Kronika parafialna

31 stycznia – obchodziliœmy 90 rocznicê wkroczenia wojsk polskich do
Koœcierzyny. Obchody rozpoczê³y
siê Msz¹ Œwiêt¹.
Po niej nast¹pi³
przemarsz na
Rynek, gdzie
mia³
miejsce
wjazd 2 Pu³ku
Szwole¿erów
Ro kitia ñskich
oraz okolicznoœciowe przemówienia.
7 lutego – do naszej
parafii
przyby³ Prymas
Polski Arcybiskup Henryk
Muszyñski.
Wspólnie z ksiêdzem biskupem
diecezjalnym
Janem Bernardem Szlag¹, ksiêdzem biskupem pomocniczym Piotrem Krup¹ oraz
przyby³ymi kap³anami sprawowa³
uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹.
11 lutego – we wspomnienie Naj-

œwiêtszej Maryi Panny z Lourdes
obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ Chorego. Po Mszy Œwiêtej dla osób chorych i niepe³nosprawnych sprawowanej przez
ksiêdza biskupa
Piotra Krupê
mia³o miejsce
wrêczenie Medali B³ogos³awionej Matki Teresy z Kalkuty.
13 lutego – ksi¹dz
Marcin, ksi¹dz
Krzysztof oraz
nasi diakoni udali
siê z m³odzie¿¹ do
Czêstochowy na
diecezjalny zjazd
maturzystów.
14 lutego – na
wieczornej
Mszy Œwiêtej
swój srebrny jubileusz kap³añski obchodzi³ ksi¹dz Andrzej Jereczek.
17 lutego – Œrod¹ Popielcow¹ rozpoczêliœmy Wielki Post
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Chwila wspomnieñ

„Nawracajcie si i wierzcie w Ewangeli ” – to g ówne przes anie Wielkiego
Postu, czasu pokuty i przemiany ycia.
Bier zemy
udzia w nabo stwach
drogi krzy owej, gorzkich
ali, s uchamy
kaza pasyjnych g oszonych przez
ksi dza Damiana. Od
dzisiaj rozpoczynamy
wielkopostne
rekolekcje dla doros ych i m odzie y ponadgimnazjalnej, na które serdecznie zapraszamy. Zako czy y si ju rekolekcje dla dzieci oraz dla gimnazjalistów.
W tym miejscu pragniemy
bardzo serdecznie podzi kowa
w s z ys t k i m
osobom, które w jakimkolwiek stopniu pomog y w
ich przeprowadzeniu.
Na pocz tku lutego go cili my w naszej para2

fii prymasa Polski ksi dza arcybiskupa
Henryka Józefa Muszy skiego. Ksi dz
Prymas przyby z wizyt do swojej rodzinnej parafii, w której
si wychowa
i dorasta .
P r z ybyc ie
tak niezwyego go cia
zgromadzi o
w naszym
ko ciele bardzo wielu
parafian i goci. Ksi dz
Prymas nie
kry wzruszenia i rado ci z tak mi ego
przyj cia. W swoich wypowiedziach
podkre la na ka dym kroku, e niczego nie zawdzi cza sam sobie, lecz
w sz ys t k o
osi gn dzi ki pomocy
aski Bo ej.
Od Ksi dza
Prymasa bi a
nie z w yk a
skromno i
pokora. Pe nienie urz du
prymasowskiego przez
ksi dza arcybiskupa powoli dobiega ko ca. Jestemy niezmiernie dumni, e nasza koGWIAZDA PRZEWODNIA

