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Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu
Dzi I Niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczynamy Rekolekcje Parafialne.
Prowadzi je o. Henryk Kowalski, redemptorysta, rektor klasztoru w Toruniu.

Plan Rekolekcji

13 lutego - niedziela
godz. 830 - Msza wiêta z nauk¹ dla wszystkich
godz.1030 - Msza wiêta z nauk¹ dla dzieci
godz.1600 - Msza wiêta z nauk¹ dla wszystkich
14 lutego - poniedzia³ek
godz. 900 - Msza w. z nauk¹ dla dzieci i spowied dzieci.
godz.1030 - Msza w. z nauk¹ dla wszystkich
godz.1500 - Msza w. dla dzieci i doros³ych
godz.1800 - Msza w. z nauk¹ dla wszystkich
15 lutego - wtorek
godz. 900 - Msza w. z nauk¹ dla dzieci i spowied dzieci
godz.1030 - Msza w. z nauk¹ dla wszystkich
godz.1500 - Msza w. dla dzieci i doros³ych
godz.1800 - Msza w. z nauk¹ dla wszystkich
16 lutego - roda
godz. 900 - Msza w. z nauk¹ dla dzieci i spowied dzieci
godz.1030 - Msza w. z nauk¹ dla wszystkich
godz.1500 - Msza w. dla dzieci i doros³ych
godz.1800 - Msza w. z nauk¹ dla wszystkich i zakoñczenie Rekolekcji.
godz.1900 - Nauka rekolekcyjna dla m³odzie¿y.
W tym roku Rekolekcje Wielkopostne wypad³y w okresie, kiedy dzieci i
m³odzie¿ szkolna odbywa ferie zimowe. Nieobecnoæ w szkole nie zwalnia
od uczestniczenia w naukach rekolekcyjnych i spowiedzi wiêtej. W zwi¹zku
z tym katecheci w szko³ach po³o¿¹ szczególny nacisk na udzia³ dzieci w
rekolekcjach. Dzieci otrzymaj¹ karteczki potwierdzaj¹ce ich obecnoæ.
Jedynym usprawiedliwieniem jest wyjazd na zimowisko. Po powrocie dzieci
te niezw³ocznie wype³ni¹ swój katolicki obowi¹zek i przyst¹pi¹ do spowiedzi.
Dzieci, które nigdzie nie wyje¿d¿aj¹, mog¹ skorzystaæ z autokarów, które
bêd¹ przewozi³y dzieci do szko³y na zajêcia wietlicowe w godzinach
rannych. Mog¹ uczestniczyæ we Mszy w. o godz. 900. Komu bardziej
bêdzie odpowiada³a godzina 1500 - transport zabezpiecz¹ dzieciom rodzice.
W czasie Wielkiego Postu bêdziemy uczestniczyæ wraz z cierpi¹cym
Chrystusem w Drodze Krzy¿owej i Gorzkich ¯alach.
Droga Krzy¿owa - w ka¿dy pi¹tek o godz. 1730
Gorzkie ¯ale
- w ka¿d¹ niedzielê po Mszach wiêtych.
Podajemy terminy uroczystoci komunijnych:
a) Pierwsza Komunia wiêta klas II w Niedzielê 22 maja
godz. 1000 - Szko³a w Woli Kie³piñskiej
godz. 1200 - Szko³a w Jadwisinie
Jest to wiêto Trójcy Przenajwiêtszej - niedziela przed Bo¿ym Cia³em.
b) Komunia Generalna klas IV w Niedzielê 29 maja
Rodziców dzieci przystêpuj¹cych do Pierwszej i Generalnej Komunii w.
zapraszamy do uczestniczenia w niedzielê razem z dzieæmi w dowolnej
Mszy wiêtej. Katecheci bêd¹ sprawdzali obecnoæ dzieci w kociele w
czasie lekcji religii. Jest to warunek dopuszczaj¹cy dzieci do Sakramentów.
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Od redakcji

Gdy zbłądziłeś

Dopiero co obchodzilimy wiêta Bo¿ego Narodzenia a tu
Gdy zb³¹dzi³e na cie¿ynach,
ju¿ Wielki Post. Na pociechê mamy w naszej gazetce trochê
Chrystus szeptem przypomina:
wspomnieñ minionego okresu wi¹tecznego. Wspominamy
Ja jestem Drog¹ pewn¹ od wieków,
¿³óbek i tradycyjne ju¿ jase³ka przedstawiane przez dzieci, oraz
wiêc czemu ty mnie mijasz, cz³owieku?
doroczne spotkania op³atkowe grup parafialnych. Niech trochê
Kiedy w ciemnoci siê zapl¹tasz,
tej radoci Bo¿onarodzeniowej pozostanie w nas, mimo, ¿e
k³êbowisko z³ó¿ na o³tarz.
choinki trzeba by³o dawno rozebraæ i schowaæ do nastêpnego
Jezus wiat³em, które przemieni
roku figurkê Dzieci¹tka. Przecie¿ Jezus ¿yje i jest codziennie z
nawet pustyniê w pola zieleni.
nami w Najwiêtszym Sakramencie. Szczególnie pamiêtajmy
Gdy w oddali cel siê ma¿e,
o Jego obecnoci w tym roku - og³oszonym przez Ojca wiêtego
kto sens trudu tobie wska¿e?
Rokiem Eucharystii. Drukujemy w tym numerze drug¹ czêæ
To krzy¿, nadzieja co siê nie chwieje,
listu Jana Paw³a II na ten rok. Podejmijmy wysi³ek przeczytania
zmia¿d¿y twój smutek i beznadziejê.
go. Jest w nim wiele bardzo wa¿nych i ciekawych rzeczy. I
Gdy ciê zmêczy d³uga droga,
wbrew pozorom, nie jest wcale trudny. A mo¿e, jeli nie lubimy
si¹d na trawie obok Boga.
czytaæ takich tekstów, zróbmy to jako umartwienie wielkopostne.
Boæ On jest ¯yciem, wiêc siê nachyli:
W Roku Eucharystii mamy tak¿e szansê uzyskania odpustu
Chlebem nakarmi - ka¿e iæ dalej!
zupe³nego, piszemy wiêc jakie nale¿y spe³niæ ku temu warunki.
II wyd. książki o parafii
Wielki Post to czas pokuty, umartwienia, rachunku sumienia.
Niedawne trzêsienie ziemi w Azji, los ofiar, tragiczne rozmiary
W sprzeda¿y jest II wydanie monografii
katastrofy i nies³ychana si³a ¿ywio³u, która uwiadomi³a nam
o parafii. Ksi¹¿kê mo¿na kupiæ w zakrystii
faktyczn¹ bezradnoæ cz³owieka, sk³aniaj¹ do wyj¹tkowego
kocio³a, oraz w sklepach na terenie parafii i
zamylenia nad tym co naprawdê w ¿yciu wa¿ne i stawiaj¹
w Serocku. Cena 40 z³. Wydanie wzbogacone
przed nami potrzeby ludzi, oczekuj¹cych pomocy. wiat jest
jest o dodatek z ostatnich 4 lat i 16 stron zdjêæ
pe³en cierpienia. Jest wielu tych, którzy ucierpieli w katastrofach,
kolorowych. Stara czêæ ksi¹¿ki nie zosta³a
ale jest mo¿e jeszcze wiêcej potrzebuj¹cych, o których nikt w
zmieniona. Zachêcamy do kupna. Ksi¹¿ka
gazecie nie napisze i nie wska¿e ich palcem. Cierpi¹ w ciszy, w
mo¿e byæ cennym przewodnikiem po terenie.
tajemnicy, nie maj¹c odwagi poprosiæ o pomoc. Spróbujmy i o
nich pamiêtaæ. Spróbujmy ich znaleæ, mo¿e ¿yj¹ ca³kiem blisko. Adoracja Najświętszego Sakramentu
Ja³mu¿na to nie tylko pieni¹dze, jedzenie. Dzi szczególnie
Z pocz¹tkiem Roku Eucharystycznego w Diecezji P³ockiej
cierpimy na brak czasu. Brakuje go i dla najbli¿szych. Pomylmy, rozpoczê³a siê ca³oroczna adoracja Najwiêtszego Sakramentu.
czy wszystko musi byæ zrobione ju¿ dzi, teraz? A mo¿e uda siê Odbywa siê ona codziennie w innej parafii. U nas przypadnie
zwolniæ tempo i daæ bliskim ja³mu¿nê naszego czasu - pobawiæ ona w sobotê i w niedzielê 3 i 4 wrzenia 2005 roku.
siê z dzieckiem, porozmawiaæ z ma³¿onkiem, z ojcem lub matk¹.
Czas mo¿e okazaæ siê wiêksz¹ ofiar¹, ni¿ rzeczy materialne.

