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26 luty 2012

I Niedziela Wielkiego Postu
Z Ewangelii wg św. Marka (Mk 1, 12-15)
„Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył
na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś
usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił
Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. zbawienia, umarł na krzyżu. Nie pozwólmy, by
Niejeden człowiek, gdy mu się mówi o Jezus sam się trudził sprawą naszej duszy i dla
nawróceniu, zdziwiony pyta; z czego i do czego niej umarł.
Pamiętajmy, że dusza jest dla nas dobra, dusza
mam się nawracać? Przecież nie zabijam, nie
kradnę. Nie potrzeba mi więc żadnego uszlachetnia naszą osobowość. To dzięki duszy
nawrócenia. Z tym wezwaniem trzeba się zwrócić człowiek nie jest jakimś marnym załącznikiem do
planów produkcyjnych, dusza zasługuje na życie
pod inny adres. Tym czasem nikt z nas nie może
wieczne, ale my nie zawsze jesteśmy dobrzy dla
powiedzieć, że jest już nawrócony. Nikt z nas nie naszej duszy. Nie zawsze troszczymy się o nią jak
ma prawa być zadowolony z siebie i ze swej należy.
postawy wobec Boga. Nikt z nas nie ma prawa z
Jezus wie, że dusza upada, słabnie, choruje,
ręką na sercu powiedzieć, że wierzy w Boga i że załamuje się, leczy ją w Sakramencie Pokuty.
służy Bogu jak należy. Musimy się więc Karmi ją swoim Przenajświętszym Ciałem. On
ustawicznie nawracać do wiary i do życia wiarą. ofiaruje nam, na każde nasze życzenie, skarby
Bez tego nie możemy się stać uczestnikami Swego Miłosierdzia, swoja łaskę, swoje,
przebaczenie, całe swoje serce.
królestwa Bożego.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię –
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię –
woła do nas Chrystus. Tymczasem wielu ludzi nie woła do nas Chrystus. Istotą nawrócenia jest nasza
chce słuchać o nawróceniu. Wielu w ogóle wewnętrzna przemiana, uznanie, że coś było w
zapomina, że ma duszę nieśmiertelna, i że musi ją naszym życiu nie tak, jak trzeba, że powinno być
zbawić. Dla niejednego współczesnego człowieka inaczej, bo Chrystus wciąż czeka ze swoja łaską.
wartości materialne więcej znaczą niż dusza i jej Na ołtarzu, na naszych oczach wciąż się dokonuje
sprawy. Dziś wielu zapomina o słowach dzieło naszego zbawienia. Jeżeli nie nawróci nas
Chrystusa: Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały ofiara krzyżowa, to co nas nawróci? Owoce
świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? krzyża są zebrane w Sakramencie Pokuty i tam
Jezus dla nas, dla naszej duszy, pościł w Ogrójcu trzeba skierować pierwszy krok nawrócenia.
Dziś Chrystus zaprasza każdego z nas do
krwawym potem. Chrystus dla naszej duszy, dla
jej zbawienia, był biczowany. Jezus dla naszej królestwa Bożego. Dziś Chrystusa woła do nas:
dusz, dla jej zbawienia, był cierniem Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Każdy z
ukoronowany. On dla naszej duszy, dla jej nas może to zaproszenie przyjąć lub odrzucić!
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PONIEDZIAŁEK – 27.02.2012
7.00 - Za + syna Waldemara z ok. ur. oraz za + kuzyna ks. Ryszarda w 11 rocz. śm.
18.00 - Za + mamę Mieczysławę Opiło z ok. ur., za ++ z rodziny Opiło, Pawula, Suliga oraz ++ z
pokrew. i d. w cz.
- Za + mamę Reginę w 1 rocz. śm., brata Sławomira, wujka Stefana i ++ z rodziny.
WTOREK – 28.02.2012
7.00 - Za + Wilhelma Stróżyk w 30 dniu po śm.
18.00 - Za + Ryszarda Nykiel, ++ z rodziny i pokrew.
- Za + męża Józefa, ++ jego rodziców Jerzego i Teresę oraz ++ z rodziny.
ŚRODA – 29.02.2012
7.00 - Za + Halinę i ++ z rodziny.
8.15 - Droga Krzyżowa dla dzieci.
