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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was
nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię
kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto
cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili,
podobnie wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i
grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią,
jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od
których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają
grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie
spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla
niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie
sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a
będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze.
Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». (Łk 6,27-38)
Jezusowe wskazania są jednoznaczne. A co my myślimy – przed namysłem i po nim – o naszych
nieprzyjaciołach, wrogach? Jakie uczucia targają nami po doznaniu krzywdy? Kto choć raz nie odpowiedział
„pięknym za nadobne”, doznawszy nawet niewielkiego zranienia? Równanie „rachunku krzywd” mamy we
krwi. Uważamy to za oczywiste i sprawiedliwe. Zresztą w sukurs przychodzi nam cały wymiar
sprawiedliwości z prokuratorami, sędziami i adwokatami. Nawet Kościół ma swe sądy. Tak, doznane
krzywdy wywołują całą gamę uczuć, takich jak oburzenie, gniew, lęk, smutek, niechęć, nienawiść czy wręcz
mściwość, pragnącą wziąć wielokrotny odwet. Czujemy niechęć do tych, którzy jako pierwsi nam ją
okazują, a cóż powiedzieć, gdy dotyka nas nienawiść irracjonalna, motywowana jakąś obłędną ideologią?
Od wielu lat, jako uczniowie Jezusa, jesteśmy wzywani, by nie dać się porwać żywiołowi odwetu;
przeciwnie – mamy świadomie i usilnie krzesać w sercu bezwarunkową życzliwość wobec wszelkich...
złoczyńców. A wzorem dla nas ma być Ojciec niebieski – On niezmiennie „dobry dla niewdzięcznych i
złych”. On – cierpliwy i miłosierny. Naśladując naszego Ojca, możemy też liczyć na wielką nagrodę i miano
„synów Najwyższego”. Co za obietnica!
Na pewno newralgicznym punktem w zmianie naszych uczuć i schematów reagowania jest wyraźne
rozgraniczenie osoby złoczyńcy od jego złych czynów, które mogą, a nawet powinny być nazwane,
osądzone czy napiętnowane. Sąd nad osobą nie należy jednak do nas, biednych grzeszników, też uwikłanych
w słabość i grzeszność. To jest wyłączna kompetencja Stwórcy, który każdą osobę stwarza na swój obraz i
podobieństwo. Stąd to jednoznaczne zalecenie Jezusa: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie,
a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone”. W aplikowaniu nauki Jezusa mamy
zapewne niemało porażek i – oby! – coraz więcej sukcesów... A to, co leży w nas odłogiem i prezentuje się
dzisiaj jak wieloletni ugór, niech dotknie pług Jezusowej miłości i nauki, zbijającej z tropu nasze stereotypy!
Zdumiejmy się rzeczą najważniejszą; tchnie ona nadzieją i czyni przełom w ludzkich dziejach. (O.
Krzysztof Osuch, jezuita)

Szkoła Modlitwy Człowieka Zabieganego (część 2)
Modlić się, ale po co?

