TYGODNIK PARAFII
NMP MATKI KOŚCIOŁA
i św. Katarzyny Szwedzkiej
3. Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca 2020 roku (nr 190)
Pierwsze czytanie: Wj 17,3-7; Drugie czytanie: Rz 5,1-2.5-8; Ewangelia: J 4,5-42

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie! (Ps 130)
Zachęcamy naszych Parafian do ufnej i gorliwej
modlitwy błagalnej o uchronienie od grożącego nam
niebezpieczeństwa epidemii. Jednocześnie informujemy, w związku z zaistniałą sytuacją, o przeniesieniu
rekolekcji parafialnych, które miały się odbyć
w najbliższym tygodniu, na inny czas. Prosimy
również o szczególną wrażliwość na drugiego człowieka. Pamiętajmy przede wszystkich o chorych i osobach starszych i wzajemnie sobie pomagajmy.
Przekazujemy też wiadomość o dyspensie od niedzielnej Eucharystii udzielonej przez ks. arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia:
Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia
udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego
uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br.
następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar,
podwyższona temperatura, itp.),

c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym,
którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na
Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest
grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby
korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej
modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze
wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe,
telewizyjne lub internetowe (transmisje niedzielnej
Mszy Świętej: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00
w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 7.00
w Radiu Plus, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam czy
o godz. 13.00 w TVP Polonia)
Na stronie www.matkakosciolagd.pl zamieszczamy
cały tekst komunikatu rady stałej episkopatu Polski
dotyczącego wprowadzenia prewencyjnych środków
ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Światło Słowa
Dzisiejsza liturgia słowa balansuje pomiędzy dwiema
płaszczyznami: widzialną i duchową. Jezus, przez
autorów natchnionych, posługuje się rzeczywistością
widzialną, ale czyta ją pod innym kątem – niewidzialnym, duchowym.
Księga Wyjścia ukazuje nam pragnienie ludu. Jego
przedmiotem jest woda. Warto uzmysłowić sobie, że
i my mamy pragnienia tak silne, że tylko porównanie
wołania spragnionego o wodę jest w stanie je
zobrazować. Pragniemy miłości, ciepła, bliskości, sprawiedliwości, bezpieczeństwa, wolności, sensu życia... To zupełnie inne
sprawy niż dobra materialne, czy
kaprysy codzienności. Czy mamy
doświadczenie aż tak wielkiego
pragnienia jak pragnienie człowieka
wysuszanego gorącem, któremu
brakuje śliny do przełknięcia; który
ma wokół siebie kilka osób tak samo
pragnących i jest za nie odpowiedzial-

ny; który ma także zwierzęta do pomocy, również
domagające się wody. Takie pragnienie jest nie tylko
wołaniem o wodę, ale w istocie jest ono wołaniem o
życie!
Właśnie w takiej sytuacji znalazł się Mojżesz. Zaczął
więc wołać do Boga, a Ten go wysłuchał. Kazał
swojemu słudze wyprowadzić wodę ze skały (do dziś
jest tam to źródło). Pragnienie zostało ugaszone, lecz
miejsce to pozostało w świadomości biblijnej jako
obraz szemrania, buntu, niewiary – wspomina o tym
Psalm.
Nowy Testament podnosi wołanie
o wodę na poziom duchowy. Już św.
Paweł zapowiada, że wodą naszej
duszy jest Duch Święty, którego
miłość „rozlana jest w sercach
naszych” (Rz 5,5). Mając obraz tego,
co działo się przy wodach Massa
i Meriba, możemy właściwie uchwycić jak niepomiernie większe jest