Zabłysło Światło w ciemności
W wigilię Bożego Narodzenia zwykle oczekujemy
na prezenty. Radujemy się, gdy pod drzewkiem
choinkowym znajdziemy chociażby drobiazg.
Nasza wspólnota parafialna z tej właśnie okazji
otrzymała piękny prezent. Wszystkim idącym
na Pasterkę ukazał się obraz świątyni w iście
odświętnej szacie. Nasz kościół zabłyszczał. Ta
perła architektury stała się gwiazdą w ciemności.
Kościół otrzymał oświetlenie zewnętrznej elewacji.
Za ten wspaniały prezent, naszym Władzom
Samorządowym na czele z Panami Burmistrzami
i Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy w
Serocku, serdeczne podziękowania składają:
Parafianie ze swoim proboszczem
księdzem Mieczysławem Zdanowskim

Prace przy budynku parafialnym

Jesieni¹ ukoñczono prace przy zewnêtrznej elewacji budynku
parafialnego. Dziêki temu, ¿e pogoda sprzyja w tym roku pracom
budowlanym, a¿ do tej pory prowadzone s¹ prace wewn¹trz
budynku. Otynkowano ju¿ ciany na wszystkich kondygnacjach,
zamontowano metalowe futryny drzwiowe, oraz parapety okienne.
Na dolnej kondygnacji ocieplono i wylano posadzki betonowe.
Wszyscy, którzy chc¹ wspomóc prace przy budynku parafialnym
mog¹ wp³acaæ pieni¹dze w kopercie na tacê lub na konto bankowe.
konto parafialne /numer rachunku/
Rzymsko-Katolicka Parafia Zegrze p.w. w. Antoniego
w Woli Kie³piñskiej
05-140 Serock
tel. /0-22/782-75-60
PBK S.A. w Warszawie Oddzia³ w Pu³tusku
60 1060 0076 0000 4012 6007 2398
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Znów o Potopie
Wielka tragedia wydarzy³a siê w Azji. Podmorskie trzêsienie
ziemi wywo³a³o falê tsunami, która z ogromn¹ si³¹ uderzy³a na
brzegi krajów w Zatoce Bengalskiej. S³yszeli o tym wszyscy.
Oko³o 300.000 osób zginê³o, miliony pozosta³o bez dachu nad
g³ow¹. Stracili dorobek ca³ego ¿ycia. Nie maj¹ nic. Pozosta³
po tej katastrofie straszny ba³agan - nawet du¿e statki morskie
rzuci³o na l¹d, kilometry od brzegu. W Tajlandii i innych krajach
tego rejonu odpoczywa zawsze wielu turystów. Oni tak¿e padli
ofiar¹ ¿ywio³u. Najwiêcej zginê³o Szwedów i Niemców. Trudno
nawet policzyæ ofiary. Wielu cia³ nie znajd¹ nigdy.
I oto w Telewizji Polskiej, w programie cotygodniowym 7 dni
wiat, renomowani dziennikarze z powa¿nych gazet zaczêli
nagle dyskutowaæ, czy by³a to kara Bo¿a. Jeden z nich nawet
zasugerowa³ za co. Otó¿ wielu Szwedów i Niemców udaje siê
w tamte rejony w celach seksturystycznych. P³atna mi³oæ jest
tam bowiem bardzo popularnym towarem. Bardzo m³ode dzieci
s¹ porywane, namawiane, lub wrêcz kupowane od zrozpaczonych nêdz¹ rodziców do nierz¹du. Wielu innych turystów szuka
s³oñca, ciep³a i spokoju. Tego Bo¿ego Narodzenia znaleli mieræ.
Nie mo¿na oczywicie stwierdziæ, ¿e tragedia ta by³a kar¹
Bo¿¹. Do takiego wniosku doszli te¿ dziennikarze w programie.
Ale pomyleæ w tym kontekcie o rzeczach ostatecznych warto.
W wielu relacjach prasowych i programach telewizyjnych
przewija siê myl o bezradnoci cz³owieka wobec si³ natury mimo takiego zaawansowania techniki. Mylê, ¿e nawet czas, w
którym to siê sta³o - drugi dzieñ Bo¿ego Narodzenia - winien
sk³oniæ do refleksji. Bóg nie zsy³a na ludzi natychmiastowych
kar za ka¿de drañstwo jakie pope³ni¹. Jest mi³osierny. Jednak
dopuszcza ró¿ne dowiadczenia by nas przestrzec, upomieæ.
Czyta³am relacje wiadków tragedii. Ludzie w Tajlandii odczuli
najpierw lekkie trzêsienie ziemi. W tym rejonie to nic szczególnego. 45 minut póniej sta³o siê co bardzo dziwnego. Woda
z zatoki cofnê³a siê. Ryby podskakiwa³y na piasku. Wielu ludzi
bêd¹cych na pla¿y wesz³o such¹ nog¹ w morze, ¿eby zbadaæ
co siê sta³o. Potem ujrzeli na horyzoncie cianê wody. Stali i
patrzyli. Kiedy zorientowali siê co im grozi, na ucieczkê by³o
za póno. Ludzie z czwartego piêtra hotelu postanowili uciec
na dach. Kiedy wybiegli na korytarz woda by³a ju¿ na trzecim
piêtrze. W wielu miejscach wysokoæ fali dochodzi³a do 10
metrów. Tak wysokiej fali nie ma w normalnej powodzi.
Wielu bezradnie musia³o patrzeæ z dachu jak gin¹ ich bliscy.
wiat obieg³a historia ma³¿eñstwa z Australii. Spêdzali oni
wiêta w Tajlandii na wyspie Phuket wraz z synami maj¹cymi
5 i 2 lata. Tego dnia jedli niadanie przy hotelowym basenie.
Ojciec poszed³ na chwilê do hotelu. Wtedy uderzy³a fala. Matka
zrozumia³a, ¿e jeli bêdzie trzymaæ obu synów, nie da rady i
zgin¹ wszyscy. Którego puciæ? Postanowi³a, ¿e starszy ma
wiêksze szanse prze¿yæ sam. Poprosi³a kobietê obok niej aby
chwyci³a dziecko, ale tamtej siê to ju¿ nie uda³o. Pr¹d porwa³
syna. Ojciec patrzy³ na to wszystko bezradnie przez okno pokoju
na piêtrze. Kiedy woda siê cofnê³a, zaczêli z p³aczem szukaæ
ch³opca. Na szczêcie po dwóch godzinach znaleziono go ¿ywego.
Chwyci³ siê drzwi i to go utrzyma³o na wodzie. Tysi¹com
innych dzieci i doros³ych nie uda³o siê prze¿yæ.
Nie znamy wiêc dnia, ani godziny. Takie tragedie jak ta,
powinny uwiadomiæ, ¿e nie zale¿ymy od siebie. Cz³owiek,
choæby podbi³ ca³y kosmos nigdy nie bêdzie wszechmocny i
nigdy nie zajmie miejsca Boga Stwórcy. Mo¿e byli tam, na tych
piêknych pla¿ach tacy, co mieli takie ambicje. Bo kogo staæ na
wakacje w Tajlandii? Silnych, piêknych, bogatych. Takich jak
z serialu Moda na sukces, eleganckich po wierzchu, a zgni³ych
i pustych w rodku. Woda nie wybiera³a. Tak jak nie wybiera
nigdy mieræ.
W Wielkim Pocie warto zadaæ sobie pytanie, do kogo ja
jestem podobna? Sama siê tu nasuwa opowieæ o Potopie.
Noe uratowa³ siê bo s³ucha³ Boga i zawczasu zbudowa³ Arkê.
A kiedy j¹ budowa³ - na wzgórzu, daleko od morza, - inni pukali
siê w czo³o. A co jest moj¹ ark¹?
Anna Kurtycz

Fala tsunami powstaje wtedy kiedy nast¹pi gwa³towny ruch
dna morskiego spowodowany trzêsieniem ziemi, wybuchem
wulkanu lub uderzeniem meteorytu. Fala ta na pe³nym morzu
jest prawie niewidoczna. Jej d³ugoæ, (odleg³oæ od grzbietu do
grzbietu) dochodzi do 100 km.
Pêdzi z prêdkoci¹ 800 km/ godz
dopóki nie spotka brzegu. Na
p³yciznach przybrze¿nych traci
szybkoæ ale staje siê bardzo
wysoka, nawet do 30 m. Zmiata
wszystko po drodze, a cofaj¹c
siê wci¹ga to w morze.
W 1960 r. po trzêsieniu ziemi
u wybrze¿y Chile fala tsunami
dotar³a do oddalonej o 16.000
km Japonii i zabi³a tam 138
osób. Zniszczona obecn¹ fal¹
Sri Lanka (Cejlon), znajduje
siê 1600 km od epicentrum
trzêsienia ziemi. Fala dotar³a
do Afryki, - do Somalii i Kenii.

3 złote dla dziecka

Ja³mu¿na jest wa¿n¹ praktyk¹ wielkopostn¹. Nie sposób wiêc
nie pomyleæ o niej kiedy wszystkie media pe³ne s¹ informacji
o akcji pomocy dla ofiar tsunami w Azji. My tak¿e mielimy
okazjê z³o¿yæ ofiarê w czasie zbiórki do puszek w niedzielê po
Bo¿ym Narodzeniu. Wed³ug szacunków ONZ potrzeba na tê
pomoc kilku miliardów dolarów. Odby³a siê nawet specjalna
konferencja w D¿akarcie, w Indonezji, na której rz¹dy najbogatszych pañstw obiecywa³y wielkie pieni¹dze na pomoc, niemal
rywalizuj¹c miêdzy sob¹ kto da wiêcej. Ile dadz¹ naprawdê, to
ju¿ inna sprawa. Ludzie pracuj¹cy w agencjach pomocowych
mówi¹, ¿e zawsze jest mniej pieniêdzy ni¿ obiecywano. Zanim
jednak zebra³y siê rz¹dy na konferencjê - zwykli ludzie ju¿
dawno wp³acali pieni¹dze... Takie tragedie uruchamiaj¹ zawsze
strumienie dobra. Tym bardziej wymowne jest, ¿e tym razem
dzia³o siê to w okresie Bo¿ego Narodzenia, wi¹t tak bardzo
zwi¹zanych z obdarowywaniem.
Przy okazji jednak ONZ zaapelowa³ do wszystkich, by przy
okazji pomocy dla Azji nie zapomnieæ o ludziach umieraj¹cych
z wojen i g³odu w innych czêciach wiata. Na ca³ym wiecie
26 milionów ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy, takiej
jak ofiary tsunami. 30.000 ludzi umiera dziennie z g³odu. Jest na
wiecie 14 krajów uznanych za rejony katastrofy humanitarnej,
w tym 11 w Afryce. Najwiêksze tragedie dziej¹ siê w pó³nocnej
Ugandzie, w zachodnim Sudanie (Darfur) i w Demokratycznej
Republice Konga. Toczy siê tam wojna, ale wiêkszoæ ludzi
umiera z g³odu i chorób panuj¹cych w obozach dla uchodców.
W Kongu codziennie ginie i umiera 1.000 osób. To tak, jakby
kraj prze¿ywa³ azjatyckie tsunami co 5 miesiêcy przez wiele lat.
Co my mo¿emy na to? Z pewnoci¹ nie uszczêliwimy wiata
w pojedynkê. Mo¿emy jednak przynajmniej trochê optymistyczniej spojrzeæ na w³asn¹ sytuacjê. Nie jestemy bogaci, ale
mamy dach nad g³ow¹, nie przy¿ylimy katastrofy tak jak
Indonezja. Zróbmy w Wielkim Pocie post od narzekania.
Nie ubêdzie nam k³opotów, ale nastrój na pewno siê poprawi.
Uwierzmy tak¿e, ¿e nawet skromne datki mog¹ wiele pomóc.
ONZ mówi, ¿e jeden dolar wystarczy by uratowaæ ¿ycie jednego
dziecka. Dolar to ok. 3 z³ote. Popatrzmy jak niewiele trzeba by
pomóc. Nawet kilka groszy w po³¹czeniu z groszami innych
mo¿e z³o¿yæ siê na sumê ratuj¹c¹ ¿ycie. Pamiêtajmy o tym,
ilekroæ proszeni jestemy o wsparcie ró¿nych celów. Mo¿e bym
o tym nie pisa³a, ale nie mogê zapomnieæ tego co widzia³am
niedawno w telewizji - wychudzona matka w Sudanie dawa³a
pier do ssania szkieletowi swojego dziecka. Jeszcze ¿y³o,
jeszcze mia³o si³ê ssaæ, ale jak d³ugo jeszcze?
Modlitwa, ja³mu¿na i post - ofiarujmy co z tego za tych, dla
których zbyt trudnym celem jest prze¿yæ.
Anna Kurtycz
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Posypmy głowy popiołem

