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"WIELKI POST JEST CZASEM PORZĄDKOWANIA"
rozmowa z księdzem Krystianem Wilczyńskim - wikariuszem w parafii Św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie, doktorem teologii, wykładowcą
Gdańskiego Seminarium Duchownego i Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej
Szczęść Boże! Rozpoczęliśmy Wielki Post. Jak,
Księdza zdaniem, przeżyć ten czas, aby go nie
zmarnować i żeby zostawił w nas jakiś ślad?
Szczęść Boże. Zawsze mnie zadziwiało jak bardzo rok
liturgiczny wpisuje się w naturalne potrzeby człowieka.
Wielki Post jest czasem porządkowania i prawdziwego
przyglądnięcia się swojemu życiu z Bogiem. Uważam, że
ten czas należy przeżyć prawdziwie, to znaczy w szczerości
przed sobą samym, mając Chrystusa za przewodnika i wzór,
do którego próbujemy się upodobnić. Dlatego wszelkie
wielkopostne praktyki duchowe należy traktować jako
narzędzia spotkania się z Bogiem, a nie jako cel sam
w sobie.
Są takie deptaki, w których umieszcza się odciski dłoni
sławnych osób. Największą wartością takich pamiątek jest
fakt, że są one oryginalnym znakiem obecności swojego
właściciela. Wielkopostnym odciskiem, który ma w nas
zostać, musi być ślad zrobiony przez samego Boga, którego
wpuściliśmy, żeby przeszedł się po ziemi naszego życia.
Kiedyś w tym czasie bardzo surowo traktowano post,
na przykład w ogóle nie jedzono mięsa. Teraz
podchodzi się do tego dużo łagodniej. Czy słusznie?
Mówiąc o Wielkim Poście, warto przyjrzeć się nazwie
tego okresu. Podczas gdy w innych językach nazwa zwykle
związana jest z czterdziestoma dniami, polska nazwa tego
okresu sugeruje, że ma to być coś "wielkiego". Być może
dlatego taka perspektywa skłania do skrajnych wysiłków,
a innych być może przerasta. Niezależnie od nazwy,
zadaniem Wielkiego Postu jest przekonanie nas, że sami
nie możemy się zbawić i że nie znajdziemy tu, na świecie,
niczego, co może nas w pełni uszczęśliwić. Natomiast
intensywność wielkopostnych praktyk powinna być
uzgadniania z kimś jeszcze: ze spowiednikiem, ze współmałżonkiem, z rodzicami. Wtedy to bliźni może pomóc mi
zobaczyć z czego i jak bardzo mam się nawrócić. Tym
sposobem unikniemy ryzyka organizowania osobistych
zawodów na próbę naszych (i tylko naszych) sił, a staniemy
przed szansą przepracowania konkretnego problemu,
w perspektywie miłości bliźniego.
Z Wielkim Postem nieodmiennie kojarzy się także
jałmużna. Jak ją właściwie rozumieć?
Jałmużna jest próbą miłości, którą możemy okazywać na
rozmaite sposoby i przy użyciu różnych narzędzi, na przykład
wsparcia: duchowego, psychicznego, ale i materialnego.