Modlitwa niewiele mi daje – skarżą się niektórzy. Albo mawiają, że do modlitwy muszą mieć nastrój. I
najlepiej im modlić się na łonie przyrody. Dlatego szerokim łukiem omijają niedzielną Mszę. I wszelkie
wspólne nabożeństwa. Głupi. Bo to nie tak. Pierwszym motywem, dla którego się modlisz, niech będzie
oddanie chwały Bogu. Kiedy stajesz do modlitwy, owszem, możesz chcieć przedstawić Bogu jakąś sprawę.
Możesz chcieć podzielić się z Nim swoimi problemami czy przeprosić Go za grzechy. Możesz też pragnąć
odczucia Jego bliskości, które znawcy nazywają duchową pociechą. Zwłaszcza kiedy słyszysz, jak wiele
daje niektórym modlitwa; jak zatapiają się w niej po to, by wyjść z niej mądrzejsi i silniejsi. Jednak dla
ciebie pierwszym motywem, dla którego się modlisz, niech będzie oddanie chwały Bogu. Za co? Niezbyt
mądre pytanie. Za to, że jest. Że istnieje. Że dzięki Niemu Ty istniejesz. Bóg nie jest próżny czy żądny
pochwał. Ale jeśli swoim, siłą rzeczy ograniczonym, ludzkim umysłem potrafisz choć trochę Go objąć,
wiesz, kim jest On, a kim jesteś Ty. I dlatego rozumiesz, że choć ukrywa swoją wielkość schowany za
dziełem stworzenia, choć kiedyś stał się zwykłym człowiekiem, a dziś daje się nam pod postacią zwykłego
Chleba, twój hołd najzwyczajniej w świecie Mu się należy. Jeśli wzywają Cię ważne obowiązki, klęknij
przed Nim choć przez chwilę. Jeśli nie wiesz, co powiedzieć, stań przed Nim i powiedz Mu właśnie to. Ale
przychodź. Bo tym wiernym, bezinteresownym stawianiem się na modlitwie pokazujesz, że wiesz, kto tu
jest Panem. Niech egzaltowani i pobożni mówią, ile to łask otrzymują na modlitwie. Ty szukaj przede
wszystkim uczczenia Boga.Kierując się tym motywem, na pewno niczego nie stracisz. Bóg usłyszy i Twoje
prośby, i przeproszenia. I da Ci to, co zechce dać. Ale nie podchodź do Niego jak petent do urzędnika. Nie
szukaj sposobu, jak Go naciągnąć. Jesteś niespodziewanie zaproszonym na wesele gościem. Jesteś
bezimienny człowiekiem z tłumu, którego ktoś wielki i znany nagle z tego tłumu wywołał, mówiąc, że jest
jego dobrym znajomym. Spotkanie z Bogiem na indywidualnej modlitwie czy na Eucharystii to możliwość
tak niezwykła, że blednie przy niej audiencja u prezydenta Stanów Zjednoczonych czy samego papieża.
Czujesz to? A modlitwa i tak zawsze dużo daje. Zostaw na razie z boku swoje prośby. W pierwszym rzędzie
daje możliwość poznania Boga. Nie, nie przeczuciem. Tym co faktycznie o sobie mówi, a co w modlitwie
przenika do Twojej świadomości. Niebawem przeczytasz o tym więcej, ale już teraz o tym pamiętaj.
Pamiętaj też, że człowiek przestający z Bogiem jakoś się do Niego upodabnia. Tak, tak. Z kim przestajesz,
takim się stajesz, mawiali nasi ojcowie. I ta prawda odnosi się też do obcowania człowieka z Bogiem. Te
dwa dary, jakie niesie ze sobą modlitwa to znacznie więcej niż spodziewa się ktoś traktujący Boga jak dżina
z lampy Alladyna. Zadanie domowe: zastanów się jakie są motywy Twojej modlitwy.

Wyjątkowy dzień - Środa Popielcowa
Dlaczego lubię Popielec? Ryzykowne pytanie. Może lepiej brzmiałoby: „Czy lubię Popielec?”. W końcu
dzień ten ma w sobie wiele elementów, za którymi ludzie nie przepadają. Na przykład przypomnienie, że
skończył się karnawał i znów rozpoczyna się Wielki Post. A jednak można polubić ten dzień.
Najpierw dlatego, że jest zupełnie inny niż pozostałe dni w roku. Nie zobowiązuje do udziału we Mszy św.,
a gromadzi w kościołach — mimo że jest normalnym dniem pracy — tłumy porównywalne do
najważniejszych świąt chrześcijańskich. Nie wiadomo jak to zjawisko wytłumaczyć. W tabeli pierwszeństwa
dni liturgicznych, za pomocą której co roku układany jest kalendarz, zajmuje miejsce wśród uroczystości
(Narodzenia Pańskiego, Objawienia, Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha Świętego, Niedziel Adwentu,
Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego, dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wielkanocy), a w żaden
sposób nie może być nazwany uroczystością, czego wyrazem jest choćby obowiązujący tego dnia post
porównywalny z tym, który obowiązuje katolików jeszcze tylko w Wielki Piątek. Obrzęd posypania głów
popiołem też jest ewenementem. W Kościele pierwszych wieków biskup naznaczał w ten sposób jedynie
tych, którzy czynili publiczną pokutę i aż do Wielkiego Czwartku byli wyłączeni ze wspólnoty. Z czasem
obrzęd ten stał się znakiem postu i pokuty, odprawianej prywatnie przez wszystkich wiernych, w łączności z
innymi członkami Kościoła.
W Środę Popielcową, w trakcie posypywania głów popiołem, kapłan wypowiada słowa z Pisma Świętego.
Ma do wyboru dwa zdania i warto pamiętać, które z nich będzie przeznaczone dla nas w danym roku. Jeśli
usłyszymy: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3,19), uświadamiamy sobie własną słabość,
ułomność, przemijanie. A jeśli: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15), przypominamy sobie,
ile jeszcze mamy w sobie zła, jaka praca nas czeka. Może zastanawiamy się, co mają wspólnego ze sobą te
dwa fragmenty Biblii. Otóż ich wspólnym mianownikiem jest zaufanie Bogu. Tylko w Nim mamy pewność
życia, tylko On może nadać sens naszej szarej codzienności. Kto ufa własnym siłom, srodze się zawiedzie.
Jeśli uzmysłowimy sobie własną bezradność wobec śmierci i grzechu, jesteśmy na dobrej drodze. Pozostaje
do wykonania tylko jeden krok — krok w stronę Boga. Mamy go czynić każdego dnia, nie tylko w tę jedną

