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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie
nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Łk 13,5
Słowa Jezusa z Ewangelii są szczególnym wezwaniem do podjęcia wysiłku duchowego, by zmienić
swoje życie, by ukierunkować je na Boga. Okres
Wielkiego Postu, który przeżywamy, takiemu wysiłkowi sprzyja. Nasze życie bowiem powinno przynieść
jak najlepsze owoce – powinno owocować dobrem.
Pan Bóg zawsze daje człowiekowi szansę na poprawę życia, o czym przypomina nam dzisiejsza Jezusowa przypowieść o drzewie figowym, które nie
owocowało: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw –
prosił ogrodnik – ja okopię je i obłożę nawozem;
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz
je wyciąć”. Bóg chce, aby każdy z nas porzucił złe
nawyki, wszelkie zło. Chce, abyśmy zawsze kroczyli
drogą dobra. Ewangeliczny dialog ogrodnika z właścicielem winnicy obrazuje troskę Boga o człowieka,
który zawsze ma szansę na czynienie dobra.
„W tym okresie Wielkiego Postu ponówmy nasze
zaangażowanie na drodze nawrócenia, w pokonywanie skłonności do spoglądania tylko na samych

siebie. Uczyńmy natomiast miejsce dla Boga, spoglądając Jego oczyma na naszą codzienną rzeczywistość. (…) Nawrócenie nie jest zamykaniem się
w poszukiwaniu swego sukcesu, prestiżu, stanowiska, ale sprawieniem, aby każdego dnia w małych
rzeczach prawda, wiara w Boga i miłość stawały się
sprawą najważniejszą” – przypomniał nam Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w Watykanie
13 lutego br.
Podejmując jako chrześcijanie wysiłek nawrócenia, dobrego owocowania w naszym życiu, musimy
pamiętać, że jesteśmy istotami nie tylko żyjącymi tu
i teraz, w konkretnym momencie historii, ale jesteśmy także ukierunkowani ku wieczności. Dlatego
też dobre owoce musimy przynosić dla wieczności.
Jeśli człowiek usunie perspektywę wieczności ze swojego życia, to stanie się figą nieurodzajną, jak uczył
nas bł. Jan Paweł II. Człowiek ma niezwykłą wartość
w oczach Boga i jako jedyny potrafi pracować nad
sobą, umie rozpoznać własną grzeszność, stanąć w
prawdzie o sobie samym. Także jako jedyny człowiek
może podjąć wysiłek zmiany własnego życia.
Niech okres Wielkiego Postu będzie dla nas szansą na poprawę życia i czasem wzrostu w wierze.

Po co rekolekcje?

W

codziennym zabieganiu rzadko mamy
czas, by się nad czymś głębiej zastanowić. W życie, także duchowe, wkradają
się pewnego rodzaju automatyzmy. Z jednej strony
ułatwiają nam one życie, bo przecież trudno codziennie, podejmując modlitwę, zadawać sobie pytanie: „po co w ogóle się modlę?”. Z drugiej jednak
strony automatyzmy te mogą powodować spłycenie
rozumienia treści religijnych, gdyż wiele rzeczy robimy bezmyślnie. Nie zastanawiając się głębiej nad
prawdami naszej wiary i przyjmując je mechanicznie, „bo wszyscy tak wierzą i wszyscy tak robią”,
ryzykujemy, że w momencie próby nie będziemy
w stanie swojej wiary obronić. Mówiąc obrazowo:
z naszą religijnością jest tak, jak z meblami – z czasem pokrywają się coraz grubszą warstwą kurzu.
Jeśli tego kurzu nie będziemy przynajmniej raz
na jakiś czas ścierać, z czasem nie będziemy mogli
rozpoznać nie tylko koloru, ale nawet kształtu naszych stylowych „Ludwików”. Tak samo jest z wiarą
– jeśli nie będzie co jakiś czas „odkurzana”, po
pewnym czasie stanie się szara i bezkształtna.
Współczesność to coraz szybsze tempo życia. Wynalazki, które miały zapewnić nam więcej wolnego
czasu, stały się „złodziejami czasu”. Okazało się bowiem, że owszem, dzięki współczesnej technice człowiek może zrobić więcej w krótszym czasie, ale
wcale nie spieszy się do tego, by ten czas wykorzystać na odpoczynek i „pozbieranie się”. Wręcz
przeciwnie – jest coraz bardziej rozbity wewnętrznie, gdyż albo stwierdza, że „zdąży jeszcze więcej
zrobić” i nie odpoczywa, albo poświęca czas na
bezwartościowe rozrywki – coś, co go „rozrywa”,
rozbija wewnętrznie.
Rekolekcje to dobry czas, by w tym całym zabie-