Łatwiej jest nam okazać gest duchowy, bo ciężko jest
zmierzyć jego wartość. Trudniej natomiast poświęcić coś
materialnego lub pieniądze, bo znamy ich wartość i umiemy
określić ile wysiłku kosztuje ich zdobycie. Ta ludzka
kalkulacja oczywiście przegrywa na każdej linii z ogromem
wartości poświęcenia duchowego, niestety jednak to
właśnie pieniędzy i dóbr materialnych bardziej nam żal
wypuszczać z rąk. Jeśli jednak przypomnimy sobie, że
Chrystus zrezygnował dla nas grzeszników z całej swojej
chwały, jaką miał u Ojca w niebie, i stał się dla nas
niewolnikiem (tak brzmi oryginał słowa "sługa", Flp 2,7);
a na dodatek, że mieszka w drugim człowieku, to łatwiej
będzie okazać miłość również wsparciem materialnym,
nawet tym, którzy na nie nie zasługują.
Czy nie sprowadzamy jej jedynie do dawania
pieniędzy osobom potrzebującym na ulicy, aby
uspokoić własne sumienie? Czy to ma wówczas sens?
Dlatego jałmużna ma nas także nauczyć, że to co mamy
nie jest nasze. Niczego na ten świat nie przynosimy i niczego
z niego nie zabieramy. Wszystko więc, co posiadamy jest
nam dane, żeby służyło budowaniu miłości między nami.
Nie od ilości pieniędzy, ani od tego, komu je dajemy zależy
nasza świętość. Naprawdę liczy się to, co mamy w sercu
dając jałmużnę. Jeśli jest tam miłość do Chrystusa w drugim człowieku, to żadna kwota nie będzie za duża, ani
żadna osoba nie okaże się niegodna pomocy.
Trzecia kwestia
to modlitwa.
Jak uwierzyć
w jej moc, gdy
nie widzi się
efektów?
Dlaczego wiele
modlitw wydaje
się być pozostawionych bez
odpowiedzi?
Modlitwa
to
zaufanie. Ciekawą cechą zaufania, konieczną,
żeby ono w ogóle
zaistniało, jest
brak kontroli nad

czymś. Istotnie, zaufanie pojawia się tylko wtedy, kiedy
coś nas przerasta i potrzebujemy pomocy kogoś, kogo to
"coś" nie przerasta. Modlitwa jest szkołą zaufania Bogu,
że prowadzi nas w mądrości i przy całej pełni swojego
miłosnego zaangażowania. Nie ma modlitwy niewysłuchanej. Jednak musimy pamiętać, że Bóg jest właścicielem czasu i że to On decyduje o tym kiedy najlepiej
objawić nam owoce naszych modlitw. Ma On również
nieskończenie wiele sposobów na zrealizowanie naszych
próśb. Kiedy na przykład matka modli się o nawrócenie
syna, a on ani drgnie w dobrą stronę, winna ona wierzyć,
że Bóg już wzbudza gdzieś na drugim końcu świata
człowieka, który stanie na drodze jej syna i to przez niego
właśnie wróci on do wiary. W ten sposób nie tylko dwie,
ale więcej osób może służyć Bogu jako narzędzia
zbawienia. Choć pewnie, ta przykładowa matka chciałaby
najlepiej sama pomóc i to natychmiast. Bóg jednak ma
swoje drogi. Zaufanie przede wszystkim.
Jak radzić sobie w sytuacjach wielkiego zwątpienia?
Co robić, gdy pojawiają się sytuacje "bez wyjścia"?
Mówimy potocznie "bez wyjścia", "bez nadziei". Jednak
taka postawa nie jest chrześcijańską. Bóg nigdy nie stawia
nas w sytuacji bez wyjścia. Kluczem jest zawierzenie: Boże,
oddaję Tobie stery mojego okrętu. Nie wiem jak, ani co
zrobisz, ale UFAM CI, że potrafisz, bo jesteś większy. Takie
myślenie jest miłowaniem Boga całym swoim umysłem rozumowo jestem przekonany, że tylko Bóg jest w stanie
mnie uratować. Nie tyle potrzeba tu wiary z serca, ile wiary
ze rozumienia: Bóg jest większy od wszystkiego, a więc
i od mojego problemu. Warto po takim szczerym
zawierzeniu pójść za myślą, która wywoła w nas pokój.
Trzeba nasłuchiwać i pójść za nią.
Dlaczego "Wierzący szuka zrozumienia"? Tak
zatytułował Ksiądz jedną ze swoich książkowych
publikacji.
Taki tytuł ma dwie płaszczyzny: wspólnotową i osobistą.
Otóż nauczanie dotyczy nie tylko osób niewierzących, ale
i takich, które wierzą i praktykują. Tym pierwszym podaje
się mleko, a tym drugim już pokarm stały. Książka