środę w roku. Popielec to ani nie ósmy sakrament, ani zwyczajna tradycja ojców. To autentyczny znak
oddania się Bogu — oddania Mu naszego życia i grzeszności. Znów można zacząć od nowa.

Sprzątanie kościoła:
26.02 ul. 700 - lecia od nr 26 do końca
5.03 ul. Zelwerowicza od nr 1 do 18
INTENCJE MSZALNE 21.02.-27.02.2022R.
Poniedziałek 21.02
7.00 1+ Władysława Boba - od chrześnicy Barbary Byciny z rodziną
2) + Paweł Grzybek - od cioci Józefy Żurawik
17.00 + Kazimierz Banasik - od kolegów z pracy
Wtorek 22.02
7.00 1) + Radosław Larysz - od rodziców 2) + Stanisław Lipka - od Galasowej z rodziną
17.00 + Stanisława Gniłka - od rodziny Kucharczyków
Środa 23.02
7.00 1)+ Stefania Jan Trela w 11 rocznicę śmierci
2)+ Sebastian Brożek - od rodziny Głowaczów i Anny Gołas
17.00 + Józefa Stanisław Toczek
Czwartek 24.02
7.00 1) + Mieczysława Banasik - od koleżanek córki ze studiów
2) + Stanisław Ussarz - od córki Doroty z rodziną
17.00 + Dariusz Lipka - od Doroty Łukaszczyk i Sylwii Cylny
Piątek 25.02
7.00 1)+ Henryka Żurawik - od wnuka Tomasza z rodziną 2) + Paweł Grzybek - od kuzynki Marii z rodziną
17.00 + Krystyna Lipka - od sąsiadów z ul. Leśnej Osady i Zwycięstwa
Sobota 26.02
7.00 1) + Janusz Czak - od mamy, siostry i brata z rodzinami
2) + Leokadia Mąsior - od sąsiadki Juźkiewicz z rodziną
17.00 + Jan Juźkiewicz - od Cecylii i Mieczysława Sroka
NIEDZIELA 27.02
7.00 + Jerzy Mazur - od sąsiadów z ul. Dolnej
9.00 1) + Zofia w 3 rocznicę śmierci i Henryk Pokusa
2) Dziękczynna w 35 rocznicę ślubu Krystyny i Zbyszka z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
potrzebne łaski opiekę Matki Bożej
11.00 + Stanisława Gniłka - od Lidii Wolanin
15.00 + Mieczysława Banasik - od burmistrza Libiąża oraz kolegów i koleżanek córki Romy z UM w
Libiążu
18.00 + Dominik Miechowicz - od zarządu, współpracowników, kolegów i koleżanek z Polskiego Leku
INTENCJE MSZALNE 28.02. - 06.03.2022R.
Poniedziałek 28.02
7.00 1) + Dariusz Lipka - od Zakładu Pogrzebowego "Orfeusz"
2) + Krystyna Lipka - od chrześnicy Wali z rodziną
17.00 + Marianna Charnas - od syna Czesława z rodziną
Wtorek 01.03
7.00 1) + Radosław Larysz - od brata Piotra z rodziną
2) + Sebastian Brożek - od rodziny Deszcz i Mlostek
17.00 + Władysława Boba - od rodziny z Dębu
Środa Popielcowa 02.03
7.00 1)+ Jan Anna Knapik i rodzice 2)+ Stanisław Ussarz -od córki Urszuli z mężem Stanisławem i rodziną
9.00 + Tadeusz Fatyga rodzice i teściowie
16.00 Msza św. zbiorowa:
+ Roman Zubel w 20 rocznicę śmierci - od żony, córki i syna
+ Helena Stefan Proksa w 4 rocznicę śmierci

