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Dwie duchowe rady Papieża Franciszka na Wielki Post to: „nie osądzać innych”
i „prosić Boga o łaskę wstydzenia się za swoje grzechy”. Właśnie „sąd”
i „miłosierdzie” wraz z sugestią zrobienia osobistego rachunku sumienia są
głównymi punktami medytacji Papieża
podczas Mszy św. odprawionej
w poniedziałek rano, 26 lutego,
w Domu św. Marty.

„Wielki Post jest drogą oczyszczenia:
Kościół przygotowuje nas do Paschy
i uczy nas także odnowy siebie, nawracania
się”, powiedział na początku Franciszek.
I „możemy powiedzieć, że dzisiejsze
przesłanie jest sądem, gdyż wszyscy zostaniemy poddani osądowi — wszyscy”. Tak
iż „nikt z nas nie będzie mógł uciec przed sądem Bożym — sądem osobistym,
a potem sądem powszechnym”. „W tej perspektywie — stwierdził Papież — Kościół
skłania nas do rozważenia dwóch postaw: postawy w stosunku do bliźniego
i postawy względem Boga”. W szczególności w odniesieniu do „bliźniego mówi
nam, że nie powinniśmy osądzać: 'Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie
potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Co więcej: odpuszczajcie, a będzie wam
odpuszczone'”. A „Pan jest jasny w tym względzie”, wyjaśnił Franciszek,
przytaczając fragment Ewangelii Łukasza (6, 36-38) z liturgii dnia. Oczywiście,
kontynuował Papież, „każdy z nas może pomyśleć: 'Ja nigdy nie osądzam, nie jestem
sędzią'”. Jednak „jeśli poszukamy w naszym życiu, przyjrzymy się naszym
postawom, jakże często tematem naszych rozmów jest osądzanie innych!”. Może
nawet „w sposób trochę naturalny” chciałoby się powiedzieć: „to nie jest dobre”.
Ale, podkreślił Franciszek, „kto ciebie ustanowił sędzią”?
W rzeczywistości „to osądzanie innych jest rzeczą złą, bowiem jedynym sędzią jest
Pan”. Zresztą „Jezus zna tę naszą skłonność do osądzania innych” i napomina nas:

„Uważaj, bowiem taką miarą, jaką ty osądzasz, będziesz osądzony: jeżeli jesteś
miłosierny, Bóg będzie miłosierny dla ciebie”. Zatem „nie osądzaj”. Niemal jak
gdyby to był test, Papież zaproponował: „Możemy sobie postawić takie pytanie: na
zebraniach, jakie odbywamy, na obiedzie, cokolwiek by to było, załóżmy, że trwa
dwie godziny — ile minut w ciągu tych dwóch godzin zostało poświęconych na
osądzanie innych?” A jeżeli „to jest 'nie', co jest 'tak'? Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny. Co więcej — bądźcie szczodrzy, 'dawajcie, a będzie wam
dane'”. A „co będzie mi dane? 'Miara dobra, ubita, utrzęsiona i wypełniona ponad
brzegi'”, przypomniał Franciszek, cytując znów fragment Łukasza. A zatem
„obfitość wielkoduszności Pana, kiedy my będziemy pełni obfitości naszego
miłosierdzia w nieosądzaniu”.
Tak więc Franciszek zasugerował, aby zastanowić się „trochę nad tym: czy ja
osądzam innych? Jak osądzam? W taki sam sposób ja będę osądzony. Czy jestem
miłosierny dla innych? W taki sam sposób Pan będzie miłosierny względem mnie”.
I „możemy — dziś, jutro, pojutrze — przeznaczyć parę minut, aby zastanowić się
nad tymi sprawami, dobrze nam to zrobi”. „Druga część dzisiejszego przesłania
Kościoła — kontynuował — to postawa względem Boga”.
I „bardzo piękne jest to, co mówi nam prorok Daniel o tym, jaka powinna być
postawa w stosunku do Boga: pokorna”, wyjaśnił Papież, odnosząc się do fragmentu
biblijnego Księgi Daniela (9, 4-10). Zatem „Ty jesteś Bogiem, ja jestem
grzesznikiem — dialog z Bogiem zaczyna się zawsze od tej pełnej skruchy adoracji:
Ty jesteś Bogiem, ja jestem grzesznikiem”. W istocie Daniel pisze: „Zgrzeszyliśmy,
zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich
przykazań” i od Twoich praw!. Jednym słowem, „zgrzeszyliśmy, Panie”. A właśnie
„to jest pokora w obliczu Boga. Każdy z nas zna swoje grzechy i może to
powiedzieć przed Bogiem: Panie, zgrzeszyłem, jestem grzesznikiem, u 'Ciebie
sprawiedliwość'”. Poza wszystkim „my wiemy, że Boża sprawiedliwość to
miłosierdzie, ale trzeba to powiedzieć: 'U Ciebie sprawiedliwość, a u nas wstyd'”.
A „kiedy spotykają się sprawiedliwość Boga z naszym wstydem, wtedy jest
przebaczenie”. Odnośnie do tego Franciszek zasugerował pytania, jakie należy sobie
postawić w rachunku sumienia: Czy wierzę, że zgrzeszyłem przeciwko Panu? Czy
wierzę, że Pan jest sprawiedliwy? Czy wierzę, że jest miłosierny? Czy wstydzę się
przed Bogiem tego, że jestem grzeszny?”. A odpowiedź jest „tak prosta: 'U Ciebie
sprawiedliwość, u mnie wstyd'”. Powinniśmy zatem „prosić o łaskę wstydu”.
„W moim rodzimym języku — wyznał Papież — do ludzi niedobrych, złych, którzy
czynią zło, mówi się 'bezwstydnik', nie mający wstydu”. Dlatego, podkreślił,
powinniśmy, „proszę was, prosić o łaskę, żeby nigdy nie zabrakło nam wstydu przed
Bogiem: U Ciebie sprawiedliwość, u mnie wstyd'”. Bowiem „wstyd jest wielką
łaską”.
Na zakończenie Papież zachęcił do zbadania naszej „postawy względem bliźniego',
przypominając, „że taką miarą, jaką ja osądzam, będę sądzony”. Dlatego „nie
powinienem osądzać”. A „jeśli mówię coś o innym, niech to będzie wielkoduszne,
z wielkim miłosierdziem”. Co do „postawy wobec Boga”, jej istotą powinien być
„ten zasadniczy dialog: 'U Ciebie sprawiedliwość, u mnie wstyd'”.