Sakrament Chrztu œw.
przyjêli...
Szymon ¯ynda, syn Tomasza i Ma³gorzaty
Aleksander Hinc, syn Karola i Joanny
Weronika Owœnicka, córka Marcina i Doroty
Oliwia Ko¿yczkowska, córka S³awomira i Beaty
Nadia Tusk, córka Rafa³a i And¿eliki
Sandra Strzelka, córka Rafa³a i Emilii
Maja Piekarska, córka Patrycjusza i Kamili
Maciej Ziegert, syn Stefana i Aleksandry
Jakub Piankowski, syn Piotra i Ma³gorzaty
Wiktor WoŸniak, syn Marcina i Ilony
Marcel Cieszyñski, syn Marcina i Angeliki
Dominka Hendrych, córka Jaros³awa i Lucyny
Wiktoria Bobrowska, córka Krzysztofa i Anieli
Oliwier Federowicz, syn £ukasza i Katarzyny
Iga B¹k, córka Rafa³a i Magdaleny
Alan Fularczyk, syn Ryszarda i Anny
Konrad Szwichtenberg, syn Waldemara i Natalii

W pi¹t¹ niedzielê Wielkiego Postu Koœció³ zas³ania krzy¿e. Czyni to dlatego, ¿ebyœmy mogli
wróciæ do tego jedynego Krzy¿a, który Chrystus
w³asnymi rêkoma wniós³ sam sobie na górê stracenia. Krzy¿, którego nikt z nas nie widzia³. Czyni to
dlatego, ¿ebyœmy mogli wróciæ do tej jedynej Twarzy, której historycznych rysów nie znamy. Twarz,
która nie mia³a wdziêku, blasku, ani wygl¹du, by
siê mog³a podobaæ.
Wejœæ w przepaœæ Mêki Chrystusowej, to znaczy odkryæ krzy¿, który nie ma w sobie nic z dzie³a artysty, ale
GWIAZDA PRZEWODNIA

Odeszli do Pana...
Sylwester Ja

ewski, zam. Szarlota, l. 66

Alfons Kosznik, zam. Nowy Klincz, l. 83
Andrzej Chajewski, zam. Dworcowa, l. 56
Krystyna Zabrocka, zam. Cisewo, l. 53
Boles aw Barna , zam. wi toja ska, l. 59
Zofia Bielawa, zam. wierkowa, l. 70
Agata Zabrocka, zam. Nowy Klincz, l. 84
Franciszek Miszk, zam. Zielenin, l. 82.
Krzysztof Krynicz, zam. Reymonta, l. 73
Barbara Kerlin, zam. Przemys owa, l. 54
Jadwiga Dzienisz, zam. Towarowa, l. 80.
Zygmunt Wardyn, zam. Kossaka, l. 59.
Franciszek Etma ski, zam. Kaliska, l. 95
Jolanta Jendernal, zam. Prusa, l. 46

wyciosany jest twardymi razami siekiery po to, ¿eby go
by³o trudno wnieœæ i jeszcze trudniej na nim umieraæ. Wejœæ
w przepaœæ Mêki Chrystusowej to odkryæ cierpi¹ce ludzkie
oblicze Syna Bo¿ego - oblicze bêd¹ce œwiadectwem mi³oœci. Tej najtrudniejszej mi³oœci, ale i tej najwiêkszej, która
¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich [J 15,13]. Wejœæ w
przepaœc Mêki Chrystusowej to powiedzieæ TAK tej mi³oœci i przyj¹æ j¹ z pokornym zdziwieniem cz³owieka, który
- choæ na to nie zas³uguje - bywa obdarowywany ponad
miarê.
Dk. Sebastian Ba
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14], to jednak dla wielu wci¹¿ pozostaje umieraj¹cym na drzewie hañby zwyczajnym synem cieœli
z Nazaretu. Ci, którzy do dziœ domagaj¹ siê, aby
Jezus zst¹pi³ z krzy¿a, ci¹gle ¿¹daj¹ znaku [zob. Mt
12, 39], którym mogliby poprzedziæ swoj¹ wiarê.
A przecie¿ znak zosta³ im dany - znak przebaczenia
i odkupienia. Ale go wcale nie rozumiej¹. Czy¿
Ten, który Judasza zdrajcê nazywa przyjacielem
nie ma niewyczerpanej woli przebaczania? Tych, którzy Go ukrzy¿owali nazwa³ tylko ludŸmi, którzy
nie wiedz¹, co czyni¹ i prosi Ojca,
aby wzglêdem nich nie cofa³ swej mi³oœci [por. £k 23, 34]. Naprzeciw ich
¿¹dania znaku stan¹³ krzy¿, który
dowiód³, ¿e Jezus umi³owa³ ka¿dego cz³owieka do koñca - nawet w
jego grzechu i szaleñstwie.
Oko³o godziny dziewi¹tej Jezus
zawo³a³ donoœnym g³osem: Bo¿e
mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³? [Mt 27, 46]. Wo³anie cz³owieka zmia¿d¿onego cierpieniem. Powolne i nieodwo³alne wchodzenie w kr¹g ludzkiej
œmierci, w niepewnoœæ i poczucie coraz wiêkszego
osamotnienia. Taka jest cena Wcielenia. W tym
modlitewnym krzyku Jezus zawar³ ca³e swoje z³¹czenie siê z losem cz³owieka a¿ po œmieræ. To jest
wo³anie ostatniej chwili ¿ycia, niewyobra¿alnej
trwogi, w której jedynym i ostatnim ratunkiem
dla cz³owieka pozostaje tylko Bóg. Taka jest prawda ostatniej godziny ziemskiego ¿ycia cz³owieka.
Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³? Jezus wybra³
to tragiczne opuszczenie, aby przejœæ przez ludzk¹
œmieræ, by dojœæ z cz³owiekiem a¿ tam, by byæ z
cz³owiekiem a¿ do koñca. Ja ¿ycie moje oddajê.
Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddajê [J
10, 17-18]. Umiera na krzy¿u w wolnym akcie
10