Posypmy g³owy popio³em,
Uderzmy przed Panem czo³em,
Zapustne uciechy na stronê!
Wijmy cierniow¹ koronê!
Posypmy g³owy popio³em,
G³os wo³a z nieba surowy:
Na stronê teraz uciechy!
Pokuta, pokuta za grzechy.

Ta popularna niegdy pieñ, piewana w rodê
Popielcow¹, przypomina³a, ¿e nadszed³ czas pokuty,
szczególnego wejrzenia w g³¹b swej duszy, czas
nawrócenia i zbli¿enia siê do cierpi¹cego Zbawiciela.
roda Popielcowa ma uwiadomiæ znikomoæ
naszego ¿ycia. Jestemy jak æma kr¹¿¹ca wokó³ wiecy
i gin¹ca w jej p³omieniu, jak licie drzew, którym
siê zda³o, ¿e odrywaj¹c siê od pnia zyska³y wolnoæ
- tymczasem upad³y na ziemiê i uleg³y rozk³adowi. Przemijanie. Oto ludzki los.
Przypominaj¹ o tym s³owa kap³ana: Prochem jeste i w proch siê obrócisz.
W ekonomii Bo¿ej cz³owiek jest ogniwem ³¹cz¹cym widzialne z niewidzialnym. Z jednej strony ci¹¿y w dó³. Stwórca uczyni³ go najwa¿niejszym ze stworzeñ,
mówi¹c: niech panuje. Z drugiej strony d¹¿y ku górze, bo Bóg stworzy³ go
na swój obraz, a serce nape³ni³ têsknot¹ za wiecznoci¹. Tak zawieszeni miêdzy
niebem a ziemi¹ - d¹¿ymy, by staæ siê prochem, a czyst¹ duszê z³o¿yæ Stwórcy.
Bóg nie odwróci³ siê od ludzi. To cz³owiek sam zadecydowa³, ¿e przykazania
Stwórcy s¹ dla niego za ciê¿kie i niewygodne, i sam, z wolnej i nieprzymuszonej
woli, postanowi³ je przekreliæ. Zacz¹³ wiêc ¿yæ w grzechu - niezgodnie z wol¹
Stwórcy. wiadomoæ pope³nionego grzechu nie dawa³a jednak cz³owiekowi
spokoju. Ka¿de nieszczêcie spadaj¹ce na ludzi by³o okazj¹ do uwiadomienia
sobie stanu nie³aski u Boga oraz potrzeby pokuty za pope³nione grzechy.
Gdy Naród Wybrany, obci¹¿ony wiêtokradztwem, poniós³ klêskê pod Aj, Jozue
rozdar³ swe szaty i pad³ twarz¹ na ziemiê przed Ark¹ Pana. On i starsi Izraela
posypali prochem g³owy i wo³ali: Panie! Dlaczego przeprowadzi³e ten lud przez
Jordan? Czy po to, aby wydaæ nas w rêce Amorytów na wytêpienie? (Joz 7,7).
Bóg w odpowiedzi na ich modlitwê przemówi³: Wstañ! Dlaczego le¿ysz
twarz¹ do ziemi? Izrael zgrzeszy³: z³ama³ przymierze, jakie z nimi zawar³em...
Nie bêdê nadal z wami, jeli nie wytêpicie wród siebie dotkniêtych kl¹tw¹.
Powstañ, oczyæ lud i rozka¿ mu: Oczyciæ siê na jutro (Joz 7,10.12-13).
Bóg za¿¹da³ oczyszczenia. Chodzi³o Mu oczywicie o przemianê wewnêtrzn¹,
o odrzucenie grzechu i prawdziwe pojednanie. Wierni, chc¹cy ponownie nawi¹zaæ kontakt z Bogiem i odzyskaæ utracon¹ ³askê, winni zerwaæ z grzechem. W
Starym Testamencie obowi¹zkiem by³o ukaranie winnych, stosuj¹c przy tym
nawet karê mierci, chyba ¿e dokonano wykupu winowajcy. Istnia³a równie¿
mo¿liwoæ, ¿e winny móg³ sam poddaæ siê karze Boga.
Choæ cz³owiek odrzuci³ Bo¿y plan - i zawsze go odrzuca, gdy wybiera grzech
- Bóg nie zrezygnowa³ z cz³owieka. Na drogê jego trudnego ¿ycia da³ mu
nadziejê, ¿e kiedy przyjdzie Kto, kto naprawi to wszystko, kto raz jeszcze
wejdzie w ¿ycie ludzkie z Bo¿ym programem, wype³ni go do koñca i w ten
sposób ocali cz³owieka. Tym Kim jest Syn Bo¿y, który sta³ siê cz³owiekiem
i wszed³ w dzieje ludzkie, by naprawiæ w cz³owieku to, co jest z³e.
Na pocz¹tku czasu, który dany zosta³ cz³owiekowi po to, aby powróci³ do Boga,
aby siê nawróci³, Koció³ w rodê Popielcow¹ powiêca popió³ ze spalonych
palm z ubieg³orocznej Niedzieli Palmowej i modli siê tymi s³owami: Bo¿e,
Ty nie chcesz mierci grzeszników, lecz ich nawrócenia, wys³uchaj ³askawie
naszej proby i racz w swojej dobroci pob³ogos³awiæ ten popió³, którym
zamierzamy posypaæ nasze g³owy, spraw, bymy
uznaj¹c, ¿e jestemy prochem i w proch siê
obrócimy, przez gorliwe pe³nienie czterdziestodniowej pokuty otrzymali odpuszczenie
grzechów i nowe ¿ycie, na podobieñstwo Twojego
Zmartwychwsta³ego Syna".
Okres Wielkiego Postu to czas wielkiej szansy
dla cz³owieka i dlatego zachodzi koniecznoæ
zajrzenia w swoje serce. Dlatego te¿ spowied,
Komunia w., rekolekcje, misje - potrzebne s¹
w tym czasie, by nast¹pi³o definitywne odwrócenie
siê od wszelkiego z³a i dokona³o siê prawdziwe
i trwa³e nawrócenie. Trzeba do tego silnej woli,
solidnej pracy nad sob¹, by stawaæ siê coraz pe³niejszym cz³owiekiem. To jest owo powracanie
cz³owieka do Boga, do stanu, jaki pierwotnie
mia³ byæ udzia³em cz³owieka. Niech wci¹¿ brzmi
w naszych uszach wezwanie: Nawróæcie siê i
wierzcie w Ewangeliê. Oby to wo³anie us³yszeli
wszyscy i zanurzyli siê w blaskach wiat³a,
jakim jest nasz Odkupiciel.
Jan Uryga ród³o 8/2004
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Nie czekać do świąt
Nie bójmy się spowiedzi, nie
zostawiajmy jej na „specjalne“
okazje. Nie czekajmy do świąt i
rekolekcji, aby stało się zadość
obowiązkowi. Szukajmy jej mocy,
kiedy woła o to sumienie. Wtedy
doświadczymy jej wartości.