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z prośbą o błog. Boże w rodzinie Wacholz oraz za + Joachima Wacholz i
++ z rodziny.
I CZWARTEK MIESIĄCA – 01.03.2012
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
18.00 - Za + męża Jerzego.
- Za + brata Eugeniusza w 30 dniu po śm.
I PIĄTEK MIESIĄCA – 02.03.2012- Adoracja Najśw. Sakramentu
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, budowniczych kościoła i dobrodziejów parafii.
- Za + Antoniego Skowronek w 30 dniu po śm.
18.00 - Za + ojca Czesława, + mamę Anielę i ++ z rodziny i pokrew.
- Za męża Romana w 7 rocz. śm., + ojca Zygmunta i ++ z rodziny.
I SOBOTA MIESIĄCA – 03.03.2012
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i członków Żywego Różańca.
- Za + mamę Hildegardę i jej męża Henryka w rocz. śm. oraz za ++ z rodziny i pokrew.
18.00 - Za ++ rodziców Wojciecha i Karolinę, ++ z rodziny i pokrewieństwa i d. w cz.
- Za + Kazimierza Kuriańskiegow 7 rocz. śm., ++ dziadków, ++ rodziny oraz o błog. Boże dla
rodziny
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU – 04.03.2012
7.00 - Za ++ rodziców Franciszkę i Władysława Krupa, brata Józefa i Henryka, bratową Barbarę i
zięcia Zbigniewa
8.30 - Za + mamę Marię, teścia Andrzeja i wszystkich ++ z rodziny.
- Za + Alfredę Marchelewicz w 10 rocz. śm. i ++ z rodziny.
10.00 - Za ++ rodz. Janinę i Franciszka, + męża Leszka, zięcia Henryka, dziadków z obu stron i d. w cz.
11.15 - Za + syna Przemysława Górka w 13 r. śm., za ++ rodziców z obu stron, za ++ z rodziny i d. w c.
12.15 - Chrzest – Nakielska Maja, Trzcionka Patryk.
15.00 - Za + ojca Kazimierza z ok. im., + matkę Marię, + męża Bogumiła, bratanicę Elwirę, teściów
Jana i Władysława i ++ z rodziny.
16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
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Dziś I Niedziela Wielkiego Postu. Przeżywamy czas łaski i Bożego Miłosierdzia. Kościół
modli się abyśmy ten czas dobrze przeżyli i nigdy nie tracili nadziei w jego błogosławione
owoce także w naszym życiu.
O godz. 16.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. i nowenna do św. Ojca Pio.
Czcicieli Ojca Pio i Grupę Modlitwy zapraszamy do udziału.
W okresie Wielkiego Postu dzieci zapraszamy w środę o godz. 8.15 na nabożeństwo
drogi krzyżowej, po którym dzieci będą otrzymywały obrazki podobnie jak w czasie Rorat.
Rodziców prosimy o przypominanie dzieciom o środowych spotkaniach.
I Czwartek miesiąca – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
W czwartek o godz. 19.00 nauka formacyjna dla klas pierwszych gimnazjalnych w
ramach trzyletniego cyklu przygotowania do bierzmowania.
I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzień Miłosierdzia Bożego.
Rano, po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja przez cały dzień.
O godz. 15.00 - Godzina Miłosierdzia Bożego (Koronka do Miłosierdzia Bożego i
Godzinki ku czci Męki Pańskiej).
O godz. 17.00 – Droga Krzyżowa. Zapraszamy młodzież i dorosłych.
I Sobota miesiąca – czcimy Niepokalane Serce NMP.
Zachęcamy czcicieli Matki Bożej do udziału w nabożeństwie I Soboty Miesiąca.
O godz. 6.30 Różaniec wynagradzający.
O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Matki Bożej i członków Żywego Różańca.
Nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej.
W sobotę od godz. 8.30 odwiedziny chorych w domach.
W każdą sobotę od godz. 17.00 do 18.00 okazja do spowiedzi świętej.
O godz. 17.30 różaniec za parafian.
W kancelarii parafialnej trwają zapisy na pielgrzymkę samolotowo – autokarową do
Grecji, która odbędzie się w dniach od 18 do 25 czerwca br. Koszt pielgrzymki
uzależniony jest od liczby uczestników i wynosi około 2600 złotych.