swej Osoby. Nad Jego wolnoœci¹ nikt nie ma ju¿
w³adzy. Tym, którzy Go krzy¿owali pozwala
dzia³aæ, tak jak chc¹. Bo w³aœnie tam - pod krzy¿em - dosz³o do najsilniejszej konfrontacji w dziejach Wszechœ
wiata: wolnoœci cz³owieka z wolnoœci¹ Boga. Konfrontacji, która zakoñczy³a siê dla
nas tak nieprzewidzianie i zaskakuj¹co: Syn Bo¿y
wybra³ œmieræ, aby nie odebraæ cz³owiekowi wolnoœci. Wszechmocny Bóg, który
móg³ przecie¿ zniszczyæ z³o u samego Ÿród³a, nie uczyni³ tego, poniewa¿ swoje dzia³anie opar³ na niepojêtej i zadziwiaj¹cej nas wci¹¿ mi³oœci, która nigdy nie ³amie i nie zniewala cz³owieka. Bóg, który wisi na
krzy¿u, ból ponosz¹c srogi jest Mi³oœci¹, która zawsze opowiada siê po
stronie cz³owieka.
Zamkn¹³ s³odk¹ Jezus mowê, ju¿
ku ziemi sk³ania g³owê. Wykona³o
siê! [J 19, 30] Nie musia³ schodziæ z
krzy¿a, ¿eby wprowadziæ Dobrego
£otra do raju. Nie musia³ schodziæ z
krzy¿a - a setnik odda³ chwa³ê Bogu, mówi¹c: Prawdziwie, Ten by³ Synem Bo¿ym [Mt 27, 54]. Nie
musia³ schodziæ z krzy¿a - a t³umy, które siê zbieg³y na to widowisko, gdy zobaczy³y, co siê dzia³o,
powraca³y bij¹c siê w piersi [£k 23, 48].
Wype³ni³o siê! Bo nikt nie jest w stanie pokrzy¿owaæ planów Boga. On dzia³a w sposób tylko sobie wiadomy. Gdy w sercach Aposto³ów panowa³ strach, a w mieœcie spoczynek szabatu, Bóg
przerwa³ swoje milczenie i odpowiedzia³ na œmieræ
swojego Syna - wskrzesi³ z martwych Chrystusa
[1 Kor 15, 15]. Pochyli³ siê nad Jego ranami, nad
jego otwartym Sercem i przemieni³ je, aby sta³y siê
odt¹d Ÿród³em zbawienia [Prefacja o Najœwiêtszym
Sercu Pana Jezusa].
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cierska ziemia wyda a tak zacn osobisto . Na pami tk tego jedynego w
swoim rodzaju wydarzenia zostaa ods oni ta
w naszym
ko ciele pami t ko wa
tablica ufundowana
przez parafi wi tej
Trójcy i w adze samorz dowe.
W po owie lutego odby a si diecezjalna pielgrzymka
mat urzystów na
Jasn Gór . Ze szkó
rednich, w których
ucz nasi ksi a a
wi c Liceum Ogólnokszta cego i
Powiatowego Zespo u Szkó nr 1,
pojecha o 150 m odych ludzi. By a to
druga co do wielkoci liczba w ród
przyby ych do tronu
Jasnogórskiej Pani.
Cz stochowa przywita a nas niegiem i
mrozem, ale nikt nie
zwa na warunki
pogodowe. WszyGWIAZDA PRZEWODNIA