powstawała w cyklu parafialnej gazetki, w której
odpowiadałem na pytania ludzi wierzących i chodzących
do kościoła. Jak się okazało, mają oni wątpliwości o sprawy
katechizmowe i obyczajowe, a jednocześnie nie mają
problemu z praktykowaniem wiary. Idąc za maksymą św.
Anzelma "Wiara szuka zrozumienia", dokonałem jej
parafrazy i otworzyłem pogłębione zagadnienia przed
osobami wierzącymi. Co do płaszczyzny osobistej, to
chciałem podzielić się tym, że i ja sam ciągle jestem na
drodze wiary i pytam o różne sprawy, że ciągle daję się
Bogu zaskakiwać, zwłaszcza przez Jego miłosierdzie, i że
noszenie sutanny, czy tytuły naukowe, wcale nie czynią
mnie w wierze lepszym od bliźniego.
Jest Ksiądz autorem cyklu artykułów "Światło
Słowa" w naszym Tygodniku, które są komentarzami
do czytań mszalnych. Z lekturą Pisma Świętego
kojarzy się także znana metoda lectio divina. Jak
Ksiądz zachęciłby do czytania Słowa Bożego w taki
właśnie sposób?
Zachęcam do odkrycia prostoty tej metody. Początkowo
układ zasad, etapy modlitwy mogą wydawać się nieco
sztuczne, ale gdy stanie się ponad nimi i jednym rzutem
oka uchwyci się całość, można dostrzec jak bardzo
zwyczajna jest taka modlitwa. Można ją porównać do
procesu poznawania drugiej osoby. Najpierw "czytamy"
drugiego człowieka i bezwiednie szukamy czegoś
interesującego; potem patrzymy w głąb siebie, przyglądając
się własnym reakcjom na jego obecność; potem
prowadzimy rozmowę przedstawiając siebie; a wreszcie
słuchamy co on o sobie ma do powiedzenia. Jeśli włożymy
w ten schemat Boga i Jego słowo, dzieje się dokładnie to
samo. W ten sposób czytanie Pisma Świętego staje się
prawdziwym i prostym spotkaniem. Z czasem okaże się,
że nie zwracamy już uwagi na etapy lectio divina i że to
spotkanie dzieje się naturalnie - jakby samo.
Nie da się ukryć, że w Piśmie Świętym zawartych jest
mnóstwo treści. Jak jednak ustrzec się nadinterpretacji i "dopisywania" do Słowa Bożego
niewłaściwego znaczenia?
Należy pamiętać, że Pismo Święte jest księgą Kościoła
i to on ma klucze interpretacyjne w swojej apostolskiej
Tradycji: czytam tak, jak czyta cały Kościół. Mając osobistą
relację ze Słowem, warto znać język Boga ze świętymi,
zwłaszcza Ojcami Kościoła. Oni, będąc najbliżej czasów
biblijnych, umieli czytać Pisma, oraz właściwie je przekazywać wierzącym. Inaczej będziemy przypominać
kogoś, kto przejął czyjąś osobistą korespondencję mądruje
się, że nadawca wcale nie miał na myśli tego, co napisał,
i że to on właśnie potrafi wyjaśnić o co w ich intymnej
korespondencji chodzi. Trzeba nam znać Nadawcę Pisma
Świętego oraz być adresatem, czyli członkiem Kościoła
z całym dziedzictwem jego teologii i zmysłu wiary ludu
Bożego. Wtedy nie pobłądzimy.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Barbara Majkowska