ganiu „pozbierać się”, a może też ochłonąć, opamiętać się.
Rekolekcje w naszym życiu będą na tyle owocne,
na ile sami się w ich przeżycie zaangażujemy, na ile
będziemy skłonni na nowo przemyśleć swoją wiarę
i zgodnie z zachętą św. Jana „pierwsze czyny podjąć”
(por. Ap 2,5). Rekolekcje więc to także osobista refleksja, poświęcenie więcej czasu na modlitwę – zarówno indywidualną, jak i wspólną, w rodzinie.
Często narzekamy, że życie jest ciężkie, że stawia przed nami takie trudne dylematy, że nie potrafimy właściwie wybrać i często żałujemy naszych
wcześniejszych decyzji, mówiąc: „gdybym wtedy wiedział!”. Rekolekcje są dobrym czasem na to, żeby
przyjrzeć się naszym wyborom i zapytać Boga: co
mam wybrać? Jak rozwiązać trudne sytuacje w moim życiu? Co zrobiłem źle i jak mogę to naprawić?
Rekolekcje to „ćwiczenia”, a ćwiczenia są nierozerwalnie związane z czynem. I znów sięgnijmy do
św. Jana Apostoła, który mówi: „Jeśliby ktoś mówił:
Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą,
albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi,
nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4,20).
Rekolekcje więc to także czas praktykowania miłości
bliźniego. Wejście w siebie musi łączyć się z realizacją tego przykazania np. poprzez pojednanie w rodzinie, małżeństwie, z sąsiadami, kolegami w zakładzie pracy. Trzeba tylko wygospodarować ten czas,
aby ponownie zająć się swoją rodziną, podarować
sobie czas nie tylko na wysłuchanie nauk, ale na
praktyczne „ćwiczenia” w miłości.
I na koniec rzecz bardzo ważna: rekolekcje to
także czas, by odzyskać czystość duszy w sakramencie
pojednania. Dobrze wiedzą o tym proboszczowie,
skoro na ten właśnie czas zapraszają tylu spowiedników. Warto się do tej rekolekcyjnej spowiedzi dobrze przygotować przez dobry szczegółowy rachunek
sumienia, zadośćuczynienie i pojednanie się z tymi,
których przez moje grzechy skrzywdziłem oraz
mocne postanowienie poprawy. Spowiednik czasem
(zwłaszcza wtedy, kiedy już dłużej siedzi w konfesjonale) może być zmęczony, ale muszę pamiętać, że
za jego pośrednictwem spotykam się z Bogiem, który
odpuszcza mi grzechy. A przy okazji warto też pomodlić się przed spowiedzią za księdza, który będzie
mnie spowiadał, o potrzebne mu światło Ducha Świętego, żeby mógł mi dobrze pomóc, rozeznać, doradzić.
Ks. Tomasz Opaliński
Rozpoczyna się czas wielkopostnych rekolekcji
w naszej parafii. Wykorzystajmy je dobrze, aby
„ochłonąć”, „pozbierać się” i „odzyskać” to, co
w codziennym zabieganiu zgubiliśmy.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W tym tygodniu patronuje nam:
· w poniedziałek – św. Kazimierz (1458-1484),
polski królewicz, który swym bogobojnym życiem
udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do
nadużyć, korupcji ani wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza traktowana jako powołanie może stać się też drogą do świętości.
2. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym
świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele
pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie, nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim
w naszym sercu. Niech nam w tym pomoże udział
w Wielkopostnych Rekolekcjach, na które serdecznie zapraszamy.
3. W tym tygodniu przypada:
· pierwszy czwartek miesiąca – dziękujemy za dar
Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte
powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej. Msza św. w Cementowni
o godz. 1500.

4. Serdecznie zapraszamy do udziału w Nabożeństwach wielkopostnych:
· w piątki – Droga Krzyżowa o godz. 1600 i 1900.
· w niedzielę – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1600.
5. Wydział Duszpasterstwa Rodzin diecezji sosnowieckiej zaprasza na Rekolekcje wielkopostne dla
małżeństw niesakramentalnych. Rekolekcje są
adresowane do osób po rozwodzie cywilnym, które
żyją w powtórnych związkach i nie mogą zawrzeć
ślubu kościelnego. Spotkania rekolekcyjne odbędą
się 8, 9 i 10 marca (piątek, sobota, niedziela) o godzinie 1900 w kościele Sióstr Karmelitanek Dzieciątka
Jezus w Sosnowcu przy ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25. Poprowadzi je ks. dr Włodzimierz Skoczny.
6. Pamiętajmy w tych dniach o modlitwie w intencji księży kardynałów, aby przy wyborze nowego
papieża otworzyli się na działanie Ducha Świętego
i Jemu dali się prowadzić.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W Gościu
Niedzielnym film o papieżu Benedykcie XVI.