scy byli szcz liwi, e mogli pomodli
si przed Cudownym Obrazem Matki
Bo ej o pomy lny przebieg matur
jak i wszelkie potrzebne aski w
d o r o s ym
yciu.
25 marca
dziemy
mieli okazj
po raz kolejny podj
duchow
adopcj dziecka nienarodzonego, zagro onego zabiciem
w onie matki. Ka dego roku na wiecie dokonuje si
dziesi tek milionów
aborcji. Nasza modlitwa odmawiana
przez dziewi miesi cy wedle zapewnienia Matki Bo ej,
która objawi a si w
Fatimie na pewno
uratuje jedno bezcenne istnienie ludzkie od zag ady. Caym sercem w czmy
si wi c w t modlitewn krucjat .
Ks. Krzysztof
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DUCHOWA ADOPCJA

„On nie mia³ prawa pojawiæ siê na tym œwiecie. Pamiêtam wiele chwil, kiedy prawie go straci³am” – powiedzia³a w spocie reklamowym Pam
Tebow, matka gwiazdy futbolu amerykañskiego
Tima Tebowa. Przeciw emisji tej reklamy gwa³townie protestowa³y amerykañskie organizacje feministyczne i aborcyjne.
Mimo to telewizja CBS
wyemitowa³a j¹ podczas
Super Bowl, czyli w finale
rozgrywek futbolu amerykañskiego. Przed telewizorami siedzia³o wtedy oko³o stu milionów Amerykanów.
Co wzbudzi³o niespotykan¹ wœciek³oœæ organizacji wspieraj¹cych aborcjê?
Tim Tebow jest jednym z
najlepszych rozgrywaj¹cych w lidze futbolu amerykañskiego. ¯yje, chocia¿
lekarze bardzo namawiali
jego matkê, by „przerwa³a
ci¹¿ê”, czyli zabi³a nienarodzonego ch³opca. Pam przesz³a bowiem w czasie
ci¹¿y zaka¿enie ameb¹, a póŸniej oddzieli³o siê jej
³o¿ysko. Lekarze straszyli, ¿e „p³ód” i tak urodzi
siê martwy. Matka Tima nie pozwoli³a jednak na
aborcjê, a ch³opiec przyszed³ na œwiat zdrowy.
Niestety nie wszystkie dzieci maj¹ tyle szczêœcia co Tim. Na ca³ym œwiecie ka¿dego roku dokonuje siê kilkudziesiêciu milionów aborcji. W samej
Europie w 2008 lekarze zabili 2,9 miliona dzieci
przed narodzeniem. Ta iloœæ dzieci zabitych w ³onie
matki jest wiêksza ni¿ populacja niejednego pañ4