źródło: www.nazaretanki.kraków.pl

MOC W SŁABOŚCI
- WSTĘP DO WIELKOPOSTNEGO RACHUNKU SUMIENIA
"Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany
mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie
policzkował - żebym się nie unosił pychą. Dlatego
trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan
mi powiedział: "Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w
słabości się doskonali". Najchętniej więc będę się chlubił
z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
(…). Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem
mocny". (2 Kor 12, 7-10)
Powyższy cytat z Drugiego
Listu do Koryntian dobrze oddaje
sens Wielkiego Postu, a nawet
szerzej - sens całej drogi
chrześcijanina. Niektórym może
się bowiem wydawać, że w tej
drodze chodzi o stawanie się
coraz lepszym i lepszym, aż do
osiągnięcia moralnej perfekcji.
I że dopiero tak doskonały
człowiek zasłuży na wejście do
Nieba. Takie myślenie może
prowadzić do dwóch błędnych
postaw: 1. "Nie jestem słaby, więc dojdę o własnych siłach
do doskonałości" albo 2. "Jestem słaby, więc do niczego
nie dojdę i nie warto się starać". Tymczasem właściwą
odpowiedzią na obie postawy jest stwierdzenie: "Przyjmuję
to, że jestem słaby, grzeszny i o własnych siłach niewiele
mogę, ale powierzam się mocy Boga - dopiero z Nim mogę
osiągnąć szczyty". Taką postawę opisuje św. Paweł i taka
ma być droga chrześcijanina. Apostoł Narodów, człowiek,
który całkowicie poświęcił się dla Chrystusa pisze o tym,
że ma w swoim życiu jakiś "oścień", coś co go rani. Nie
wiemy co to było - być może jakieś upokarzające pokusy,
niedomagania fizyczne albo nieznośne wyrzuty sumienia.
W każdym razie ów oścień boleśnie przypominał Pawłowi
o jego słabości. Pan Bóg zaś nie obiecał, że ją zabierze.
Zapewnił tylko: "Wystarczy Ci mojej łaski". Jedynie z Bożą
pomocą Apostoł będzie mógł się poczuć mocny. Bo Bóg
jest mocny, a nie ja.
Pamiętajmy o tym podejmując wielkopostne ćwiczenia.
Zapewne wielokrotnie będziemy musieli przy tym stawić
czoła pysze, zwanej korzeniem wszelkiego grzechu. Gdy

podejmiemy jakieś wyrzeczenie i uda nam się w nim
wytrwać przez cały Wielki Post, pomyślimy: "Ja to jestem
super, mam taką silną wolę!". Gdy będziemy dawać
jałmużnę, pomyślimy z wyższością: "Ja to dopiero jestem
dobry, tak pomagam ludziom!". I tak dalej. Na końcu
przyjdziemy do świątyni jak faryzeusz, który w duchu się
modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie,
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik".
A Jezus usprawiedliwia nie faryzeusza, ale właśnie tego
celnika, który uznaje swoją
słabość i modli się: "Boże,
miej litość dla mnie, grzesznika!".
Jeśli jeszcze nie widzimy
naszej nędzy i słabości
i jesteśmy dufni w swoją
sprawiedliwość ("bo przecież
ja jestem taki porządny,
a tamten to dopiero grzesznik") to Wielki Post jest
właśnie świetną okazją, żeby
dostrzec potrzebę nawrócenia
w sobie samym. Przejmująco pisze o tym List do Rzymian:
"Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego. Wszyscy
zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co
dobrze czyni, zgoła ani jednego". Wszyscy zgrzeszyliśmy,
bo taka jest nasza upadła natura i wszyscy mamy
skłonność do grzechu. Jednocześnie jednak wiemy, że
Chrystus odkupił nasze grzechy na krzyżu i wciąż możemy
się na nim oprzeć. Św. Franciszek z Asyżu miał kiedyś
powiedzieć, że jeszcze tego samego wieczoru mógłby spać
z prostytutką, gdyby nie wspierał Go Chrystus. Dlatego
też dobrze jest pracować nad sobą, wystrzegać się przede
wszystkim grzechów ciężkich, ale i tych powszednich,
a także czynić dobro - jednak wszystko w oparciu o pokorę.
Pamięć o naszych słabościach pomoże nie unosić się pychą
i zawierzyć bardziej mocy Bożej niż własnym możliwościom.
W takim duchu przez kolejne niedziele postaramy się
odkrywać przestrzenie do nawrócenia w cyklu "Wielkopostny rachunek sumienia".