pragnienie duszy wołającej o Ducha Świętego. Często
potrzeba nam postu od różnych rzeczy doczesnych, aby
dostrzec w sobie potrzebę napojenia się Duchem Pana.
Czytając Ewangelię w sposób duchowy, w obliczu
takiego pragnienia przychodzi Jezus do naszej studni –
do naszego życia. Symboliczna woda, której pragniemy
jest głęboko w nas – w ziemi, która nas utrzymuje.
Miłość Boża rozlana jest nie na powierzchni naszych
ciał, ani w sferze uczuć, czy emocji. Woda Ducha
Świętego jest w sercu – głęboko. Po tę wodę trzeba
nam sięgnąć.
W oryginalny sposób mieszają się w Ewangelii
wspomniane dwie płaszczyzny: widzialna i duchowa.
Oto Samarytanka przyszła do studni po zwykłą wodę,
podobnie jak kiedyś Izraelici do Mojżesza., natomiast
Jezus pomógł jej znaleźć wodę Ducha Świętego.
Tymczasem ona ciągle chciała zaspokoić swoje
cielesne pragnienie: „Daj mi tej wody, abym już nie
pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”. Nie była w
stanie wzbić się na płaszczyznę ducha. Tylko Chrystus
jest drogą do tego celu. Żeby zaprowadzić tam
Samarytankę, Jezus użył pewnej taktyki.
Podczas rozmowy przy studni, Pan poprosił o przyprowadzenie męża, choć wiedział jak wyglądało życie

moralne Samarytanki. W momencie gdy ujawniła ona
fakty o swoich relacjach z mężczyznami trysnęła z niej
żywa woda – prawda. To właśnie prawda jest wodą,
o której mówi Chrystus, a którą zapowiadały
wydarzenia starożytnego Izraela. Każdy z nas nosi ją
w sobie. Jednak dopóki prawdziwie nią nie żyjemy,
pozostaje w podskórnej warstwie naszej gleby. Ukryta
i nieczerpana nie może spełnić swojego zadania i nie
może służyć naszemu życiu. Chodzimy więc wysychając z grzechu: w kłamstwach, półprawdach, własnych osądach, nienawiści. Tymczasem wystarczy
zacząć rozmawiać z Jezusem – Prawdą (por. J 14,6),
a zaraz okaże się, że i w nas znajdują się strumienie
wody żywej.
Ileż to razy wydobycie prawdy, poprzez wypowiedzenie jej, przyznanie się do błędu, prośba o przebaczenie,
przyniosło życie? Za każdym razem, kiedy żyjemy
prawdą, pijemy wodę życia i wygasają wszystkie inne
pragnienia domagające się zaspokajania co jakiś czas.
Jako ochrzczeni nosimy Bożą prawdę w sobie jak wodę
w studni lub w skale. Potrzeba dialogu z Jezusem, aby
swą Boską mocą tę wodę stamtąd pomógł nam
wydobyć.
ks. Krystian Wilczyński

JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTOŚCI
„Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na
wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną
osiągnąć cele godne synów Bożych”. (15.08.1990 r.)
„Bóg pragnie, aby wszyscy byli święci! Młodzi
Przyjaciele, miejcie świętą ambicję być świętymi, tak
jak On jest święty!” (29.06.1999 r.)
„Czy dziś można być świętym? Gdybyśmy mieli
liczyć wyłącznie na ludzkie siły, cel ten rzeczywiście
zdawałby się nieosiągalny”. (29.06.1999)
„Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak
światło oświeca ciemności, tak świętość
nadaje pełny sens życiu, czyniąc je
odblaskiem chwały Bożej”. (2001 r.)
„Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości
i tylko święci mogą odnowić ludzkość”.
„Świętość wydaje się celem trudnym,
osiągalnym tylko dla ludzi zupełnie wyjątkowych albo dla tych, którzy odrywają
się całkowicie od życia i kultury danej
epoki. W rzeczywistości świętość jest darem i zadaniem zakorzenionym w chrzcie i bierzmowaniu,
powierzonym wszystkim członkom Kościoła w każdej
epoce. Jest darem i zadaniem dla świeckich tak samo
jak dla zakonników i kapłanów, w sferze prywatnej,
tak jak w działalności publicznej, w życiu zarówno
jednostek, jak rodzin i wspólnot”. (30.11.1997 r.)
„Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy,
biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się