Słowo Boże na Niedzielę
J 2,13-25
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy.
W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy
sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie
bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki
i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych
zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Zabierzcie to stąd i z domu
mego Ojca nie róbcie targowiska!" Uczniowie Jego przypomnieli sobie,
że napisano: "Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie". W odpowiedzi
zaś na to Żydzi rzekli do Niego: "Jakim znakiem wykażesz się wobec
nas, skoro takie rzeczy czynisz?" Jezus
dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę
świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją
na nowo". Powiedzieli do Niego Żydzi:
"Czterdzieści sześć lat budowano tę
świątynię, a Ty ją wzniesiesz
w przeciągu trzech dni?" On zaś mówił
o
świątyni
swego
ciała.
Gdy
zmartwychwstał, przypomnieli sobie
uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które
wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy,
w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki,
które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo
wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku.
Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.
„Jezus w świątyni jerozolimskiej chce przebywać w tym, co należy do Ojca.

Ale to święte miejsce stało się placem targowym, pełnym małych, gorączkowo
prowadzonych interesów. Bóg dla wielu stał się dodatkiem do życia, czasem
bardzo wygodnym dla pomnażania doraźnych zysków. Jeśli świętość
przestanie być święta, jeśli Dekalog straci znaczenie człowiek zagubi
poczucie nadprzyrodzonego celu swego życia, przylgnie do ziemi i utraci
swoją godność. Potrzebujemy oczyszczenia świątyni naszego serca;
potrzebujemy Chrystusa, który jest mocą mądrością Bożą”.
(za Oremus)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - III Niedziela
Wielkiego Postu - 04.03.2018 r.
Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
1. Zachęcam, do dobrego i głębokiego przeżywania Wielkiego Postu. Serdecznie
zapraszam na nabożeństwa wielkopostne:
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę na godz. 16.00.
Droga Krzyżowa w każdy piątek po Mszy św. o godz. 8.00 dla dorosłych,
o godz. 17.00 dla dzieci oraz o godz. 19.30 dla młodzieży i dorosłych
2. Dzisiaj po Gorzkich Żalach spotkanie dla osób grających w Misterium Męki
Pańskiej.
3. Za tydzień w niedzielę rozpoczną się rekolekcje dla dzieci szkół podstawowych,
które wygłosi ks. Mateusz Małek. Program podadzą katecheci w szkołach oraz
jest w naszym biuletynie.
4. Spotkania duszpasterskie:
 kurs Alfa w poniedziałek o 19.00 w domu parafialnym.
 spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w
poniedziałek o 19.00 w kościele.
 szkoła haftu poniedziałek o 18.30 w starym refektarzu plebanii
 spotkanie dla kandydatów na ministrantów we wtorek o 16.30
w kościele a ministrantów we wtorek po wieczornej Mszy św.
 spotkanie uczniów klas III gimnazjum do sakramentu bierzmowania