Damian Zelewski

Ukazał się wielkopostny numer czasopisma "Galilea".
Bieżące wydanie zostało poświęcone tematowi
pustyni. Przyglądamy się wędrówce Izraelitów do
ziemi obiecanej, towarzyszymy Eliaszowi, który
przebywał na pustyni i piszemy o zmaganiach
pustelników. Podobnie jak i w poprzednich numerach nie
brakuje też i tym razem artykułów o psychologii, archeologii
oraz sztuce kulinarnej. “Galileę” będzie można nabyć
w naszym kościele w przyszłą niedzieę po Mszy św.

SPEŁNIENIE
Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie
ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim,
jakim jest. (1 J 3,2)
Jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi. A dziecko nie jest
swoim rodzicem, jest oddzielną, niezależną istotą. Tak też
i nas Bóg uczynił: swymi dziećmi, wolnymi i niezależnymi.
I dał nam umiejętność podejmowania decyzji i wszystko
inne, czego potrzeba, byśmy mogli funkcjonować
samodzielnie. Nawet do tego stopnia samodzielnie,
że zupełnie bez Niego.

Tak jest teraz. A co będzie potem? Jan Apostoł pisze, że
jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy – kim będziemy
w królestwie Bożym. Ale, że kiedy ujrzymy Go takim, jakim
jest, to sami staniemy się do Niego podobni.
Boga nikt nigdy nie oglądał twarzą w twarz. Kto by Go
ujrzał, zaraz by umarł – tak czytamy w Starym
Testamencie. Ale dlaczego? Czy dlatego, że On jest tak
przerażający? Czy raczej tak piękny i nieskończony,
i doskonały, i niewypowiedziany, że kto by Go zobaczył,
to już by nie mógł nigdy w nic innego się wpatrywać, jak
tylko w Niego.
Nie można ujrzeć Boga twarzą w twarz i pozostać nadal
sobą. To jest na pewno niemożliwie. Kiedy Go zobaczymy takim, jakim jest, bez żadnych zasłon, to i my
staniemy się do Niego podobni. Już teraz jesteśmy Jego
obrazem i podobieństwem. Ale zarówno obraz, jak
i podobieństwo oznaczają oddzielenie od swojego wzoru.
Jedno nie jest drugim. A kiedy Go zobaczymy, ten dystans
zniknie. Przestanie istnieć różnica między obrazem
a Tym, kogo on przedstawia.
Wtedy już nie będziemy dłużej Jego dziećmi, ale
zostaniemy złączeni z Nim i w Nim, całkowicie i bez
reszty. I już nie będzie żadnego oddzielenia, żadnej
tęsknoty, żadnego pragnienia. Wtedy już wszystko stanie
się spełnieniem.
Odkąd Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, bycie
dzieckiem Boga oznacza potencjał, by kiedyś powrócić
do Tego, który obdarował nas życiem, i stać się jednym
z Nim. I dlatego mamy prawo mówić do Boga: Ojcze.
Joanna Czech