mieszkaniem ludzi świętych, którzy
oddziaływują dobrocią, wiernością
nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy
wzrost każdego człowieka? Potrzeba świadectwa.
Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła
swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi
wierzących zagościło to pragnienie świętości, które
kształtuje nie tylko prywatne życie, ale
wpływa na kształt całych społeczności”.
(Homilia z 16 czerwca 1999 r.)
„Nie bójcie się iść drogą świętości zawierzając Bogu siebie i wszystko co posiadacie. Należy zawsze pamiętać, że cała
duchowa siła i moc człowieka wypływa
z modlitwy. To na modlitwie i w sakramentach a przede wszystkim w Eucharystii, pozwalamy Jezusowi, aby przemieniał nasze serca, uwalniał je od grzechów
i uzdalniał do miłości i świętości.
Święci, którzy w każdej epoce historii ukazywali
światu blask światłości Bożej. Aby zrozumieć głębię
Kościoła, musicie spojrzeć na nich! Lecz nie tylko na
tych świętych, którzy zostali kanonizowani, lecz także
na wszystkich świętych ukrytych, anonimowych,
którzy starali się żyć Ewangelią pośród zwykłych,
codziennych obowiązków”.

Pytania o wiarę
TRZECIE PRZYKAZANIE:
PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ
450. Dlaczego „pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty” (Wj 20,11)?
Ponieważ w dzień szabatu wspomina się odpoczynek
Boga w siódmym dniu dzieła stworzenia, jak również
wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej oraz przymierze, które Bóg zawarł ze swoim ludem.
451. Jak zachowywał się Jezus względem szabatu?
Jezus uznaje świętość szabatu i autorytatywnie
wyjaśnia jego autentyczne znaczenie: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla
szabatu” (Mk 2,27).
452. Z jakich racji dla chrześcijan szabat został
zastąpiony niedzielą?
Ponieważ niedziela jest dniem Zmartwychwstania
Chrystusa. Jako „pierwszy dzień tygodnia” (Mk 16,2)
przypomina o pierwszym stworzeniu; jako „dzień
ósmy”, który następuje po szabacie, oznacza nowe
stworzenie zapoczątkowane Zmartwychwstaniem
Chrystusa. Dzień ten stał się w ten sposób dla
chrześcijan pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym
ze wszystkich świąt: dniem Pańskim; przez Paschę
Chrystusa niedziela wypełnia duchową prawdę
szabatu żydowskiego i zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w Bogu.

453. Jak należy świętować niedzielę?
Chrześcijanie świętują niedzielę oraz inne święta
nakazane uczestnicząc w Eucharystii Pana i powstrzymując się od wykonywania prac lub zajęć, które
przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu i należytemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Są
dozwolone czynności związane z wypełnieniem
obowiązków rodzinnych lub inne usługi o dużej
użyteczności społecznej, pod warunkiem, że nie
doprowadzą one do nawyków szkodliwych dla
świętowania niedzieli, życia rodzinnego i zdrowia.
454. Dlaczego władze cywilne winny ustanowić
niedzielę dniem świątecznym?