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
3 – 6 marca 2013 r.

Wtorek – 5 marca

Niedziela – 3 marca
godz. 7.00
godz. 8.00
godz. 9.00
godz. 10.30
godz. 12.00
godz. 16.00
godz. 17.00

Msza św. z nauką
Msza św. z nauką w Cementowni
Msza św. z nauką dla młodzieży
Msza św. z nauką dla dzieci
Msza św. z nauką
Gorzkie Żale z nauką pasyjną
Msza św. z nauką

Poniedziałek – 4 marca
godz. 7.00
godz. 8.00
godz. 9.00
godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 17.00

Msza św. z nauką dla dorosłych
Nauka rekolekcyjna dla uczniów
Gimnazjum w Ogrodzieńcu
Nauka rekolekcyjna dla uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu
Msza św. z nauką dla dorosłych
Nauka rekolekcyjna dla uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Podzamczu
Msza św. z nauką dla dorosłych

godz. 7.00
godz. 8.00
godz. 9.00
godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 17.00

Msza św. z nauką dla dorosłych
Nauka rekolekcyjna dla uczniów
Gimnazjum w Ogrodzieńcu
Nauka rekolekcyjna dla uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu
Msza św. z nauką dla dorosłych
Nauka rekolekcyjna dla uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Podzamczu
Msza św. z nauką dla dorosłych

Środa – 6 marca
Dzień Spowiedzi świętej
Spowiedź: 7.30–12.00 i 16.00–17.00
godz. 7.00
Msza św. z nauką dla dorosłych
godz. 8.00
Nauka rekolekcyjna i Msza św. dla
uczniów Gimnazjum w Ogrodzieńcu
godz. 10.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
godz. 12.00 Nauka rekolekcyjna i Msza św. dla
uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Ogrodzieńcu i Szkoły Podstawowej
w Podzamczu
godz. 17.00 Msza św. z nauką dla dorosłych

Rekolekcje prowadzi ks. Janusz Stach, kapelan Sióstr Norbertanek w Imbramowicach.

DZIĘKUJEMY
Dziękujemy Panu Bogu za pontyfikat
Ojca Świętego Benedykta XVI.
Dziękujemy za przykład głębokiej wiar y,
wielkiej kompetencji intelektualnej
i chrześcijańskiej pokory w służbie Ewangelii.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

4 – 10 marca 2013 r.

4 marca – poniedziałek
700

+ Jerzy Frankowski – od rodziny Skrzypiciel.

1000

wolna

1700

1) + Genowefa Kawka – od Heleny Bednarz.
2) + Marian Szczepara (18 r. śmierci) – od szwagierki Stanisławy Nitek z rodziną.

5 marca – wtorek
700

1) + Genowefa Kawka – od Lucyny Golby.
2) + Jerzy Frankowski – od Jarosława Dziechciarza z rodziną.

1000

wolna

1700

+ Mieczysław Kopeć; Wojciech, Zofia Kopeć; zmarli z rodziny Szendzielarz i Galgon.

6 marca – środa
700

1) + Genowefa Kawka – od Heleny Michalskiej.
2) + Jerzy Frankowski – od chrześnicy Anny z rodziną.

1000

wolna

1700

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

7 marca – czwartek
700

1) + Genowefa Kawka – od rodziny Kuśmierskich.
2) + Jerzy Frankowski – od Marii i Lesława Milejskich.

1700

+ Ireneusz Opiłka – od Marianny i Stefana Piątek.

8 marca – piątek
700

1) + Jerzy Frankowski – od Haliny i Tadeusza Słodek oraz Kazimiery Gruca.
2) + Danuta, Czesław Trawińscy; Stefania i Franciszek Kuśmierscy.

1700

Msza zbiorowa za zmarłych.

9 marca – sobota
700

1) + Mirosław Pardela; Genowefa Pardela; Władysław Pardela.
2) + Stanisław, Anna, Henryk Biedak.

1700

+ Helena, Jan Ptak; Jadwiga Wołoszyn.

10 marca – niedziela
700

+ Janina, Stefan Wacowscy; Alicja, Władysław Pilarczyk.

900

rezerwacja

1030

+ Alfreda i Edmund Matysek; Bronisława i Władysław Lipka.

1200

Chrzest.

1700

+ Krystyna, Leon Ostrowscy – od rodziny Borowskich.