stwa europejskiego.
Aby powstrzymaæ tê zbrodnie, my ludzie wierz¹cy, musimy podj¹æ konkretne dzia³ania maj¹ce
na celu ochronê ¿ycia. Zachêcamy w tym miejscu
do podjêcia duchowej adopcji dziecka nienarodzonego. Duchowa adopcja
jest modlitw¹ w intencji
dziecka, którego ¿ycie w
³onie matki jest zagro¿one. Trwa 9 miesiêcy i polega na codziennym odmawianiu jednej dziesi¹tki ró¿añca oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka
i jego rodziców. Duchowa
adopcja powsta³a w Fatimie, staj¹c siê odpowiedzi¹
na wezwanie Matki Bo¿ej do modlitwy ró¿añcowej, pokuty i zadoœæuczynienia za grzechy, które
najbardziej rani¹ Jej Niepokalane Serce.
Aby podj¹æ duchow¹
adopcjê w naszej parafii,
trzeba przyjœæ do koœcio³a 25 marca w uroczystoœæ
Zwiastowania Pañskiego na Mszê Œwiêt¹ o godzinie 9.00 b¹dŸ 18.00. Nale¿y wzi¹æ ze sob¹ œwieczkê
i wype³nion¹ deklaracj¹, któr¹ znaleŸæ mo¿na na
³awkach pod chórem. Matka Bo¿a zapewnia nas,
¿e dziêki dziewiêciomiesiêcznej modlitwie zostanie uratowane od zag³ady jedno dziecko.
Podejmijmy zatem tê modlitewn¹ inicjatywê,
abyœmy mogli us³yszeæ kiedyœ s³owa Jezusa:
„Wszystko, cokolwiek uczyniliœcie jednemu z tych
najmniejszych, Mnieœcie uczynili”.Ks. Krzysztof
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Wielki Post czasem wchodzenia w przepaœæ Mêki Chrystusa
Duszo oziêb³a, czemu nie gorejesz?
Serce me, czemu ca³e nie truchlejesz?
Toczy Twój Jezus z ognistej mi³oœci
Krew w obfitoœci.
WejdŸmy w przepaœæ Mêki, choæ nie zgadza
siê na ni¹ ludzka logika. Aposto³owie byli zaskoczeni i przera¿eni, kiedy us³yszeli, ¿e Jezus musi iœæ
do Jerozolimy i wiele cierpieæ; ¿e bêdzie zabity i
trzeciego dnia zmartwychwstanie. Co zrobi³
Piotr? Wzi¹³ Go na bok i
pocz¹³ robiæ Mu wyrzuty:
Panie, niech Ciê Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy
na Ciebie. I co odpowiedzia³ Jezus? ZejdŸ Mi z
oczu szatanie., bo nie myœlisz po Bo¿emu, lecz po
ludzku [Mt 16, 21-23]. Bo
jak to po ludzku poj¹æ:
dlaczego Bóg zdecydowa³
siê ratowaæ cz³owieka
przez œmieræ swego Jednorodzonego Syna? Dlaczego zgodzi³ siê na takie umieranie, na prze¿ycie
niewyczerpanego bólu i ludzkiego cierpienia?
Umar³ rozpiêty na krzy¿u w po³owie swoich
dni, aby byæ niejako poœrodku wszystkich ludzkich œmierci - od œmierci dzieci w ³onach matek a¿
po kres starczej bezradnoœci. Tylko tak strasznie
umieraj¹cy Bóg móg³ staæ siê bram¹ dla ka¿dego
umieraj¹cego cz³owieka, zw³aszcza wtedy, kiedy
pozbawia siê go wszelkiej godnoœci - poniewa¿
œmieræ Jezusa by³a najhaniebniejsz¹ z haniebnych.
Krzy¿uj¹c Jezusa cz³owiek osi¹gn¹³ kres i ostateczn¹
granicê swojego szaleñstwa i okrucieñstwa.
Niech¿e teraz zejdzie z krzy¿a, ¿ebyœmy zobaczyli i uwierzyli [Mk 15, 32] - szydzili ¿o³GWIAZDA PRZEWODNIA