Zgłoszenia na pielgrzymkę do końca bieżącego tygodnia.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom za ofiary
duchowe i materialne na potrzeby naszej parafii.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem kościoła i
domu katechetycznego.
Życzymy obfitych łask Bożych w nowym tygodniu i owocnego przeżycia czasu pokuty.
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Nawracajcie się … Rachunek sumienia
Sakrament pokuty i pojednania. Jak z niego korzystać, aby mógł on przynieść
określone owoce w moim życiu ? Często bowiem spotykamy się ze stwierdzeniami w
stylu: spowiadam się, spowiadam..i nic. A co ma być? Czego oczekujesz? Ale zanim
będziesz szukał odpowiedzi na to pytanie, to zastanów się, jak wygląda twoja
spowiedź...Czy rzeczywiście przystępuje do tego sakramentu w sposób świadomy,
pełny? A może traktuje go jedynie jako kolejny wymóg formalny...
Drodzy Parafianie! W czasie Wielkiego Postu chcemy w naszej gazetce
parafialnej przypomnieć pięć warunków dobrej spowiedzi. Wielu teologów
współczesnych ma uwagi do terminu „warunek”, ponieważ samo pojęcie warunku kojarzy się z czymś
biernym. Bardziej poprawne jest mówienie o „pięciu aktach penitenta”, gdyż tutaj człowiek jest podmiotem a
nie punktem odniesienia do warunku. To jest zupełnie inna płaszczyzna, ponieważ zawsze zgromadzenie,
wspólnota, człowiek są podmiotem każdego działania liturgicznego, również w przypadku sakramentu pokuty.
Te pięć aktów penitenta to:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Spowiedź szczera
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
1. RACHUNEK SUMIENIA
Istotą rachunku sumienia jest uświadomienie sobie zła i dobra, które człowiek uczynił od momentu
ostatniej spowiedzi. Jakie pojawiają się dzisiaj błędy w tej materii, które później mają swoje dalsze skutki?
Rachunek sumienia to nie jest rachunek z grzechów – Przychodzimy do sakramentu spowiedzi z grzechami, ale
to nas nie zwalnia od tego, abyśmy dokonując refleksji nad swoimi czynami nie zwracali uwagi na to, co jest
dobre. Rachunek sumienia i rachunek z grzechów to są dwie różne rzeczy. Sumienie człowieka jest syntezą,
tego co dobre i tego co złe. Do sakramentu idziemy z tym co złe, ale to jest tylko pół sumienia. Jest jeszcze
druga strona medalu i ją też trzeba dostrzec, chociażby z punktu widzenia terapeutycznego, bo inaczej wygląda
zło człowieka, jeśli je zestawimy z dobrem jakie uczynił. Jeśli byśmy to zaniedbali, to w skrajnej sytuacji może
spowodować, że człowiek się załamie, wpadnie w kompleksy i w pewnym momencie dojdzie do przekonania,
że już go na nic nie stać, potem są dramaty ludzkie. Tymczasem samo pojęcie „rachunek sumienia” wskazuje,
że jest to jedno i drugie. Czytając żywoty świętych, zauważamy, że oni też, kiedy mówią o składniku
duchowym, to wyraźnie podkreślają, że trzeba zwracać uwagę również na to, co w życiu człowieka było dobre,
co więcej, powiadają, że najpierw trzeba zwracać uwagę na to co dobre i za to Panu Bogu podziękować, bo to
jest owoc naszego zaangażowania i współpracy z Jego łaską, a dopiero potem popatrzeć na swoje
niedomagania.
Rachunek sumienia to nie jest rachunek z książeczki – pytania w książeczce, takie czy inne, są tylko i
wyłącznie pewną formą pomocy, ale nie są całością. Jeżeli ktoś weźmie tę książkę, to okaże się, że np. są tam
pytania, które go kompletnie nie dotyczą, albo nie ma pytań, które powinny być. Dlaczego? Z prostej przyczyny
– życie człowieka jest o wiele bogatsze, a niżeli to, co mamy zawarte w tych pytaniach. Dlatego pytania te mają
charakter pomocniczy a nie wyczerpują rachunku sumienia w 100%. Jeżeli ograniczamy się tylko do pytań z
książeczki, to jest to pewna sytuacja minimalizacji, która potem ma odbicie w kolejnych aktach sakramentu
pokuty.
c.d.n.