SPRZYMIERZENIEC
Można by pisać wiele, czym jest Wielki Post: czasem
pokuty, skromniejszych posiłków, głębszych modlitw,
hojniejszej pomocy wobec potrzebujących... Zbyt rzadko
mówimy jednak o Wielkim Poście jako o czasie powrotu
do Boga – nie tylko w zewnętrznych dziełach pokutnych,
ale przede wszystkim poprzez przeorientowanie całego
naszego życia w świetle Ewangelii.
„ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15).
Te słowa Jezusa będą powtarzane przez Kościół aż do
skończenia świata. Są one bowiem przypomnieniem, że
życie człowieka jest nieustanną walką o to, by upodobnić
się do Chrystusa, Człowieka Doskonałego. Wszelkie
niepowodzenia wynikają z tego, że zapominamy
o przymierzu, które Bóg zawarł z nami przez Jego Krew.
Pan wielokrotnie zawierał przymierze ze swoim narodem
wybranym, z Izraelem. Czy nie wystarczyło raz? Bogu by
wystarczyło, lecz to ludzie co rusz od Niego się odwracali.
A On, miłosiernie, wciąż odnawiał swoje przymierze. To

tak jakby sprzymierzyć się z kimś podczas wojny, by
wspólnymi siłami pokonać wroga, lecz podczas walki
sprzymierzeniec łamie umowę i zaczyna kolaborować
z przeciwnikiem. Bóg jednak bez ustanku przypominał
Izraelowi, kto jest jego prawdziwym wrogiem – zło i grzech.
Jezus Chrystus jest Tym, którego zapowiadało każde
kolejne przymierze zawierane przez Boga z Jego ludem:
„Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza
między Mną a ziemią” (Rdz 9,13). Ręce Chrystusa
wyciągnięte na krzyżu są łukiem, który Bóg położył na
obłokach jako znak wiecznego przymierza – jako
przypomnienie, że naszym wrogiem jest grzech, a w walce
przeciw niemu On nie odstępuje nas na krok: „Chrystus
raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za
niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić”
(1 P 3,18). Niech zatem wielkopostne wezwanie do
nawrócenia i wiary w Ewangelię będzie dla nas motywacją
do podjęcia na nowo starań o powrót do Ojca.
ks. Mateusz Tarczyński

Szczyrkowski wyjazd na narty
W drugim tygodniu ferii zimowych wyjechaliśmy, pod
opieką księdza Piotra, do Szczyrku na narty. Niektórzy mieli
za sobą lata praktyki w tym sporcie, natomiast część osób
po raz pierwszy mierzyła się z wyzwaniem. Podczas
podróży odwiedziliśmy klasztor Matki Boskiej na Jasnej
Górze i, dzięki Jej pomocy, udało nam się szczęśliwie
dojechać do Domu Narciarza w Szczyrku. Przez cztery
dni uczyliśmy się i doskonaliliśmy umiejętności jazdy na
nartach. W zależności od stopnia zaawansowania można
było wybrać odpowiednią trasę. Jako osoba początkująca
zaczęłam od wyciągu Krasnal, na którym razem ze mną
uczyło się pięć osób z naszej grupy. Zaawansowana część
grupy pojechała już pierwszego dnia na większy stok - Małe
Skrzyczne, a nasza grupa początkujących dołączyła do nich
następnego dnia. Mieliśmy jeszcze okazję pojeździć na
terenie Beskid Sport Areny i Białego Krzyża. Ostatniego
dnia, zamiast nart, wybraliśmy się na pieszą wędrówkę do
Chaty Wuja Toma.
Oprócz wspólnej jazdy na nartach, łączyła nas wiara
i modlitwa. Każdego dnia uczestniczyliśmy we Mszy
świętej, po której następowało śniadanie. Dzięki temu
byliśmy nakarmieni duchowo i fizycznie. Wieczorami
wspólnie zasiadaliśmy przy kominku, modliliśmy się
nieszporami i opowiadaliśmy różne historie, które
przydarzyły się nam podczas całego dnia. Tuż przed

zaśnięciem śpiewaliśmy Apel Jasnogórski, dzięki któremu
ciągle pamiętaliśmy o Maryi czekającej na nas na Jasnej
Górze, którą udało nam się ponownie odwiedzić w drodze
powrotnej do Gdańska.
Dzięki miłej atmosferze i współpracy, np. przy robieniu
śniadań, obiadów, myciu naczyń, zakładaniu butów
narciarskich (które są o wiele cięższe od zwykłych butów),
udało nam się bliżej poznać, zrozumieć i zintegrować. Teraz
patrząc przez okno z niecierpliwością czekamy na kolejne
ferie i kolejny wyjazd na narty.
Kasia Kupiec