S¹ dwie najbardziej bezbronne dziedziny
w ¿yciu ludzkim: mi³oæ i wiara. Obie ³atwo
zniszczyæ, obie nie daj¹ siê zamkn¹æ w normy.
Z drugiej strony, nasza natura domaga siê zewnêtrznego i wewnêtrznego ³adu. Tacy jestemy.
S³owa te dobrze oddaj¹ istotê nakazu drugiego
przykazania kocielnego: Przynajmniej raz
w roku przyst¹piæ do sakramentu pokuty.
By³oby najwiêkszym b³êdem traktowaæ ten
obowi¹zek formalnie. Gdzie nie ma ducha, a
pozostaje tylko litera prawa, zatraca siê mi³oæ
i wolnoæ, gubi siê sens. Ludzie nie lubi¹ dzisiaj
nakazów. Mimo to Koció³ ¿¹da, aby nakaz
corocznej spowiedzi znalaz³ siê wród podstawowych obowi¹zków chrzecijanina. Dlaczego?
W czasach, kiedy Koció³ prze¿ywa³ kryzys,
przyst¹pienie do spowiedzi i szczere wyznanie
grzechów by³o potwierdzeniem trwania z nim,
wyznaniem wiary. Dzisiaj mo¿e jest to mniej
akcentowane, ale sens gestu siê zachowa³. Jeli
istot¹ relacji miêdzy wierz¹cymi jest mi³oæ, to
jak mo¿na tolerowaæ grzech, który j¹ niweczy?
Innym powodem jest bardzo mocne podkrelenie wielkiej wartoci sakramentu pojednania.
To nie psychologiczny seans - by by³o lepiej
na duszy, gdy¿ wtedy wartoæ spowiedzi
uzale¿niona by³aby np. od nastroju penitenta,
przygotowania ksiêdza itp. A tymczasem
sakrament pojednania to SPOTKANIE, to
dowiadczenie Bo¿ej mi³oci i mi³osierdzia.
A my niejednokrotnie klêkaj¹c przy kratkach
konfesjona³u, pytamy siebie: Co ja powiem?
zamiast: Kogo spotkam? Co otrzymam? Przejmujemy siê grzechami, a tak ma³o mi³oci¹,
któr¹ Bóg nam ofiarowuje daruj¹c nam grzechy.
Nie wolno w drugim przykazaniu przegapiæ
s³owa: przynajmniej. Doroczna spowied to
niezbêdne minimum. Cz³owiek, który tylko
raz w tygodniu my³by rêce, tylko od czasu do
czasu zmienia³ ubrania - prze¿y³by, ale...
Duch ludzki to bardzo delikatna struna. Nie
strojona odpowiednio, wydaje fa³szywy g³os...
Duch nie pielêgnowany - otacza siê skorup¹
egoizmu, wpada w marazm. Niby wszystko w
porz¹dku, ale szybko zaciera siê granica miêdzy
dobrem a z³em. To wielkie niebezpieczeñstwo.
Dobrze prze¿yta spowied, ods³aniaj¹ca
korzenie z³a, dotykaj¹ca g³êbi motywacji umacnia i pozwala dostrzec ogrom Bo¿ej
mi³oci i na wszystko patrzeæ inaczej.
Potrzebna jest umiejêtnoæ dystansowania
siê wobec siebie, by stawaæ w prawdzie przed
Bogiem i nazywaæ rzeczy po imieniu - tak¿e
te, z których nie jest siê dumnym. Dlatego
sakrament pokuty ma tak¹ w³anie formê:
powiedzenia drugiemu tego, co wstydliwie
chowa siê w sumieniu. To nie jest ³atwe, ale
daje wolnoæ. Bóg chce, bymy byli wolni.
Koció³ niesie tê wolnoæ. Im czêstsza i lepsza
spowied, tym doskonalsza wolnoæ.
ks. Pawe³ Siedlanowski, Ró¿aniec 3/2004
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Tajemnica Wielkiego Postu

Czy potrzebny jest post?

Wielki Post to czas, w którym Koció³ zaprasza w imieniu
Wielu ludzi odpowiada, ¿e nie. Zw³aszcza m³odzi coraz
Chrystusa do szczególnej wspó³pracy z ³ask¹ Bo¿¹. Na ³askê czêciej s¹ przekonani, ¿e post jest niepotrzebny. Inni choæ nie
tê nikt nie jest w stanie zapracowaæ - Bóg daje j¹ zupe³nie wykluczaj¹ potrzeby postu, nie potrafi¹ siê w³¹czyæ w ten czas
darmo, z powodu zas³ug Chrystusa. Ale ¿yczy sobie, bymy nie szczególnego zamylenia i dyscypliny. Oczywicie ludzie ci
tylko nie stawiali Mu przeszkód, lecz bymy wspó³pracowali dorabiaj¹ sobie jak¹ ideologiê, by usprawiedliwiæ sw¹ postawê.
z Nim w jej przyjmowaniu i rozwijaniu - a¿ do wiêtoci. To sam Od czasu grzechu pierworodnego, cz³owiek sta³ siê przecie¿
Chrystus nas oczyszcza, zbawia, uwiêca - ale w tym zbawieniu mistrzem w manipulowaniu myleniem i w oszukiwaniu samego
i uwiêceniu równie¿ my uczestniczymy poprzez swoje uczynki siebie. S³yszymy wiêc, ¿e modlitwa, post i ja³mu¿na to dziwactwo,
chrzecijañskie. Nie lekcewa¿my wiêc uczynków!
bezduszna asceza, bezsensowne umartwienie, a w najlepszym
Oto tajemnica Wielkiego Postu: nasze dobre
przypadku to niepotrzebna rezygnacja z radoci ¿ycia.
uczynki maj¹ zas³ugê u Boga. O jakie uczynki
Ten szum ideologiczny tworz¹ ci, którzy próbuj¹ ukryæ
chodzi? Znamy z katechizmu przynajmniej trzy
w³asne lenistwo, uzale¿nienia i bezradnoæ wobec z³ych
najwa¿niejsze: modlitwa, post i ja³mu¿na. Nale¿y je
nawyków, w³asne iluzje o istnieniu ³atwego szczêcia, o
traktowaæ zawsze razem, nie osobno. Szczególne
byciu kim doskona³ym i samowystarczalnym, o byciu
znaczenie ma tu post, który u³atwia modlitwê i
w³asnym stwórc¹ i w³asnym przeznaczeniem. Wielki
ja³mu¿nê. O tych uczynkach jeszcze raz przeczyPost nie jest dobr¹ propozycj¹ dla jakichkolwiek
tajmy sobie w Chrystusowym Kazaniu na Górze.
ideologów, czyli dla tych, którzy nie umiej¹ ¿yæ w
W Wielkim Pocie wiêcej siê módlmy. Droga
wiecie rzeczywistym i dlatego próbuj¹ byæ mistrzami
Krzy¿owa co pi¹tek i niedzielne Gorzkie ¯ale od fikcji i demagogii. Wielki Post nie interesuje tych,
abymy siê bardziej przybli¿yli do tajemnicy Bo¿ej
którzy nie d¹¿¹ do zrozumienia w³asnej
Mêki, któr¹ jestemy odkupieni i która jest dla nas
tajemnicy, a których mo¿e zainteresowaæ
codziennie obecna we Mszy wiêtej. Bierzmy udzia³
jedynie medytacja polegaj¹ca na liczeniu
w rekolekcjach: przede wszystkim tych parafialnych,
w³asnego (niespokojnego) têtna i oddechu,
ale tak¿e - o ile kto mo¿e - i w tych zamkniêtych.
a nie taka, która pomaga w uczeniu siê
I jeszcze codzienna modlitwa w rodzinie - niech te¿
dojrza³ej sztuki ¿ycia. Z Wielkiego Postu musz¹
nabierze wielkopostnego kolorytu, choæby przez
kpiæ ci, którzy nie potrafi¹ funkcjonowaæ bez
do³¹czenie odpowiedniej pieni.
substancji zniekszta³caj¹cych ludzk¹ wiadomoæ
W Wielkim Pocie wiêcej poæmy. Ludzie dzisiejsi (inaczej i niszcz¹cych ludzk¹ wolnoæ. Tych ludzi mo¿e uratowaæ tylko
ni¿ nasi przodkowie) na ogó³ nie s¹ sk³onni do przesady w dotkliwe dowiadczenie w³asnej s³aboci i niewystarczalnoci.
tym wzglêdzie, raczej odwrotnie. A wiêc, na przekór temu, co
Wielki Post, przed którym broni¹ siê wyznawcy naiwnych czy
radzi wiat, ukochajmy nasz post! Przypomnijmy naszej cielesnej cynicznych ideologii, jest cenn¹ propozycj¹ tylko dla realistów,
naturze, ¿e to nie ona rz¹dzi, lecz Duch. Niech to nie bêdzie dla tych, którzy ¿yj¹ w wiecie faktów a nie w wiecie fikcji,
dieta, (kto kiedy mówi³, ¿e mu posty dobrze robi¹ na zdrowie) którzy rozumiej¹, ¿e aby karmiæ siê zdrow¹ ¿ywnoci¹, trzeba
ale religia. Mo¿e wiêc rozszerzyæ pi¹tkow¹ wstrzemiêliwoæ najpierw uwolniæ siê od toksycznych pokarmów, wiêzi, rozmów,
od miêsa tak¿e na rody i soboty? A mo¿e zrezygnowaæ w bodców. Z Wielkiego Postu mog¹ skorzystaæ jedynie ludzie
Wielkim Pocie z czego równie smacznego, co niekoniecznego? inteligentni, którzy rozumiej¹, ¿e jeszcze nie w pe³ni rozumiej¹
Trzeba roztropnie podj¹æ zobowi¹zania, a potem w nich wytrwaæ. w³asn¹ tajemnicê, ¿e s¹ dla samych siebie zagro¿eniem, i ¿e
W Wielkim Pocie dawajmy ja³mu¿nê. Jest dobry zwyczaj czasem wyrz¹dzaj¹ krzywdê innym, tak¿e, a mo¿e przede wszystzak³adania w domu specjalnej skarbonki, gdzie odk³ada siê to, kim tym, których kochaj¹ lub chcieliby kochaæ. Wielki Post
co siê zaoszczêdzi z powodu podjêtych postów. Te oszczêdnoci jest sensown¹ propozycj¹ jedynie dla tych, którzy nie boj¹ siê
przeznaczmy dla biednych - najlepiej dla kogo konkretnego. ciszy i refleksji, dla tych, dla których wa¿niejsze jest to, kim s¹,
Pamiêtajmy tylko, ¿e ja³mu¿nê trzeba
ni¿ to, co maj¹, którzy aspiruj¹ do tego,
dawaæ bez upokarzania, jak najbardziej Inne podejście do postu
by dojrzale kochaæ i dojrzale pracowaæ.
dyskretnie. Ja³mu¿n¹ niech bêd¹ nie Post pojmujemy zwykle jako wyrzeczenie, Dla nich Wielki Post to najpierw post
tylko pieni¹dze, jedzenie i odzie¿, lecz najczêciej rezygnacj¹ z jedzenia s³odyczy, od tego, co przeszkadza w ich rozwoju i
równie¿ rozmowa, zainteresowanie, picia alkoholu lub ogl¹dania telewizji. szczêciu, to post od ha³asu i naiwnoci,
wytrwa³a modlitwa w czyjej intencji. Istnieje jednak wiele innych, twórczych od grzechu i s³aboci, od bezmylnoci
Pan Jezus uczy, bymy nie dawali mo¿liwoci zbli¿enia siê do Boga przez i krzywdy, ale przede wszystkim to post,
po sobie znaæ, ¿e pocimy, modlimy praktykowanie postu. Oto kilka z nich na który karmi. Modlitwa, wewnêtrzna dyssiê i dajemy ja³mu¿nê. A wiêc na Wielki Post, a mo¿e - jeli trzeba - na d³u¿ej: cyplina, wra¿liwoæ na ludzi biednych
zewn¹trz umiech, a wewn¹trz - l. Podejmij post od gniewu i nienawici. materialnie i moralnie to droga, która
powaga, skupienie i pokuta. Jednak Codziennie daj bliskim now¹ porcjê mi³oci. prowadzi do obfitoci tego pokarmu,
nie popadajmy w skrajnoci: skoro
którego najbardziej jestemy spragnieni.
przez Wielki Post idziemy do Mêki 2. Podejmij post od os¹dzania innych. Wielki Post jest czasem karmienia siê
Pañskiej, nie wypada i nie nale¿y Zanim kogo potêpisz, przypomnij sobie, Bogiem, Jego prawd¹ i mi³oci¹, Jego
prowokowaæ w tym czasie zabawy i jak Jezus odnosi siê do twoich upadków. wiêtoci¹ i wolnoci¹. Wielkopostna
weso³oci (bêdzie na nie doæ czasu 3. Podejmij post od upadania na duchu. Bóg modlitwa, refleksja, dyscyplina i ofiarkiedy indziej). Jestemy coraz bli¿ej ma dla ciebie najlepszy z mo¿liwych planów. noæ nie jest celem samym w sobie. To
mierci Pañskiej - nie zapominajmy
wszystko przygotowuje do spotkania ze
o swojej w³asnej i do niej siê przygo- 4. Podejmij post od narzekania. Kiedy masz Zmartwychwsta³ym, w którym od¿yj¹
ochotê narzekaæ, zamknij oczy i przypomnij
towujmy. A wiêc czy Wielki Post ma
nasze najg³êbsze pragnienia i aspiracje.
sobie radoci, jakimi obdarza ciê Jezus.
nam up³yn¹æ we ³zach? Owszem.
Niech Wielki Post stanie siê czasem
Jeli to s¹ ³zy osobistego nawrócenia. 5. Podejmij post od ¿alu i goryczy. Pracuj nawrócenia. A nawróciæ siê, to nauczyæ
Ale jeli ³zy, to i umiech, bo po Wielkim nad przebaczaniem tym, którzy ciê zranili. siê kochaæ,to staæ siê najpiêkniejsz¹,
Pi¹tku jest Wielkanoc, a po mierci - 6. Podejmij post od wydawania zbyt wielu Bo¿¹ wersj¹ samego siebie, to ofiarnie
zmartwychwstanie. W Wielkim Pocie pieniêdzy. Ogranicz wydatki i przeznacz kochaæ i dojrzale przyjmowaæ mi³oæ
chrzecijanin umiecha siê przez ³zy. zaoszczêdzone pieni¹dze dla ubogich.
od Boga i od ludzi.
Pawe³ Milcarek
ks. Marek Dziewiecki
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Zostań z nami Panie!

