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Zamyślenia nad Słowem Bożym
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią
ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni
mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich,
było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie
nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał
zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do
ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go,
po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż
okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”». (Łk 13,1-9)
„Ku stałej odnowie” można by zatytułować homilię. Odnowa ta ma u nas niejednakowy start i przebieg. Gdy
nas przyciskają trudności życiowe jak ongiś Izraelitów, warto wspomnieć, że Boski Kontrahent Przymierza
wciąż wychodził z inicjatywą na przeciw brakom ludzkiego kontrahenta. Najbardziej drastyczne jest orędzie
Ewangelii wobec sytuacji tych, którzy nie postrzegają, że bezowocnie marnują życie. Oby ich nie spotkał los
bezpłodnego figowca – wycięcie po bezskutecznych z ich winy zabiegach Boskiego Ogrodnika. Tymczasem
Jego zabiegi nieustannie trwają. W obecnym etapie zbawczego planu Miłosierny Arcykapłan Jezus Chrystus
umożliwia raz na zawsze, i to każdemu, nieustanne korzystanie z owoców swego Odkupienia przez
sakramenty: pojednania i Eucharystię. Niechże ta Jego oferta skłania nas do tego, by chętnie i regularnie z
nich korzystać, jak tego wymaga oczekiwany przez Boga proces naszej stałej odnowy.
(Augustyn Jankowski OSB)

Szkoła Modlitwy Człowieka Zabieganego (część 4)
Zamilknij i słuchaj
Dwadzieścia minut rozmawialiśmy przez telefon, a on mi dał tylko trzy razy coś wtrącić – skarży się
dziewczyna na gadatliwego kolegę. Cóż powiedzieć? Nikt nie lubi tasiemcowych tyrad. A Pan Bóg?
Modlitwa to spotkanie z Bogiem. Przyjęło się nawet mówić, że to rozmowa z Nim. Tak jakby milczenie nie
mogło już być modlitwą. Na pewno jednak, jeśli ma to być prawdziwe spotkanie, prawdziwy dialog, trzeba
dopuścić Boga do głosu. On pewnie się nie zniecierpliwi ludzkim gadulstwem, może tak samo obdarzy
łaskami, ale przecież pamiętasz wcześniejszą lekcję, że pierwszym motywem Twojej modlitwy powinno być
uczczenie Boga? Jeśli tak, to rozumiesz, że czcząc wypadałoby też dopuścić Go do głosu. Bóg mówi do
człowieka na różne sposoby. Przez głos sumienia, przez to, co dzieje się w naszym życiu – spotkanych ludzi,
przeczytane książki i inne, podobne. Ale pierwszym i podstawowym słowem, jakie do nas kieruje, jest Jego
słowo zawarte w Piśmie Świętym. Nie bez powodu lektor na Mszy kończąc czytanie przypomina: „Oto
słowo Boże”. Jeśli chcesz Boga usłyszeć, to przede wszystkim przez lekturę Biblii. Mówi się czasami, że
czytanie Biblii to trudna rzecz. Nie wierz takim opiniom. Bywają księgi trudniejsze. Ale sposób przekazu
większości jest dość prosty. Pamiętaj tylko, że czytając Pismo Święte musisz pozbyć się swoich wyobrażeń.
Nie, nie wszystkich. Wyobrażeń o Bogu, o tym co Mu wolno, a czego nie. Zapomnij także o swojej kulturze,
wychowaniu, które każe Ci postępować tak czy inaczej. Czytaj sercem. Musisz wejść w treść księgi i
pozwolić się jej nieść. Nie odwrotnie. Pozwoli Ci to faktycznie poznać Boga i odrzucić Jego karykatury,
jakie wskutek ludzkiej ułomności być może rozpanoszyły się w Twoim umyśle. I pomoże zrozumieć, czego
Bóg od nas, ludzi, oczekuje. Odpowiedź na pytanie czego od ciebie osobiście, zostaw na później. Jak dobrać
sobie odpowiedni tekst? Chyba najlepiej po kolei. Księga po księdze. Zaczynając od Nowego Testamentu,
potem wracając do Starego, by na koniec jeszcze raz przeczytać Nowy. Można trzymać się czytań
mszalnych, ale to pozbawi Cię możliwości szerszego poznania Starego Testamentu. Raczej unikaj czytania
fragmentów wybieranych na zasadzie losowego otwarcia Biblii. Dlaczego? Bo istnieje silna pokusa szukania

