano-hydrauliczne mające na celu wykończenie kolejnego pomieszczenia wraz z łazienką oraz zamontowanie
brakującego ogrzewania w czterech pomieszczeniach.
7. W minionym tygodniu drugi raz w ciągu miesiąca podrzucono w nocy na plac kościelny stare nieużyteczne meble.
Prosimy, aby tego nie czynić. Gdyby ktoś jednak miał w dobrym stanie łóżka, wersalki, szafy i chciał się ich pozbyć,
to prosimy o kontakt.
8. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz chętnych w sobotę po porannej Mszy Świętej.

Dzieci i młodzież zapraszamy na łyżwy. Wyjazd na lodowisko we wtorek
o 11.00. Koszt 5 zł. Zapisy w zakrystii. Z kolei w środę o 11.00
zapraszamy na film do domu parafialnego.Miłych ferii!!!
Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
Msze św. w niedziele: 7.30, 9.30, 11.00, 12.15, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00;
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