nierze, drwili uczeni w Piœmie, a przechodz¹cy
obok przeklinali Go i zgorszeni potrz¹sali g³owami. Gdzie podzia³ Ten, który innych wybawia³, a siebie wybawiæ nie mo¿e [Mt 27, 42]?
W decyduj¹cej chwili okaza³ siê ca³kowicie bezsilny. Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, zejdŸ z krzy¿a
[Mt 27, 40]! Krzy¿ sta³ siê dla nich wielkim
znakiem zapytania: czy Jezus jest Chrystusem;
czy Jezus jest Mesjaszem ? Gdzie podzia³a siê
Bo¿a wszechmoc? Czy
nie mieli prawa zgorszyæ siê i odwróciæ od
Ukrzy¿owanego? Czy
zdrowy rozs¹dek nie
podpowiada³ im: lepiej
nie mieæ w ogóle Mesjasza, ni¿ mieæ Go tak
oszpeconego i pozbawionego wszelkich
oznak Boskoœci? Na
czym mieli oprzeæ swoje oczekiwania, ¿e Ten,
który teraz okrutnym katom pos³uszny siê staje, rêce i nogi przebiæ sobie daje wyzwoli Izraela? Czy milczenie Boga w takiej chwili nie
by³o wrêcz dowodem potwierdzaj¹cym zawiedzione ludzkie nadzieje?
Jezus rozpiêty na drzewie krzy¿a zgorszy³
¯ydów. To zgorszenie trwa po dzieñ dzisiejszy.
Bóg pozwalaj¹cy na cierpienie niewinnych dzieci,
Bóg nieczu³y na krzywdê cz³owieka, Bóg nie umiej¹cy zaprowadziæ sprawiedliwoœci, Bóg odpowiedzialny za atak na Amerykê, Bóg bezsilny wobec
wojny w Iraku. Komu potrzebny jest taki Bóg?
Jezus na krzy¿u pozostaje odrzuconym Synem
Cz³owieczym. Choæ swoj¹ mêk¹ da³ niepodwa¿alne œwiadectwo, ¿e S³owo sta³o siê cia³em [J, 1,
9

PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
21 – 25 MARCA 2010 ROKU
Poniedzia³ek, Wtorek, Œroda
Niedziela – 21 MARCA
6.30 – Msza œw. z homili¹
8.00 – Msza œw. z homili¹
9.30 – Msza œw. z homili¹ dla m³odzie¿y,
11.00 – Msza œw. z homili¹ dla dzieci,
12.30 – suma parafialna,
14.00 – Msza œw. z homili¹
17.15 – Gorzkie ¯ale,
18.00 – Msza œw. z homili¹

6.30 – Msza œw. z homili¹
7.30 – Msza œw. z homili¹
8.30 – Msza œw. z nauk¹ rekolekcyjn¹ dla
doros³ych
16.00 – Msza œw. z nauk¹ rekolekcyjn¹
dla m³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do
sakramentu bierzmowania
18.00 – Msza œw. z nauka rekolekcyjn¹