w tak znalezionym fragmencie Pisma Świętego konkretnej odpowiedzi na aktualne pytania. A Bóg nie jest
wróżką i nie działa na nasze zamówienie. Szukanie na siłę takiej odpowiedzi wypacza czasem to, co Bóg
naprawdę do nas mówi. Bo mówi najczęściej na zupełnie inny temat, niż oczekujemy. Tak jak w Ewangelii
Jana, gdzie Jezus dość często nie odpowiada wprost na pytania swoich słuchaczy, ale stawia problem w
znacznie szerszej perspektywie. Najlepszą metodą czytania konkretnego fragmentu Pisma Świętego jest tzw.
metoda lectio divina. Składa się ona z czterech etapów: czytania, rozważania, modlitwy i kontemplacji.
Najpierw więc uważnie przeczytaj. Potem staraj się dogłębnie zrozumieć. Uważaj: najpierw zrozumieć sam
tekst. Dopiero potem zapytaj, co w nim znajdujesz dla siebie. Jeśli nie zrozumiesz tekstu, wtedy i wnioski,
jakie będziesz próbował wyciągać dla własnego życia, mogą okazać się błędne. Biblijne komentarze są
cenną pomocą w lekturze Biblii. Ale pamiętaj, że czytasz po to, by poznać Boga. Jeśli więc korzystasz z
komentarzy, to głównie po to, by przez poznanie realiów takiej czy innej wypowiedzi lepiej zrozumieć
biblijne przesłanie. Nie dla ubogacenia swojej wiedzy. Gdy czytasz, zwróć uwagę na intencje autora.
Uczeniej nazywa się to: gatunek literacki. Musisz to wyczuć. Przypowieść nie jest relacjonowaniem faktów.
Syn marnotrawny tak naprawdę nie istniał, więc nie ma sensu wgłębiać się zbytnio w jego psychikę. Gdy
czytasz opis cudu w Kanie Galilejskiej, najpierw zwróć uwagę na fakty, potem zapytaj o proroctwa, jakie w
tej scenie Jezus spełnia. Nie traktuj apokaliptycznego obrazu jak kroniki, a polemiki jak spokojnej wykładni
tez. Jeśli potrafisz, zwróć uwagę na strukturę tekstu. Ona też czasami odsłania zamysł autora. A przede
wszystkim zwracaj uwagę na kontekst, w którym pada dane stwierdzenie, czy w którym umieszczona jest
jakaś opowieść. Mowa Jezusa nieraz wyjaśnia jakiś czyn. Czasem zaś jest odwrotnie. Wyrwanie zdania czy
większej części z kontekstu wypacza nieraz istotę biblijnego przekazu. Wedle zasad lectio divina potem
powinna nastąpić modlitwa nawiązująca jakoś do biblijnego przekazu. Następnie – trwanie przed Bogiem,
kontemplowanie. Wtedy naprawdę pozwalasz mówić Bogu. Pozwalasz, by to, co przeczytałeś, wnikało w
Twoje serce. Tak się modląc pewnego dnia odkryjesz ze zdziwieniem, jak bardzo biblijne prawdy
przeniknęły Twój sposób myślenia. Jako że jesteś człowiekiem zabieganym, tyle o metodzie wystarczy. Ale
koniecznie zwróć uwagę na jeszcze jedno. Istnieje w życiu chrześcijanina pokusa dopasowywanie na siłę
biblijnego przesłania do konkretnej sytuacji życiowej. Nie martw się, jeśli nie wiesz, jak zastosować dany
fragment Biblii do swojego życia. Gdy czytasz o trędowatym, który jako jedyny wrócił podziękować
Jezusowi za uzdrowienie, nie zmuszaj się do dziękowania, jeśli jeszcze nie widzisz za co. Poczekaj.
Przyjdzie chwila, gdy zrozumiesz. Gdy czytasz o przemienieniu na górze Tabor, nie myśl, że teraz oto Bóg
Cię wzywa do wyjścia w góry. Poczekaj. Być może miałeś w swoim życiu już wiele Taborów, do których
wracasz w chwilach ciemności, a może ta chwila dopiero nadejdzie. Nie spiesz się. Nie wymuszaj, by już, tu
i teraz zobaczyć oczyma swojego serca chwałę Jezusa. A gdy przeczytasz o uzdrowieniu opętanego z
Gerazy, nie myśl, że jesteś opętany. Być może jednak przyjdzie chwila w twoim życiu, gdy będziesz wył z
bólu i rozpaczy. Wtedy daj się Jezusowi uzdrowić…. Na dziś dość już gadania. Zamilknij. Weź do ręki
Pismo Święte. Otwórz je i słuchaj.