w grupach o 19.00 i 20.00 w domu parafialnym.
 dzieci przygotowujące się do I Komunii w poniedziałek i czwartek
o 16.30.
 spotkanie oazy młodzieżowej czwartek o 18.00 w kościele. Grupa piątkowa
o 18.30 w domu parafialnym.
 spotkanie scholii w sobotę o godz. 9.30. a Oazy Dzieci Bożych w sobotę
o 10.30.
4. Polecam prasę katolicką: nowy numer dwumiesięcznika „Galilea”, „Gościa
Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego” oraz nasz Parafialny Biuletyn.
5. W
najbliższą
sobotę
10
marca
dzieci
przygotowujące
się
do
I Komunii św. po raz pierwszy przystąpią do sakramentu pokuty. Grupy sobotnie
o godz. 9.00 a grupa niedzielna o 10.30.
6. Karty zapisów przez rodziców uczniów klas II gimnazjum i klas VII Szkoły
Podstawowej na przygotowanie do bierzmowania są w zakrystii. Żółte dla klas
VII a zielone dla klas II gimnazjum. Należy je oddać do przyszłej niedzieli do
biura parafialnego.
7. Powstaje kolejny krąg Domowego Kościoła. Małżeństwa chętne do Oazy Rodzin
zapraszamy na spotkanie w niedzielę za tydzień po Grzkich Żalach.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy ś.p. Sławomira Antoniw, l. 73 z Żukowa,
Powierzmy go Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu….

Intencje Mszalne

05.03.2018r. – 11.03.2018r.

18:00

1. †Agnieszka Dejk (od uczestników pogrzebu).
2. Za Parafian.
1. †Stanisław Krefta.
2. †Roman Formela (od zakładu pogrzebowego).
1. †Andrzej Fierka (8 greg.).
2. ††Regina i Zdzisław Adamscy.
1. †Andrzej Fierka (9 greg.).
2. ††Mama i Brat.
†Jadwiga Borska w 19 r. śm.
1. ††Rodzice: Zygmunt i Stefania, ††Teściowie Gertruda i
Brunon.
2. †Magdalena Plichta w 1 r. śm.
1. ††Aniela i Józef Hazuka.
2. †Roman Rzepka (od zakładu pogrzebowego).
†Gabriela Kosecka w 6 r. śm.
1. †Andrzej Fierka (10 greg.).
2. O zdrowie i bł. Boże dla Marii Waltzold.
†Andrzej Fierka (11 greg.).
1. †Córka Renata i †Mąż Albin.
2. O Boże bł. dla Córki Agnieszki z okazji urodzin.
1. ††Kunegunda i Tadeusz.
2. W dniu urodzin Poli, z prośba o bł. Boże.
†Maria Litwic i ††z rodziny Elwardt.
1. †Agnieszka Hinc (od uczestników pogrzebu).
2. ††Aniela i Urszula.
1. †Andrzej Fierka (12 greg.).
2. †Ojciec Gerard w r. urodzin, †Syn Marek, †Córka Małgorzata.
1. †Krystyna Wiczling (od uczestników pogrzebu).
2. W pewnej intencji.
1. †Andrzej Fierka (13 greg.).
2. †Elizabeth Vernon.
††Jan i Zofia Benkowscy.
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7:00

†Janina Kaszuba.

11. 03. 2018 r.

8:30

††Rodzice: Wiktor i Gabriela, †Siostra Eugenia, †Brat Paweł.

10:00

††Klara i Jan Rzepka.

11:30

††z Rodziny Szur.

13:00

†Andrzej Fierka (14 greg.).

14:00

†Jan Zieliński, †Zdzisław Jakóbczyk.

18:00

††Członkinie Róży Św. Weroniki, ††Dusze w czyśćcu cierpiące.

20:00

†Józef Karczewski w dniu urodzin.

7:00
PONIEDZIAŁEK
05. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

WTOREK
06. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

ŚRODA
07. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

CZWARTEK
08. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

PIĄTEK
09. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

SOBOTA
10. 03. 2018 r.

8:00