Czwartek – 25 marca
Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego
6.30– Msza œw. z homili¹
8.00 – Msza œw. z homili¹
9.00 – Msza œw. z homili¹
10.00 – Msza œw. z nauk¹ rekolekcyjn¹
dla m³odzie¿y
15.15 – Msza œw. z homili¹
16.30 – Msza œw. z homili¹
18.00 – Msza œw. z homili¹
DODATKOWO:
Poniedzia³ek - po Mszy œw. o godz. 8.30 i 18.00 – nauka stanowa dla kobiet
Wtorek - po Mszy œw. o godz. 8.30 i 18.00 – nauka stanowa dla mê¿czyzn
Œroda – po Mszy œw. o godz. 18.00 – nauka dla rodziców dzieci komunijnych
Œroda – godz. 21.00 – nabo¿eñstwo ró¿añcowe
SPOWIED ŒW. Z UDZIA£EM KAP£ANÓW Z S¥SIEDNICH PARAFII
Œroda – 24 marca– od godz. 8.00 do 10.30 i 14.30 do 18.30
Czwartek – 25 marca – od godz. 8.00 do 10.30 i 14.30 do 18.30
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O dobrym rachun ku sumienia
„Pierwsze – nie. Drugie – tak. Trzecie – tak,
trzy razy. Czwarte – nie...”. Tak mo¿e wygl¹daæ
rachunek grzechów i przewinieñ, ale nie rachunek
sumienia. Czêste zniechêcenie do robienia rachunku sumienia mo¿e siê wi¹zaæ z niew³aœciwym do
niego podejœciem. Je¿eli z rachunku sumienia zrobimy rachunek grzechów –
czyli wyszukiwanie i wyliczanie w³asnych b³êdów i
wad – to szybko zniechêcimy siê do niego, bo kto lubi
rozgrzebywaæ w³asne b³êdy
i nieustannie myœleæ o w³asnych grzechach? Rachunek sumienia jest czymœ o
zupe³nie innym – czymœ o
wiele szerszym.
Rachunek sumienia jest
przede wszystkim uœwiadomieniem sobie Bo¿ej
obecnoœci w naszym sercu.
Spogl¹dam w swoje sumienie, ws³uchujê siê w nie i
dostrzegam w nim Boga,
który do mnie mówi. Dopiero wtedy, gdy dostrzegê Boga, gdy Go us³yszê, mogê zobaczyæ samego siebie we w³aœciwym œwietle. Je¿eli rachunek sumienia rozpoczniemy od rachowania grzechów, to mo¿e siê okazaæ, ¿e skupimy siê na sobie.
Nie bêdzie to wtedy modlitwa, ale samoocena. A
ta nigdy nie bêdzie prawdziwa, bo nigdy nie bêdê
w stanie popatrzeæ na siebie oczyma Boga.
To dlatego rachunek sumienia powinniœmy rozpocz¹æ od modlitwy dziêkczynienia. Dostrzec
Boga, dostrzec Jego dary, us³yszeæ Jego g³os i podziêkowaæ Mu za to, ¿e jest we mnie obecny, ¿e
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troszczy siê o mnie, ¿e obdarza mnie swoimi ³askami, ¿e nieustannie mówi do mnie i uczy mnie, co
jest dobre a co jest z³e, czyli: co mnie buduje, rozwija, czyni szczêœliwym, a co mnie niszczy. To dziêkowanie, dostrzeganie Bo¿ej obecnoœci i dobroci,
bardzo wyraŸnie pokaza³ nam Jezus w przypowieœci o Synu Marnotrawnym: „Ilu¿ to najemników
mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z g³odu
ginê”. Zrozumienie, przypomnienie sobie dobroci
ojca by³o pocz¹tkiem powrotu syna do domu. Dopiero potem uœwiadomi³
sobie, ¿e staj¹c przed ojcem,
musi powiedzieæ: „Zgrzeszy³em przeciw Bogu i
wzglêdem ciebie, ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê
twoim synem.
W tym miejscu zaczyna siê drugi etap rachunku
sumienia. W drugim etapie powinienem zadaæ sobie pytanie o brak mi³oœci
w trzech jej podstawowych wymiarach, mianowicie do Boga, do cz³owieka i do samego siebie:
a) do Boga – czy kocham Go z ca³ego serca?
Czy istnieje coœ lub ktoœ, co lub kogo kocham bardziej ni¿ Jego
b) do bliŸniego – czy traktujê innych tak, jakbym chcia³, aby inni mnie traktowali?
c) do siebie – czy troszczê siê o siebie? Czy
dbam o zdrowie, spokój, dobre samopoczucie i co
najwa¿niejsze – o w³asne zbawienie?
Ks. Krzysztof
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ISTOTA WIELKIEGO POSTU
W rod Popielcow Ko ció modli si s owami
kolekty: Panie
nasz, Bo e, daj
nam przez wi ty post zacz
okres pokuty,
aby nasze wyrzeczenia
wzmocni y nas
do walki ze z ym
duchem.
Tre kolekty ze rody Popielcowej definiuje istot Wielkiego Postu: jako chrze cijanin, ucze Jezusa
Chrystusa powo any jeste , by przez
walk ze z ym duchem i z w asnym grze-

chem przybli

si do Tego, który ju
pokona szatana,
przecho dz c
przez m
i
mier do chway zmartwychwst ania. Jako
cz owiek grzeszny zaproszony
jeste do zrzucenia kajdan grzechu, aby zakosztowa wolno ci
dziecka Bo ego,
która w ca ej pe ni zostanie tobie dana w dniu wieczystej
Paschy. Tradycyjnym or em w tej walce s trzy elementy: post, modlitwa i ja mu na.