Św. Józef - patron spraw wszelkich
Wielkość św. Józefa uznawana jest od wczesnych lat istnienia Kościoła. Chociaż Ewangelie podają nam
tylko pewne fakty z życia św. Józefa, żywo natomiast zajmują się Świętym apokryfy, to jednak jego kult,
wzmianki pełne jego czci spotykamy dopiero w pismach Orygenesa (253 r. po Chr.), św. Ambrożego (397 r.
po Chr.), św. Jana Chryzostoma (407 r. po Chr.), św. Hieronima (420 r. po Chr.), św. Augustyna (430 r. po
Chr.). Wielu innych Świętych odprawiało nabożeństwa ku czci św. Józefa, ponieważ przypisywali mu moc
otrzymywania łask za jego pośrednictwem. Mimo że żadne z jego wypowiedzi nie są spisane w Ewangelii,
to jednak Święci mieli wiele do powiedzenia na temat św. Józefa. Oto zbiór takich wypowiedzi
odzwierciedlających wielki szacunek, jakim inni darzyli Świętego.
Św. Alfons Liguori (1787 r.), założyciel Redemptorystów, pisał o św. Józefie i jego służbie Jezusowi i
Maryi: „Każdy musi wiedzieć, że po Matce Bożej, św. Józef jest ze wszystkich świętych najukochańszy
Bogu. Ma on dzięki temu wielką siłę Pana w sobie i może uzyskać łaski dla swoich wyznawców”.
Św. Teresa z Avila (1582 r.), reformatorka Karmelu, w księdze życia napisała: „Obrałam sobie za
orędownika i patrona chwalebnego św. Józefa, usilnie jemu się polecając. I poznałam jasno, że jak w tej
potrzebie, tak i w innych pilniejszych jeszcze, w których chodziło o cześć moją i o zatracenie duszy, Ojciec
ten mój i Patron wybawił mnie i więcej mi dobrego uczynił, niż sama prosić umiałam. Nie pamiętam, bym
kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go, o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz

zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego, z ilu
niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił... Chciał nas Pan przez to upewnić, że jak był mu
poddany na ziemi opiekunowi i mniemanemu ojcu swojemu, który miał prawo Mu rozkazywać - tak i w
niebie czyni wszystko, o cokolwiek on Go prosi”.
Św. Franciszek Salezy (1622 r.) pisał: „Błogosławiona Dziewica była dzieckiem i św. Józef wiedział o tym
doskonale, ale on także wiedział, że była ona święta, czysta i anielska, i nie mógł sobie wyobrazić Jej winnej
popełnienia grzechu:, dlatego też pozostawił Ją osądowi Bożemu. Dlaczego tak uczynił? Nowy Testament
jasno o tym mówi, ponieważ «był on człowiekiem sprawiedliwym» (Mt 1, 19). Człowiek sprawiedliwy,
kiedy nie może znaleźć wytłumaczenia czynów lub intencji kogoś, kogo bardzo poważa i szanuje, nie
potępia go, lecz pozostawia sądowi Bożemu”.
Św. Bernardyn ze Sieny (1444 r.) rozważał na temat św. Józefa takimi słowami: „Nie ulega wątpliwości, że
Chrystus wynagradza św. Józefa teraz nawet więcej, kiedy jest on w niebie, aniżeli był on na ziemi. Nasz
Pan, który w życiu ziemskim miał Józefa jako Swego ojca, z pewnością nie odmówi mu niczego, o co prosi
on w niebie”.
Św. Bernard z Clairvaux (1153 r.): „Od niektórych świętych otrzymujemy pomoc w szczególnych
sprawach, ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich, a poza tym broni on tych wszystkich,
którzy z pokora zwracają się do niego”.

Plan rekolekcji: 20, 21 i 22 marca
Poniedziałek 21.03

Niedziela 20.03
7.00
9.00
11.00
15.00
18.00

Msza św.
Msza św. - młodzież
Msza św. - dzieci
Gorzkie Żale - Msza św.
Msza św.

7.00 Msza św.
8.30 Szkoła Podstawowa Nr 21
9.30 Szkoła Podstawowa Nr. 22 - klasy I - IV
11.00 Szkoła Podstawowa Nr 22 - klasy V - VIII
16.00 Msza św.
18.00 Msza św.

Wtorek 22.03

Sakrament Pokuty:
wtorek od: 6.30 - 7.30

7.00 Msza św.
8.30 Szkoła Podstawowa Nr 21
9.30 Szkoła Podstawowa Nr 22 - klasy I - IV
11.00 Szkoła Podstawowa Nr 22 - klasy V VIII
16.00 Msza św.
18.00 Msza sw - zakończenie rekolekcji

10.30 - 11.00
15.30 - 16.30
17.30 - 18.30

Sprzątanie kościoła:
26.03 ul. Rynek 0d nr 16 do końca i ul. Flisaków
2.04 ul. ks. Sulińskiego od nr końcowych do cmentarza
INTENCJE MSZALNE 21.03.-27.03.2022R.
Poniedziałek 21.03
7.00 + Jan Juźkiewicz - od rodziny Zubel
16.00 + Przemysław Taborski - od Rodziny
18.00 1)+ Mieczysław Żurawik - od Andrzeja i Marii 2)+ Piotr Pająk w 6 rocznicę śmierci - od żony z rodz.
Wtorek 22.03
7.00 1) + Władysława Boba - od rodziny Jargusów i Nędzów z Podolsza
2) + Stanisław Lipka - od rodziny Godzików