W³anie bowiem podczas niedzielnej Mszy w, chrzecijanie

Fragmenty i omówienie Listu Apostolskiego Ojca szczególnie mocno prze¿ywaj¹ to, czego dowiadczyli ApostoŚwiętego Jana Pawła II do biskupów, duchowień− ³owie wieczorem w dniu Paschy, gdy Zmartwychwsta³y objawi³
stwa i wiernych na Rok Eucharystii 2004/2005. siê im wszystkim, zgromadzonym w jednym miejscu (J20,19).

Pe³ny tekst drukowa³a Niedziela w nr 46, z 14.11.2004 r.

W tej niewielkiej wspólnocie uczniów, stanowi¹cej zal¹¿ek

Część II
Kocio³a, by³ obecny Lud Bo¿y wszystkich czasów. Niech
Eucharystia Źródłem i Objawieniem Komunii kap³ani w pracy duszpasterskiej w tym roku powiêc¹ jeszcze

19.

Na probê uczniów z Emaus, by pozosta³ z nimi, Jezus
odpowiedzia³ darem o wiele wiêkszym: przez Sakrament Eucharystii pozosta³ w nich. Przyjêcie Eucharystii jest
wejciem w g³êbok¹ komuniê z Jezusem. Trwajcie we Mnie,
a Ja bêdê trwa³ w was (J 15,4), Ta relacja wewnêtrznego
trwania w sobie nawzajem, pozwala nam spodziewaæ siê w
jaki sposób nieba na ziemi. Czy¿ nie jest to najwiêkszym
pragnieniem cz³owieka? Czy¿ nie to by³o zamierzeniem Boga,
realizuj¹cego w dziejach swój plan zbawienia? Bóg sprawi³,
¿e serce cz³owieka odczuwa g³ód Jego S³owa, g³ód, który
zaspokoi tylko pe³ne zjednoczenie z Nim. Komunia eucharystyczna jest nam dana, bymy sycili siê Bogiem na tej ziemi w
oczekiwaniu na pe³ne zaspokojenie w niebie.
Jeden chleb, jedno cia³o.
Jednak tej szczególnej bliskoci, jaka urzeczywistnia siê
w komunii eucharystycznej, nie mo¿na w³aciwie rozumieæ
ani w pe³ni prze¿ywaæ poza komuni¹ kocieln¹. Wielokrotnie
podkrela³em to w encyklice Ecciesia de Eucharistia. Koció³
jest cia³em Chrystusa: idzie z Chrystusem w takiej mierze,
w jakiej pozostaje relacji do Jego cia³a. Chrystus tworzy tê
jednoæ przez wylanie Ducha wiêtego. On sam nie przestaje
jej umacniaæ przez swoj¹ eucharystyczn¹ obecnoæ. Istotnie, to
w³anie jeden Chleb eucharystyczny czyni nas jednym cia³em.
Stwierdza to aposto³ Pawe³: Poniewa¿ jeden jest chleb, przeto
my, liczni, tworzymy jedno cia³o. Wszyscy bowiem bierzemy
z tego samego chleba (1Kor 10,17). W tajemnicy Eucharystii
Jezus buduje Koció³ jako komuniê, zgodnie z najwy¿szym
wzorem przywo³anym w modlitwie arcykap³añskiej: Jak Ty,
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno,
aby wiat uwierzy³, ¿e Ty Mnie pos³a³" (J17,21).
Eucharystia jest ród³em jednoci Kocio³a, jest te¿
jej najlepszym przejawem. Eucharystia jest epifani¹
(objawieniem) komunii w. Dlatego Koció³ stawia warunki
dopuszczenia do pe³nego udzia³u w celebracji eucharystycznej.
Ró¿ne ograniczenia winny nas sk³oniæ do coraz lepszego uwiadamiania sobie, jak wymagaj¹ca jest komunia, której oczekuje
od nas Jezus. To jednoæ hierarchiczna, oparta na wiadomoci
ró¿nych ról i pos³ug, stale potwierdzana równie¿ w modlitwie
eucharystycznej przez wspominanie papie¿a i biskupa diecezjalnego. To komunia braterska, podtrzymywana przez duchowoæ
komunii, która nas sk³ania do wzajemnego otwarcia siê na
siebie, do mi³oci, zrozumienia i przebaczenia.
Jeden duch i jedno serce (Dz4,32)
W ka¿dej Mszy w. jestemy wzywani, by zmierzyæ
siê z idea³em komunii, który ksiêga Dziejów Apostolskich
przedstawia jako wzór dla Kocio³a wszystkich czasów. Jest to
Koció³ zebrany wokó³ Aposto³ów, powo³any przez S³owo Bo¿e,
zdolny do dzielenia siê nie tylko dobrami duchowymi, ale
równie¿ dobrami materialnymi. W tym Roku Eucharystii Pan
zachêca nas, bymy zbli¿yli siê mo¿liwie jak najbardziej do tego
idea³u. Nale¿y ze szczególnym zaanga¿owaniem prze¿ywaæ
momenty Mszy wiêtej, któr¹ biskup celebruje w katedrze
z prezbiterami, diakonami, i z udzia³em ca³ego Ludu Bo¿ego.
To jest g³ówne objawienie siê Kocio³a. Bêdzie jednak rzecz¹
godn¹ pochwa³y znalezienie innych okazji, równie¿ na szczeblu
parafii, do tego, aby wzrasta³o poczucie komunii, czerpi¹c z
celebracji eucharystycznej nowy zapa³.
Dzieñ Pañski. Moim g³êbokim pragnieniem jest, by
w tym Roku zwrócono szczególn¹ uwagê na ponowne
odkrywanie i prze¿ywanie niedzieli jako dnia Pañskiego i dnia
Kocio³a. Cieszy³bym siê bardzo, gdyby ponownie zosta³o
rozwa¿one to, co napisa³em w licie apostolskim Des Domini.
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wiêksz¹ uwagê Mszy w. niedzielnej jako celebracji, w której
wspólnota parafialna spotyka siê w jednoci ducha i w której
uczestnicz¹ tak¿e ró¿ne grupy, ruchy, stowarzyszenia.

Eucharystia początkiem i programem „Misji"

24.