ŚWIATŁO SŁOWA
Rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Bogu dzięki za Jego
miłosierdzie! "Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień
zbawienia" (por. 2 Kor 6,3). Ważne jest właściwe postawienie pierwszego kroku na drodze nawrócenia.
Często Wielki Post jest nieprawidłowo przeżywany, bo źle
orientujemy się względem Boga. Myślimy, że naszymi
modlitwami, postami, umartwieniami i pokutami spodobamy
się Mu i że przekonamy Go o naszej pobożności.
W skrajnych przypadkach uważa się nawet, że swoimi
wysiłkami czynimy Jezusowy krzyż lżejszym - że my Jego
zbawiamy. Tymczasem Bóg sam wychodzi do nas i zawiera
z nami swoje przymierze. Kiedyś z Noem, a dziś Nowe
i wieczne przez Krew Jezusa. Jak więc właściwie
odnaleźć się w Wielkim Poście? Jak się z-orientować ?
Oriens znaczy "wschód", a Wschód to Chrystus - Słońce
nie znające zachodu. Kluczową postawą jest świadomość,
że Jezus umiera za mnie, że to ja potrzebuję zbawienia,
że gdyby nie było grzechu na ziemi, nasz Pan nie musiałby
tak cierpieć. Jezus przychodzi z darem wolności od grzechu,
czyli zbawienia, a przyjmą go tylko ci, którzy wiedzą,
że go potrzebują.
Dziś św. Piotr zaznacza, że Nowe Przymierze jest zawarte
przez Krew Jezusa, a my mamy w nim udział poprzez
chrzest. Wody potopu zatopiły grzech, ale uratowały "osiem
sprawiedliwych osób" (por. 1P 3,20). Wody chrztu zatapiają
twój grzech, ale ratują twoje życie. Drewniana arka jest
ratunkiem. Zapowiada drewniany krzyż, na którym zawisło
zbawienie świata.

Każdy z nas bardzo się stara o lepsze życie. Wielu z nas
czyni postępy w życiu duchowym. Jednak nikt z nas nie
jest wolny od grzechu i słabości. Dlatego jest nad czym
pracować. Pomyśl i spytaj Boga co możesz teraz zmienić.
On pokaże. Uczyni to w zwykłym rachunku sumienia. Bo
Bóg nie oskarża nas grzechem, ale przekonuje nas
o naszych grzechach (por. J 16,8nn). Oskarżanie to robota
diabła (por. Ap 12,10), który rzuca grzechem w twarz
człowieka i śmieje się, że kolejny raz sobie nie poradził.
Bóg, jeśli daje poznać grzech, to tylko dlatego, że jest on
teraz możliwy do poprawy. Inaczej Bóg byłby okrutny
i cyniczny.
Módlmy się o ducha pokuty dla siebie. Obyśmy potrafili
dobrze przygotować się na Zmartwychwstanie Pańskie,
przez nawrócenie i wiarę w Ewangelię. Naśladujmy
Chrystusa, bowiem tylko mając udział w Jego śmierci,
będziemy mieli udział w Jego zmartwychwstaniu.
Niech prawda o grzechu nas nie paraliżuje, ale niech
motywuje do jeszcze większej poprawy. Każdy krok w
stronę Boga jest krokiem ku świętości.
Ten czas przeżyjmy w skupieniu,
Krótsze niech będą rozmowy,
Skromniejsze nasze posiłki,
Więcej czuwania nad sobą.
(Liturgia Godzin)