16.00 + Rozalia Józef Kuliś Zofia Szews
18.00 1) + Leokadia Mąsior - od bratanicy z rodziną 2) + Stanisław Ussarz - od rodziny Garlej
Środa 23.03
7.00 1) + Janusz Czak - od chrześniaka Adama z rodziną 2) + Marian Taranek - od żony Krystyny
17.00 + Stanisław Sojka w 4 rocznicę śmierci
Czwartek 24.03
7.00 1) + Henryka Żurawik - od rodziny Szłapa i Smalcerz 2) + Mieczysława Skóra - od córki z rodziną
17.00 + Dominik Miechowicz - od sąsiadów Drobisz i Rudzki z ul. Na Błoniach
Piątek 25.03
7.00 1) + Radosław Larysz - od rodziny Proksów z Pogorzyc
2) + Franciszek Knapik - od rodziny Proksa z Żarek
16.15 Droga Krzyżowa dla dzieci
17.00 Msza św. + Janusz Czak - od rodziny Bożków 17.30 Droga Krzyżowa
Sobota 26.03
7.00 1) + Mieczysława Banasik - od burmistrza Libiąża oraz kolegów i koleżanek córki Romy z U M w
Libiążu
2) + Sebastian Brożek - od sąsiadów Humenickich i Dominowskich
17.00 1) + Dariusz Lipka - od Arkadiusza Mazgaj z rodziną 2) + Józef Zięba - od rodziny Sitników
NIEDZIELA 27.03
7.00 + Krystyna Lipka - od rodziny Wilkosz z ul. 700 - lecia
9.00 1) + Jan Pluta w 34 rocznicę śmierci 2) + Piotr Madej - od żony
11.00 1) + Zofia Władysław Stanisław Żurawikowie 2) + Leokadia Stanisław Grabowscy
15.00 Gorzkie Żale, Msza św. z okazji roczku Szczepana dziękczynna i o dalsze błogosławieństwo Boże
potrzebne łaski opiekę MBN Pomocy
18.00 + Marianna Charnas w rocznicę śmierci - od syna Eugeniusza z rodziną
INTENCJE MSZALNE 28.03. - 03.04.2022R.
Poniedziałek 28.03
7.00 1) + Jan Juźkiewicz - od rodziny Skoczyńskich 2) + Stanisław Lipka - od sąsiadki Józefy
17.00 + Mieczysław Żurawik - od Rafała z rodziną
Wtorek 29.03
7.00 1) + Artur Wilkosz - od siostry z mężem
2) + Stanisław Ussarz - od sąsiadów Strumińskich i Bębotów
17.00 + Władysława Boba - od brata z rodziną
Środa 30.03
7.00 1) + Franciszek Knapik - od sąsiadów z ul. Wygoda
2) + Przemysław Taborski - od rodziny Taborskich i Łapuszków
17.00 + Henryka Żurawik - od Lucyny i Tomasza Pluta z rodziną
Czwartek 31.03
7.00 1) + Radosław Larysz - od rodziny Jochymków i Kurowskich 2) + Franciszek Kapusta - od żony
17.00 + Krystyna Lipka - od rodziny Bożków
Piatek 01.04
7.00 1) + Mieczysława Banasik - od burmistrza Libiąża oraz kolegów i koleżanek córki Romy z UM w
Libiążu 2) + Józef Zięba - od żony
15.00 - 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00 Msza św. za zmarłych w marcu: + Jan Garlej
Sobota 02.04
7.00 1)+ Jan Juźkiewicz - od szwagierki Janiny z rodziną 2)+ Stanisław Lipka - od Jerzego Wojdyły z rodz.
18.00 Dominik Miechowicz - od rodziny Jakubek, Liberek i Kurek
NIEDZIELA 03.04
7.00 1) + Sebastian Brożek - od rodziny Kępków i Adamczyków 2) + za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00 1) Dziekczynna za otrzymane łaski i o dalsze błogosławieństwo Boże potrzebne łaski opiekę MBN
Pomocy dla Małgorzaty Pacut z racji urodzin
2) + Józef Kozielec w 6 rocznicę śmierci - od żony i córek z rodzinami
11.00 + Marianna Szynowska - od syna z rodziną
15.00 Gorzkie Żale, Msza św. + Edward Kula córka Grażyna Łukasik
18.00 + Wacław Stanisława Humeniccy i ich rodzice