Rozpoznawszy Pana, dwaj uczniowie z Emaus w tej
samej godzinie wybrali siê (£k 24,33), aby przekazaæ
to, co zobaczyli i us³yszeli. Kiedy naprawdê dowiadczy³o siê
Zmartwychwsta³ego, spo¿ywaj¹c Jego Cia³o i Krew, nie mo¿na
zatrzymaæ tylko dla siebie prze¿ywanej radoci. Spotkanie z
Chrystusem, stale pog³êbiane w eucharystycznej bliskoci,
wzbudza w Kociele i w ka¿dym chrzecijaninie piln¹ potrzebê
dawania wiadectwa i ewangelizowania. Zwróci³em na to
uwagê w homilii, w której zapowiedzia³em Rok Eucharystii,
nawi¹zuj¹c do s³ów w. Paw³a: Ilekroæ bowiem spo¿ywacie
ten chleb i pijecie kielich, mieræ Pana g³osicie, a¿ przyjdzie
(1Kor 11,26). Aposto³ dostrzega cis³y zwi¹zek miêdzy uczt¹
a g³oszeniem. Wejæ w komuniê z Chrystusem w pami¹tce
Paschy oznacza równoczenie poczuæ siê zobowi¹zanym do
stania siê misjonarzem wydarzenia, które ten obrzêd uobecnia.
Rozes³anie po Mszy w. to nakaz, który pobudza ka¿dego
chrzecijanina do zaanga¿owania w szerzenie Ewangelii i
o¿ywianie spo³eczeñstwa duchem chrzecijañskim.
Do tej misji Eucharystia daje nie tylko wewnêtrzn¹ si³ê,
ale równie¿, poniek¹d, program. Jest ona bowiem
sposobem bycia, który chrzecijanin przejmuje od Jezusa, a
przez jego wiadectwo ma promieniowaæ na spo³eczeñstwo i
kulturê. Aby do tego dosz³o, ka¿dy wierny musi przyswoiæ sobie
w medytacji osobistej i wspólnotowej wartoci, jakie wyra¿a
Eucharystia, postawy, jakie podpowiada, ¿yciowe zamiary, jakie
wzbudza. Dlaczego nie mielibymy w tym widzieæ szczególnego zadania, jakie niesie w sobie Rok Eucharystii?
Czyniæ dziêki. Zasadniczy element tego programu
zawiera siê w samym znaczeniu wyrazu eucharystia
dziêkczynienie. W Jezusie, w Jego ofierze, w Jego bezwarunkowym tak wobec woli Ojca jest tak, dziêki i amen"
ca³ej ludzkoci wiata. Koció³ ma przypominaæ ludziom tê
wielk¹ prawdê. To nagl¹ce zadanie w naszej zsekularyzowanej
kulturze, która zapomina o Bogu, a umacnia pró¿ne przekonanie o samowystarczalnoci cz³owieka. Wcielanie programu
eucharystycznego w codziennoæ, tam, gdzie siê pracuje i ¿yje
- w rodzinie, w szkole, w fabryce, w ró¿norodnych warunkach
¿ycia - oznacza m.in. dawanie wiadectwa, ¿e rzeczywistoci
ludzkiej egzystencji nie mo¿na uzasadniæ bez odniesienia do
Stwórcy. Stworzenie bowiem bez Stwórcy ginie. To transcendentne odniesienie, które zobowi¹zuje nas do nieustannego
dziêkczynienia - do postawy eucharystycznej - za to, co mamy
i czym jestemy, nie umniejsza autonomii rzeczywistoci
ziemskich, ale j¹ uzasadnia w sposób najbardziej autentyczny,
umieszczaj¹c j¹ równoczenie w jej s³usznych granicach.
W tym Roku Eucharystii chrzecijanie winni do³o¿yæ starañ,
by z wiêksz¹ moc¹ dawaæ wiadectwo o obecnoci Boga w
wiecie. Nie lêkajmy siê mówiæ o Bogu i z dum¹ nosiæ znaki
wiary. Kultura Eucharystii rozwija kulturê dialogu, która z
niej czerpie si³ê i pokarm. B³êdem jest uwa¿aæ, ¿e publiczne
odniesienie do wiary mog³oby naruszyæ autonomiê pañstwa i
instytucji cywilnych, czy nawet rodziæ postawy nietolerancji.
Jeli w historii nie obesz³o siê bez b³êdów w tej dziedzinie
równie¿ ze strony wierz¹cych, nie nale¿y ich przypisywaæ
chrzecijañskim korzeniom, ale niekonsekwencji chrzecijan
wzglêdem w³asnych korzeni. Kto nauczy siê sk³adaæ dziêkczynienie na wzór ukrzy¿owanego Chrystusa, mo¿e staæ siê
mêczennikiem, ale nigdy nie bêdzie przeladowc¹.
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Eucharystia nie jest tylko wyrazem komunii w ¿yciu
Kocio³a; jest równie¿ programem solidarnoci dla ca³ej
ludzkoci. Koció³ stale odnawia w celebracji eucharystycznej
sw¹ wiadomoæ, ¿e jest znakiem i narzêdziem nie tylko
wewnêtrznego zjednoczenia z Bogiem, ale tak¿e jednoci ca³ego
rodzaju ludzkiego. Ka¿da Msza wiêta, nawet kiedy celebruje
siê j¹ w ukryciu i w najbardziej zapomnianym zak¹tku ziemi,
nosi znamiê uniwersalnoci. Chrzecijanin, który uczestniczy w
Eucharystii, uczy siê z niej byæ rzecznikiem komunii, pokoju,
solidarnoci we wszystkich okolicznociach ¿ycia. Rozdarty
obraz naszego wiata, który wszed³ w nowe tysi¹clecie z widmem
terroryzmu i tragedii wojny, bardziej ni¿ kiedykolwiek wzywa
chrzecijan, by prze¿ywali Eucharystiê jako wielk¹ szko³ê pokoju,
gdzie formuj¹ siê mê¿czyni i kobiety, którzy na ró¿nych
szczeblach zaanga¿owania w ¿ycie spo³eczne, kulturalne i
polityczne dzia³aj¹ na rzecz rozwijania dialogu i komunii.
W s³u¿bie najmniejszych. Chcia³bym zwróciæ uwagê na
aspekt, który w znacznej mierze przes¹dza o autentycznym uczestnictwie w Eucharystii celebrowanej we wspólnocie:
chodzi o to, czy jest ona bodcem do czynnego zaanga¿owania w
budowê spo³eczeñstwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. W Eucharystii Bóg
ukaza³ najwy¿sz¹ formê mi³oci, odwracaj¹c
wszystkie kryteria panowania, które zbyt
czêsto dominuj¹ w ludzkich relacjach, i
radykalnie potwierdzaj¹c kryterium s³u¿by:
Jeli kto chce byæ pierwszym, niech bêdzie
ostatnim ze wszystkich i s³ug¹ wszystkich
(Mk 9,35). Nie przypadkiem w Ewangelii w/g w. Jana nie znajdujemy relacji o
ustanowieniu Eucharystii, ale jest tam scena
umywania nóg (J 13,1-20). Pochylaj¹c
siê, by umyæ nogi uczniom, Jezus wyjania
sens Eucharystii. wiêty Pawe³ podkrela,
¿e nie jest godziwa celebracja eucharystyczna, w której brakuje blasku mi³oci,
potwierdzonej konkretnym wiadectwem
dzielenia siê z najubo¿szymi.
Czy zatem nie mo¿na Roku Eucharystii
uczyniæ okresem, w którym wspólnoty
diecezjalne i parafialne postaraj¹ siê czynn¹
bratersk¹ pomoc¹ zaradziæ której z tak
licznych form ubóstwa na naszym wiecie?
Mam tu na myli tragediê g³odu, który drêczy setki milionów
ludzi, mam na myli choroby nêkaj¹ce kraje na drodze rozwoju,
samotnoæ starców, trudnoci prze¿ywane przez bezrobotnych,
przeciwnoci losu znoszone przez emigrantów. Te nieszczêcia
dotykaj¹ te¿ - chocia¿ w innej mierze - regiony zamo¿niejsze.
Nie mo¿emy siê ³udziæ: tylko po wzajemnej mi³oci i trosce
o potrzebuj¹cych zostaniemy rozpoznani jako prawdziwi
uczniowie Chrystusa (J 13,35; Mt 25,31-46). To kryterium,
wedle którego bêdzie mierzona autentycznoæ naszych celebracji eucharystycznych.
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Zakończenie

O, wiêta Uczto, w której przyjmuje siê Chrystusa!
Inicjatywa Roku Eucharystii rodzi siê ze zdumienia,
jakie budzi siê w Kociele przed t¹ wielk¹ Tajemnic¹. To zdumienie nieustannie ogarnia moj¹ duszê. Z niego zrodzi³a siê
encyklika Ecciesia de Eucharistia. Uwa¿am za wielk¹ ³askê
dwudziestego siódmego roku pos³ugi Piotrowej, który wkrótce
rozpocznê, mo¿liwoæ wezwania teraz ca³ego Kocio³a do
kontemplowania, wielbienia, adorowania w najszczególniejszy
sposób tego niewys³owionego Sakramentu. Niech Rok
Eucharystii bêdzie dla wszystkich cenn¹ okazj¹ do uwiadomienia sobie na nowo tego, jak niezrównany skarb Chrystus
powierzy³ swemu Kocio³owi. Niech pobudza do celebrowania
jej w sposób ¿ywszy, i bardziej wiadomy, a z tego niech
wyp³ywa ¿ycie chrzecijañskie przemienione mi³oci¹.