+ Genowefa Fatyga - od córki Doroty
+ Maria Karweta i syn Kazimierz - od rodziny
18.00 + Henryka Żurawik - od Żurawików
Czwartek 03.03
7.00 1) + Janusz Czak - od swatów Migaczów 2) + Stanisław Wideł w 2 rocznicę śmierci
17.00 + Jan Juźkiewicz - od Izabeli i Tomasza Zapała z rodziną
Piatek 04.03
7.00 1) + Dariusz Lipka - od sąsiadów 2) + Krystyna Lipka - od sąsiadek Łukaszczyk i Kosterewa
17.00 +Janina Żurawik + Andrzej Bednarek
Sobota 05.03
7.00 1) + Mieczysława Banasik - od burmistrza Libiąża oraz kolegów i koleżanek córki Romy z UM w
Libiążu
2) + Artur Wilkosz - od Grzegorza Proksy z rodziną i kolegów z sekcji bokserskiej "Viktoria" Jaworzno
17.00 + Kazimierz Żurawik
NIEDZIELA 06.03
7.00 1) + Janusz Czak - od Anny i Anieli Obiała 2) + za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00 1) + Kazimierz Brózda
2) + Józef Wilkosz w 8 rocznicę śmierci - od żony z synami
11.00 1) + Władysława Boba - od syna z żoną
2) + Marian Taborski - od żony z rodziną
15.00 + zmarłych rodziców i teściów
18.00 + Leokadia Józef Żurawik i rodzice
PLAN NAWIEDZENIA KRZYŻA 2 - 3 marca

Środa 2.03
18.00 MSZA ŚW. pod przewodnictwem Ks. Bpa GRZEGORZA
czuwanie nocne:
19.00 ul. Wiosny Ludów, Na Stawach, Banasika
20.00 ul. Wygoda 103 do 66, Drabowe Bagno, Pastwiskowa, Witkiewicza, Anczyca
21.00 ul. Wygoda do od 65 do 1, Proksy, Księcia Józefa, Banachiewicza, Koszutskiej
22.00 ul. Na Błoniach, Starzyńskiego, Galla Anonima, Orła Białego, Wawrzyńskiej, Bagno
23.00 ul. Zwycięstwa od nr końcowych do ul. Dolnej, Biały Brzeg, Leśnej Osady, Lokacji,
Na Grobli, Łęgowa, Wielkich Łowów
24.00 Msza św. w intencji Parafian
1.00 ul. Prądzyńskiego, Wańkowicza, 700 - lecia od nr końcowych do 26
2.00 ul. Słonimskiego, Omturowców, Kunickiego, 700 - lecia od 25 do 1, Czerwieńskiego
3.00 ul. Zelwerowicza
4.00 ul. Rynek, Flisaków, Celników, ks. Sulińskiego od nr końcowych do cmentarza
5.00 ul. Lipinka, Koniówki, Sielec, ks. Sulińskiego od cmentarza do nr 1, Zwycięstwa od nr 30 do ul.
Dolnej, Poddane, Wielki Dół, Mały Dół, Dolna, Żurawia
6.00 ul. Bożka, Osadników, Nadrzeczna, Rzepeckiego, Kosów, Nad Brzegiem

Czwartek 3.03
7.00 Msza św.
czuwanie - dalszy ciąg
8.00 Róża Miłosierdzia Bożego
8.45 Róża M B Królowej Polski
9.30 Róża św. Michała Archanioła
10.15 Róża Niepokalanego Serca Maryi
11.00 Róża św. Anny
11.45 Róża św. Faustyny , Róża św. Józefa
12.30 Róża M B wspomożenia Wiernych, Róża św. Agnieszki
13.15 Róża M B Różańcowej
14.00 Róża M B N Pomocy
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
ZAKOŃCZENIE NAWIEDZENIA