Ustanowienie niedzieli przyczynia się do tego, by
wszyscy cieszyli się wypoczynkiem i czasem wolnym
wystarczającym do prowadzenia życia religijnego,
rodzinnego, kulturalnego i społecznego; by mieli
stosowny czas na medytację, refleksję, ciszę i lekturę;
by mogli poświęcić się pełnieniu dobrych uczynków,
zwłaszcza wobec ludzi chorych i starych.
CZWARTE PRZYKAZANIE:
CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ
455. Co nakazuje czwarte przykazanie?
Nakazuje czcić i szanować naszych rodziców oraz
tych wszystkich, którym Bóg - dla naszego dobra
udzielił swojej władzy.
456. Jaka jest natura rodziny w planie Bożym?
Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą
ze swoimi dziećmi rodzinę. Bóg ustanowił rodzinę
i nadał jej podstawową strukturę. Małżeństwo i rodzina są ukierunkowane na dobro małżonków,
prokreację i wychowanie dzieci. Między członkami tej
samej rodziny powstają związki osobowe i podstawowy zakres odpowiedzialności. W Chrystusie rodzina
staje się Kościołem domowym, ponieważ jest
wspólnotą wiary, nadziei i miłości.
457. Jakie miejsce zajmuje rodzina w społeczeństwie?
Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego
i jest uprzednia wobec uznania jej przez władzę
publiczną. Zasady i wartości rodzinne stanowią
podstawę życia społecznego. Życie rodzinne jest
wprowadzeniem do życia społecznego.
458. Jakie obowiązki ma społeczeństwo wobec
rodziny?
Społeczeństwo ma obowiązek pomagać i wspierać
instytucje małżeństwa i rodziny, zgodnie z zasadą
pomocniczości. Władza cywilna ma obowiązek
uznawania, ochraniania i rozwijania prawdziwej
natury małżeństwa i rodziny, strzeżenia moralności
publicznej, praw rodziców i wspierania dostatku
domowego.
459. Jakie są obowiązki dzieci wobec rodziców?
Dzieci są zobowiązane wobec rodziców do szacunku
(miłości synowskiej), wdzięczności, uległości i posłuszeństwa, przyczyniając się w ten sposób, przez dobre
relacje między braćmi i siostrami, do wzrostu
harmonii i świętości całego życia rodzinnego. Dzieci
dorosłe powinny okazywać rodzicom pomoc moralną
i materialną w starości, w chorobie, samotności lub
potrzebie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W związku z zaistniałą sytuacją odwołujemy
rekolekcje wielkopostne, które miały się dzisiaj
rozpocząć. Jako, że miała to być renowacja
ubiegłorocznych misji, mamy nadzieję, że zrobimy je
w innym terminie.
2. Msze Święte w naszym kościele dzisiaj o godz.
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 oraz 18.30.
3. Dzisiejsze nabożeństwo „Gorzkich Żali”, jak
również piątkowa „Droga Krzyżowa” zostają
odwołane. Zachęcamy do indywidualnego odprawiania
tych nabożeństw w domu.
4. Serdecznie zachęcamy wszystkich parafian do
wspólnej modlitwy jedną częścią różańca codziennie
o godz. 20.30 w intencji tego, co przeżywamy w związku z wirusem. Gromadźmy się w gronie domowników czy też samotnie, jednocząc się duchowo z innymi
parafianami i nami kapłanami na tej modlitwie.
5. Z powodu odwołania rekolekcji poranne Msze
Święte w poniedziałek, wtorek i środę, jak zwykle,
o godz. 7.30.

6. Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu
w naszym kościele codziennie, od godziny 17.00 do
18.00. W tym czasie będzie też okazja do spowiedzi.
Sakrament pokuty i pojednania również przed poranną
Mszą Świętą.
7. Dyżur przedstawiciela grupy charytatywnej w środę
od godz. 17.00 do 18.00 w biurze parafialnym.
Prosimy zgłaszać osoby, które w tym trudnym czasie
potrzebują jakiejkolwiek pomocy.
8. W czwartek przypada Uroczystość św. Józefa,
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte
o 7.30 oraz 18.00.
9. Gdyby ktoś indywidualnie wybierał się na
beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, proszony
jest o kontakt z kapłanami dzisiaj, gdyż jako parafia
musimy zgłosić, ile potrzebujemy wejściówek.
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży
Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00.
Zmarł nasz parafianin Stefan Młynarski, l.87, z ul.
Reja. Polećmy go miłosiernemu Bogu…

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 16 marca
7.30 - o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla męża
Józefa i brata Józefa
18.00 + Zbigniew (z okazji imienin) oraz Stanisław
Wtorek, 17 marca
7.30 + Zygfryd w 17. rocznicę śmierci, siostra Alina,
rodzice z obu stron
18.00 - Teresa z okazji 60. urodzin
Środa, 18 marca
7.30 + Krystyna i Jerzy Nowak
18.00 + Stefania i Roman Drozdowscy
Czwartek, 19 marca - św. Józefa
7.30 + Anna i Józef Chrzan, Anna i Józef Delke
18.00 + Józef Nieckarz; rodzice Maria i Michał

Piątek, 20 marca
7.30 + mąż Kazimierz w 8. rocznicę śmierci oraz rodzice i teściowie
18.00 + Jerzy Czaplewski w 19. rocznicę śmierci;
ojciec Władysław
Sobota, 21 marca
7.30 + Krystian Brzozowski w 1. rocznicę śmierci
18.00 + rodzice Jan i Wanda; siostra Irena;
bracia Jan i Józef
Niedziela, 22 marca
8.00 + Władysław Pykacz oraz rodzice z obu stron
10.00 + Wanda i Piotr Nowakowscy
12.00 + Anna i Alfons Gołuńscy
18.30 + Teresa Hallmann - intencja od sąsiadów
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