W tej perspektywie mo¿na realizowaæ liczne inicjatywy,
w/g rozeznania Pasterzy Kocio³ów lokalnych. Kongregacja
Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów zadba o dostarczenie
stosownych wskazañ i propozycji. Nie oczekujê jednak czynienia
rzeczy nadzwyczajnych, ale tego, by wszystkie inicjatywy
cechowa³o g³êbokie prze¿ycie duchowe. Gdyby owocem tego
Roku by³o choæby tylko o¿ywienie we wszystkich wspólnotach
chrzecijañskich sprawowania Mszy niedzielnej i powiêcenia
wiêcej czasu i uwagi adoracji eucharystycznej poza Msz¹ w.,
to ten rok ³aski spe³ni³by pok³adane w nim nadzieje. W ka¿dym
razie dobr¹ jest rzecz¹ mierzyæ wysoko, nie zadowalaj¹c siê
miernoci¹, bo zawsze mo¿emy liczyæ na pomoc Bo¿¹.
Wam, Drodzy Bracia w biskupstwie, powierzam ten
Rok, pewny, ¿e przyjmiecie moje wezwanie z ca³ym
apostolskim zapa³em. Wy, kap³ani, którzy ka¿dego dnia powtarzacie s³owa konsekracji, jako wiadkowie i g³osiciele tego
wielkiego cudu mi³oci, dokonuj¹cego siê w Waszych rêkach,
otwórzcie siê na ³askê tego Roku, sprawuj¹c codziennie Mszê
wiêt¹ z radoci¹ i zapa³em, takimi jak za pierwszym razem,
chêtnie trwaj¹c na modlitwie przed tabernakulum.
Niech bêdzie to Rok ³aski dla Was,
diakoni, którzy bezporednio jestecie
w³¹czeni w pos³ugê s³owa i s³u¿bê o³tarza.
Tak¿e Wy, lektorzy, akolici, nadzwyczajni szafarze Komunii w.: miejcie
wiadomoæ daru, jaki otrzymujecie przez
powierzon¹ Wam s³u¿bê dla godnego
celebrowania Eucharystii.
W szczególnoci zwracam siê do Was,
przyszli kap³ani: w ¿yciu seminaryjnym
starajcie siê dowiadczaæ, jak dobrze jest
nie tylko codziennie uczestniczyæ we
Mszy w., ale równie¿ prowadziæ d³ugi
dialog z Jezusem Eucharysti¹.
Wy, osoby konsekrowane, powo³ane
przez swoj¹ konsekracjê do intensywnej
kontemplacji, pamiêtajcie, ¿e Jezus w
tabernakulum oczekuje, by nape³niæ serca
Wasze tym g³êbokim dowiadczeniem
Jego przyjani, która jako jedyna mo¿e
nadaæ sens i pe³niê Waszemu ¿yciu.
Wy wszyscy, wierni, odkrywajcie na
nowo dar Eucharystii jako wiat³o i moc
dla Waszego codziennego ¿ycia w wiecie, w wykonywaniu
Waszych zawodów i w ró¿nych sytuacjach. Przede wszystkim
odkrywajcie go, ¿yj¹c w pe³ni piêknem i misj¹ rodziny.
Wiele te¿ oczekujê od Was, m³odzi, ponawiaj¹c zaproszenie
na wiatowy Dzieñ M³odzie¿y w Kolonii. Wybrany temat Przybylimy oddaæ Mu pok³on (Mt 2, 2) - szczególnie nadaje
siê, by zasugerowaæ Wam w³aciw¹ postawê w prze¿ywaniu
tego eucharystycznego Roku. Przyniecie na spotkanie z Jezusem
ukrytym w Eucharystii ca³y entuzjazm Waszego m³odego wieku,
Waszej nadziei, Waszej zdolnoci mi³owania.
Przed naszymi oczyma staj¹ przyk³ady wiêtych, którzy
w Eucharystii znaleli pokarm na drogê doskona³oci.
Ile razy wzruszali siê do ³ez, dowiadczaj¹c tej wielkiej tajemnicy,
i nieopisanej radoci oblubieñczej przed Sakramentem O³tarza.
Niech nam pomaga przede wszystkim Najwiêtsza Dziewica,
która ca³ym swoim ¿yciem ucielenia³a tajemnicê Eucharystii.
Koció³, patrz¹c na Maryjê jako na swój wzór, jest wezwany
do Jej naladowania tak¿e w odniesieniu do Najwiêtszej
Tajemnicy. Chleb eucharystyczny, który przyjmujemy, jest
niepokalanym cia³em Jej Syna. Niech w tym Roku ³aski Koció³,
wspierany przez Maryjê, z nowym zapa³em podejmuje sw¹ misjê
i coraz bardziej rozpoznaje w Eucharystii ród³o i szczyt ca³ego
swego ¿ycia. Niech wszystkich obejmie moje b³ogos³awieñstwo, nios¹ce ³askê i radoæ.
Z Watykanu, 7.X.2004 r., we wspomnienie NMP Ró¿añcowej,
w 26 roku Pontyfikatu.
Jan Pawe³ II Papie¿
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Przykazanie IV