P OS T
My c o po cie, powiniene przede
wszystkim przekroczy perspektyw
kulinarno-dietetyczn . Istot postu jest
solidarno z Jezusem, który, rozpoczynaj c publiczn dzia alno , zosta wyprowadzony przez Ducha na
pustyni . A gdy przepo ci czterdzie ci dni i
czterdzie ci nocy, odczu w ko cu g ód.
Wtedy przyst pi kusiciel, który próbuje namówi Jezusa, by skorzysta z mocy,
której si wyrzek , staj c si cz owie6

kiem. Zwyci stwo Jezusa, to oznajmienie szatanowi: K amiesz - droga, któr
pokazujesz, wiedzie do mierci. Podejmuj c post z Jezusem, do wiadczaj c
asnej ograniczonoci, g odu i s abo ci
cia a, powtarzamy za
Jezusem: Nie samym
chlebem yje cz owiek… Nie b
wystawia na prób
Pana, Boga mego…
Tylko Panu, Bogu
memu b
oddawa pok on, s
mu b …
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Ja³ mu¿n a

Ja mu na nie musi oznacza zawsze
rzucenia grosza temu, który prosi o pieni dze. Znacznie wa niejsze i przemieniaj ce ten wiat jest dostrze enie tych,
którzy potrzebuj twojej mi ci, twojej uwagi, twojego czasu. Ja mu na Boga nie polega a na obdarowaniu
ludzko ci zdrowiem i
pomy lno ci : Tak bowiem Bóg umi owa
wiat, e Syna swego
Jednorodzonego da ,
aby ka dy, kto w Niego wierzy, nie
zgin , ale mia ycie wieczne. eby
to sobie lepiej u wiadomi , uwierz, e
gdyby by jedynym cz owiekiem na ziemi, jedyn osob w ca ej historii potrze-

buj odkupienia, On sta by si cz owiekiem, umar by dla ciebie. I ty czy
podobnie, w pierwszym rz dzie dostrzegaj c swoich najbli szych. W ten sposób ty mo esz sta si
darem dla Two ich
przyjació i nieprzyjació . Mo esz na ladowa Jezusa w pokornym umywaniu nóg
aposto om, mo esz
umiera dla swoich
pomys ów i planów,
swojego zdania i
pierwszego miejsca, by podnie brata
i siostr , obdarowa ich okruchem
prawdziwej mi ci. W ten sposób b dziesz szed drog prowadz
ze
mierci do nowego ycia.

W podobnym kluczu warto spojrze
na modlitw . Jej istot nie jest osi ganie
duchowej satysfakcji, ale zjednoczenie
z Tym, który chce zaspokoi twoj t sknot . Modlitwa czasem poprowadzi Ci
przez gór Tabor, gdzie
wraz z aposto ami b dziesz chcia zakrzyk: Panie, dobrze e tu
jeste my. Nie b
jednak bezpieczny, bo czasem, pozostaj c wierny
Jezusowi, wejdziesz na
wzgórze Golgoty, miejsce opuszczone
przez aposto ów, na którym b dziesz

wraz z umieraj cym Jezusem wo : Eli,
Eli, lema sabachthani? to znaczy Bo e
mój, Bo e mój, czemu Mnie opu ci ?
Nie jest wa ne, co b dziesz do wiadcza , wa ne, by wytrwa na modlitwie z
Jezusem, a nie us ysza jak uczniowie w
Ogrójcu: Jednej godziny nie mogli cie
czuwa ze Mn ?
Czuwajcie i módlcie
si , aby cie nie ulegli
pokusie. Bez czuwania z Jezusem jeste nara ony na szata skie zwodzenie.
Ks. Krzysztof

Modlitwa
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