ks. Krystian Wilczyński

INTENCJE MSZALNE

www.matkakosciolagd.pl

Poniedziałek, 19 lutego; 7.30 + szwagier Gerard; 18.00 + Irena Rekowska - intencja od sąsiadów
Wtorek, 20 lutego 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Wacława Wach w m-c po pogrzebie
Środa, 21 lutego; 7.30 + Władysław Jańczak - int. od siostrzenicy Kasi z rodziną; 18.00 + Wacława Wach - int. od sąsiadów
Czwartek, 22 lutego - Katedry Św. Piotra; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Bernard Klechowicz w m-c po śmierci
Piątek, 23 lutego - Świętego Polikarpa; 7.30 - o ratunek dla pracowników Opery Bałtyckiej i wyzwolenie od zła;
18.00 + Bernard Klechowicz - intencja od sąsiadów
Sobota, 24 lutego; 7.30 + rodzice z obu stron; Stanisław, Zbigniew i Edwin; 18.00 + Ewa Mazur i rodzice z obu stron
2. Niedziela Wielkiego Postu, 18 lutego; 8.00 + Joanna Sobocka w 4. rocznicę śmierci; 10.00 + Jan Gardocki;
12.00 + mąż Mieczysław w 2. rocznicę śmierci, rodzice: Stefania i Franciszek Wasilewscy, Wiktoria i Józef Margraf, rodzeństwo:
Dorota, Ryszard, Edmund i Zbigniew; 18.30 + Ryszard Śniegowski w m-c po śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30.
2. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy wieczornej. Nieszpory o godz. 19.15.
4. Spotkanie młodzieży w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
5. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz. 18.30
dorosłych oraz młodzież.
6. Kandydatów do bierzmowania zapraszamy na Drogę Krzyżową i spotkanie w piątek o godz. 18.30.
7. Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 15.00 w domu parafialnym. Zapraszamy na to spotkanie
również rodziców ministrantów i lektorów oraz nowych chłopców, chętnych do włączenia się w służbę ministrancką.
8. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy św.
9. Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez naszą młodzież będzie miała miejsce 4 czerwca o 18.00.
Szafarzem tego sakramentu będzie abp Sławoj Leszek Głódź. Osoby dorosłe, które chciałyby przystąpić do Bierzmowania,
prosimy o zgłaszanie się do kapłanów.
10. Na pomoc parafianom poszkodowanym w pożarze zebraliśmy 3480 zł. Dodatkowo z parafialnych środków
charytatywnych przekażemy 1000 zł.
11. Do Gazetki dołączone są skarbonki na jałmużnę wielkopostną. Caritas zachęca do tego, aby rezygnując w Wielkim
Poście z jakiejś przyjemności złożyć ofiarę do skarbonki. Ofiary te przeznaczone będą dla osób potrzebujących
i biednych. Jałmużna wielkopostna może stać się naszym wkładem w uczynki miłosierdzia względem drugiego człowieka.
Skarbonkę należy przekazać do kościoła w Niedzielę Palmową.
W minionym tygodniu zmarł śp. Kazimierz Pozorski, l. 80 z ul. Reja 32. Pogrzeb w środę. Wieczny odpoczynek racz mu
dać Panie!

Drodzy Seniorzy! Jedyna taka okazja!
Zapraszamy Was na bezpłatne spotkanie z ratownikiem medycznym, które odbędzie się w Szkole nr 69, dnia 19 lutego
(poniedziałek) o godz. 15:30. Szkolenie potrwa 1 godzinę. W programie:
- podstawy pierwszej pomocy
- Gdańska Koperta Życia
Szkolenie skierowane jest do seniorów, szczególnie mieszkających samotnie lub
pragnących uzyskać wiedzę, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia.
Prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji wśród mieszkańców naszego
osiedla.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie osobiste do
sekretariatu szkoły lub pod numerem (58) 343 - 05 - 02.
Na stronie www.matkakosciola.gda.pl Codzienny Blog Wielkopostny. Zachęcamy do lektury!
Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
Msze św. w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00;
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