Nie idealizujmy rodziców

Bóg w Starym Testamencie rzek³: Czcij ojca i matkê. Nie powiedzia³:
Kochaj! Czciæ trzeba ka¿dego ojca i matkê. Ale nie ka¿dego rodzica mo¿na
kochaæ. Jezus w Nowym Testamencie poleci³ szacunek zamieniæ w mi³oæ.
Wype³niamy przykazanie Boga, je¿eli otaczamy modlitw¹ ojca i matkê,
bez wzglêdu na to, jak¹ rolê odegrali w naszym ¿yciu. Jest to wdziêcznoæ
za dar ¿ycia, które jest jak kosz, do którego Bóg wk³ada inne dary, wk³adaj¹
je te¿ inni ludzi i my sami. Za ten kosz zawsze trzeba dziêkowaæ ojcu i matce.
Rodzice maj¹ nie tylko przekazaæ ¿ycie. Winni te¿ wychowaæ swe dzieci.
Z tym jednak bywa ró¿nie. Jedni wychowuj¹, inni nie. Bywaj¹ nawet tacy,
którzy je gorsz¹, rani¹ lub s¹ wrogami dziecka. Trzeba to dostrzec. Dzieci
poranionych w rodzinach jest du¿o. Lecz¹ one te rany czasem przez ca³e ¿ycie.
Przy czwartym przykazaniu Dekalogu trzeba pamiêtaæ o tym, by nie
idealizowaæ rodziców. Na pewno Bóg obdarzy wielk¹ nagrod¹ tych rodziców, którzy swe dziecko otoczyli m¹dr¹ mi³oci¹, bo to Oni ukazali dziecku
Jego Ojcowsk¹ twarz. Konsekwencje
bêd¹ równie¿ wobec tych rodziców,
którzy nie otoczyli dziecka mi³oci¹,
bo utrudnili mu kontakt z Bogiem.
Dobrzy rodzice to jedna z najwiêkszych wartoci, jak¹ cz³owiek mo¿e
spotkaæ na ziemi, za krzywda wyrz¹dzona przez ojca lub matkê nale¿y do
najwiêkszych, jakie cz³owiek mo¿e
dowiadczyæ w ¿yciu doczesnym.
W pierwszych latach ¿ycia dziecko
jest zupe³nie bezradne, zdane w stu
procentach na rodziców. Jego ca³e
¿ycie zale¿y od tego, jakie s¹ rêce
jego rodziców i jakie s¹ ich serca.
Dziecko chce mieæ wspania³ych rodziców. To pragnienie jego serca.
Potrafi broniæ rodziców wbrew faktom, by tylko udowodniæ, ¿e rodzice
je kochaj¹. Ramiona ojca i matki s¹ dla niego domem. Poza nimi jest
bezdomne. A bezdomnoæ to jeden z najwiêkszych dramatów cz³owieka.
W naszej ojczynie jest ok. trzydziestu tys. dzieci, których rodzice
zostali pozbawieni rodzicielskich praw. To doæ du¿e miasto. Czêæ z tych
dzieci znalaz³a siê w Domach Dziecka. Ale dom to nie s¹ ciany. Dom
to s¹ rêce i serca ojca i matki. Czêæ tych dzieci znalaz³a rodziny zastêpcze.
Niektóre z nich odnalaz³y siê w nowej rodzinie i uwierzy³y w mi³oæ.
Inne, nios¹c ciê¿ar wspomnieñ odrzucenia przez w³asnych rodziców, staj¹
siê agresywne nawet wobec tych, którzy im otwarli drzwi swego domu.
Rodzice z Bo¿ego powo³ania przyjmuj¹ ka¿de poczête dziecko,
wychowuj¹ je, staj¹ siê dla niego autorytetem. Wprowadzaj¹ w ¿ycie
spo³eczne. Je¿eli s¹ ludmi wierz¹cymi nios¹ dziecko do chrztu, a gdy
podronie, u³atwiaj¹ mu spotkanie z Bogiem, id¹c wraz z nim do kocio³a.
Nie trzeba piewaæ pieni pochwalnej na czeæ dobrych i kochaj¹cych
rodziców, choæ taka pieñ by³aby na miejscu. Nie trzeba jej uk³adaæ bo
piewaj¹ j¹ zawsze dzieci, wnuki, prawnuki i ci, którzy maj¹ kontakt z
kochaj¹cymi rodzicami. Dobry ojciec i matka s¹ bowiem zawsze dobrymi
ludmi. W ¿yciu spo³ecznym wszyscy dostrzegaj¹ ich wielkie serca.
S¹ jednak rodzice, którzy poczêli dziecko, ale go nie przyjêli. Zdecydowali siê na zabójstwo. S¹ tacy, którzy zgodzili siê, by dziecko przysz³o
na wiat, ale ma³o siê nim interesuj¹. S¹ tacy, którzy dziecko zgorszyli
(pijañstwo, k³amstwo, kradzie¿, erotyka). S¹ tacy, którzy je skrzywdzili
stosuj¹c przemoc (dzieci bite do kalectwa, molestowane, ¿yj¹ce w ci¹g³ym
stresie). Tej patologii w rodzinach jest du¿o i nie wolno jej nie dostrzegaæ.
Czwarte przykazanie jest wezwaniem skierowanym przez Boga do
ka¿dego cz³owieka, aby przestrzeñ, która dzieli go od rodziców, by³a
wype³niona szacunkiem. Dla nas, chrzecijan, ten szacunek winien mieæ
jedn¹ z form mi³oci. Najlepiej jeli to jest mi³oæ wzajemna, bywa jednak, ¿e jest to jedynie mi³oæ bliniego, a czasem jest to mi³oæ nieprzyjació³. Je¿eli chrzecijanin zosta³ skrzywdzony przez rodziców, winien
przestrzeñ miêdzy nim a rodzicami, wype³niæ Bo¿ym przebaczeniem.
Tylko wtedy jego serce potrafi biæ normalnym rytmem, a rany wyniesione z rodzinnego domu mog¹ byæ zagojone. Znakiem za takiego
przebaczenia jest modlitwa za swoich rodziców.
ks. Edward Staniek, ród³o
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Przykazania Kościelne
Nie mo¿na byæ chrzecijaninem, nie nale¿¹c do
Kocio³a, który za³o¿y³ Jezus Chrystus. Do Kocio³a
w³¹cza Chrzest. Kandydatów do Chrztu Koció³ pyta:
Czy wyrzekasz siê wiata, grzechu i szatana?
Dopiero po udzieleniu jednoznacznej odpowiedzi
mo¿na podejæ do chrzcielnej wody.
W trosce o wytrwanie w Bogu Koció³ u³o¿y³ piêæ
przykazañ. Oto ich najnowsze sformu³owania:
1. W niedziele i wiêta uczestniczyæ we Mszy w. i
powstrzymaæ siê od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przyst¹piæ do Sakramentu
Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku,
w okresie Wielkanocy przyj¹æ Komuniê wiêt¹.
4. Zachowywaæ posty i wstrzemiêliwoæ od miêsa,
a w okresach pokuty powstrzymaæ siê od zabaw.
5. Troszczyæ siê o potrzeby wspólnoty Kocio³a.
Kto je ³amie, szybko odchodzi od
Kocio³a i Boga. Przykazania kocielne nale¿y wiêc traktowaæ jako
czerwone wiat³a, których naruszenie
sygnalizuje wejcie na drogê grzechu
i kontaktu ze z³ym duchem.
Przykazania te nie ograniczaj¹
naszej wolnej woli, bo nikogo nie
mo¿na na si³ê prowadziæ do nieba.
Ktokolwiek chce wróciæ do wiata,
grzechu i szatana, droga stoi otworem.
Kto podejmie tak¹ decyzjê, mo¿e
zrezygnowaæ z udzia³u we Mszy w.
i pracowaæ w niedziele i nie musi siê
spowiadaæ raz w roku. Nie zale¿y mu
te¿ na Komunii w., na spotkaniu z Chrystusem. Nie
musi rezygnowaæ z tañców w okresie postu. Jest to
jego dobrowolna decyzja. Koció³ jednak, obserwuj¹c
takiego cz³onka, posiada dowód na to, ¿e niewiele ma
on ju¿ wspólnego ze wspólnot¹ wiernych przy o³tarzu.
Obecnie w Polsce dwie trzecie ludzi ochrzczonych
nie uczestniczy w niedzielê we Mszy w. Podobne
proporcje dotycz¹ lekcewa¿¹cych okres pokuty,
(post i wstrzymanie siê od zabawy). Jeszcze wiêkszy
procent rezygnuje ze spowiedzi i Komunii wiêtej.
Znacznie wiêcej jest ludzi krytykuj¹cych Koció³ i
maj¹cych do niego pretensje ni¿ wspieraj¹cych go.
Widaæ decyzje ju¿ zosta³y podjête. Pamiêtajmy
jednak, ¿e ³ami¹c przykazania Bo¿e odwracamy
siê od Boga, a lekcewa¿¹c przykazania kocielne,
odwracamy siê od Kocio³a. Przypomnijmy prawa
nas obowi¹zuj¹ce: prawo moralne, Dekalog z Góry
Synaj, prawo Ewangelii i przykazania kocielne.
Postaw sobie pytanie: Czy zale¿y Ci na przynale¿noci do Kocio³a? Czy na Twej drodze nie pali siê ju¿
czerwone wiat³o lekcewa¿enia przykazañ kocielnych?
A jeli siê pali, zadaj sobie pytanie: Co zyskujê, a co
tracê, odwracaj¹c siê od Kocio³a? Powrót do Boga
i do Kocio³a jest o wiele trudniejszy ni¿ odejcie.
Przypominam to, mimo ¿e zdajê sobie sprawê, ¿e
czytaj¹cy te s³owa prawie wszyscy zachowuj¹ przykazania kocielne. Trzeba zmagaæ siê z pokus¹, by je
zachowaæ. wiat je lekcewa¿y, bo wie, ¿e w ten sposób
odci¹gnie nas od Kocio³a i zostawi samym sobie.
Winnimy siê nad zachowaniem tych przykazañ
zastanowiæ, by umieæ oceniæ postawy ludzi, z którymi
¿yjemy na co dzieñ. Czasem s¹ to nawet nasi najbli¿si,
którzy ju¿ zapomnieli, kiedy ostatni raz byli u Komunii
i jak wygl¹da niedzielna droga do kocio³a.
Trzeba, bymy umieli w tym wiecie ocaliæ siebie
oraz te wielkie wartoci, które s¹ obecne w Kociele.
ks. Edward Staniek ród³o 24/2003
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Przynależność terytorialna w kościele Finanse parafii
¯ycie parfii regulowane jest przez Prawo Kanoniczne oraz
postanowienia Synodu Diecezjalnego. Reguluj¹ one organizacjê
parafii, obowi¹zki duszpasterzy i wiernych, zasady udzielania
sakramentów i innych pos³ug duszpasterskich, zasady wynagradzania duszpasterzy i pracowników kocielnych, sposób dzielenia
ofiar sk³adanych przez wiernych itp. Ksi¹dz proboszcz jest
gospodarzem parafii, nie decyduje jednak sam o wielu sprawach
i nie mo¿e przeznaczaæ np. ofiar z tacy w/g swojego upodobania.
W czasie kolêdy wierni czêsto zadaj¹ pytania, czasem mimo
woli okazuje siê w rozmowie, ¿e nie wiedz¹ jak regulowane
jest ¿ycie parafii. Zwróæmy uwagê na kilka podstawowych spraw.
Od pocz¹tku istnienia Kocio³a w Polsce, tworz¹c now¹
parafiê biskup wyznacza³ jej terytorium. Mieszkañcy wiedzieli,
do którego kocio³a chodziæ, za kap³ani wiedzieli za kogo s¹
odpowiedzialni i komu przede wszystkim maj¹ pos³ugiwaæ.
Wa¿ne by³o te¿ okrelenie z jakiego terenu nale¿¹ siê parafii
daniny na jej utrzymanie. Ten uk³ad terytorialny parafii pozosta³
do dzi. Kanon 518 mówi, ¿e parafia obejmuje wszystkich
wiernych zamieszka³ych na jej terytorium. Spójrzmy na mapkê
terytorialn¹ naszej parafii. Je¿eli miejscowoæ, w której jestemy
zameldowani znajduje siê w jej obrêbie - to przynale¿ymy do
Parafii w. Antoniego w Woli Kie³piñskiej. Tak wiêc, po kolêdzie
przyjmujemy proboszcza z naszej parafii, a nie innego ksiêdza, z
którym siê przyjanimy. Tak¿e wiêkszoæ sakramentów nale¿y
przyjmowaæ w swojej parafii. Kanon 857 mówi, ¿e nale¿y
uwa¿aæ za regu³ê, ¿e doros³y ma przyjmowaæ chrzest w swoim
w³asnym kociele parafialnym, dziecko za w kociele parafialnym jego rodziców.
Ma³¿eñstwa winny byæ zawierane w tej parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada sta³e lub tymczasowe
zamieszkanie lub miesiêczny pobyt, gdy za chodzi o tu³aczy,
w parafii, gdzie aktualnie przebywaj¹. Za zezwoleniem w³asnego
ordynariusza albo w³asnego proboszcza, wolno ma³¿eñstwo
zawrzeæ gdzie indziej. (Kan. 1115) Jeli wiêc z wa¿nych przyczyn
kto chce wzi¹æ lub w innej parafii musi otrzymaæ od ksiêdza
proboszcza z miejsca zamieszkania pozwolenie, tzw. licencjê.
Zawarcie ma³¿eñstwa jest obwarowane szczególnymi przepisami,
gdy¿ sakrament ten zasadniczo mo¿na przyj¹æ tylko raz w ¿yciu.
Nabo¿eñstwo pogrzebowe za ka¿dego wiernego winno byæ
z regu³y odprawiane w jego w³asnym kociele parafialnym.
Ka¿dy jednak wierny albo ci, do których nale¿y troska o pogrzeb
zmar³ego, mog¹ wybraæ inny koció³ na
pogrzeb, za zgod¹ nim zarz¹dzaj¹cego, po
zawiadomieniu w³asnego proboszcza.
(Kan. 1177). Jeli parafia posiada w³asny
cmentarz, na nim winni byæ grzebani wierni,
chyba, ¿e inny cmentarz zosta³ zgodnie z
prawem wybrany przez samego zmar³ego
albo przez tych, do których nale¿y zajêcie
siê pogrzebem zmar³ego (Kan.1180)
Dodaæ nale¿y, ¿e wszelkie zawiadczenia
potrzebne wiernym, np. rodzicom chrzestnym, czy te¿ do lubu - wydaje proboszcz
parafii, w której aktualnie mieszkaj¹.

Prawo reguluje tak¿e dok³adnie podzia³ wszelkich funduszy
i ofiar sk³adanych przez wiernych.
Uposa¿enie zarówno proboszcza, jak i wikariusza stanowi¹
stypendia mszalne (ofiary za zamawiane Msze wiête), czêæ
ofiar z kolêdy i ofiary z okazji pos³ug duszpasterskich i kancelaryjnych (chrztu, zapowiedzi, lubu, pogrzebu), wypominków.
Z ofiar za pos³ugi duszpasterskie w parafiach z jednym wikariuszem proboszcz otrzymuje 4/5, wikariusz za 1/5 sumy.
Ofiary sk³adane z okazji kolêdy dzieli siê nastêpuj¹co: 10%
przeznacza siê na diecezjalny fundusz budowy kocio³ów, a z
pozosta³ych 90%, w parafiach takich jak nasza, 1/2 winna byæ
przeznaczona do kasy parafialnej, a 1/2 dla kap³anów. Czêæ
przypadaj¹c¹ dla kap³anów dzieli siê na tyle czêci ile jest
kap³anów w parafii +1, tê dodatkow¹ czêæ dostaje proboszcz
jako dodatek funkcyjny.
Stypendia Mszalne dzieli siê w równej czêci pomiêdzy
wszystkich odprawiaj¹cych. (Instrukcja o wspó³pracy i
uposa¿eniu proboszcza i wikariusza pkt 15,16)
Oprócz ofiar okrelonych przez kompetentn¹ w³adzê kocieln¹, szafarz nie mo¿e domagaæ siê niczego za udzielanie
sakramentów, przy czym potrzebuj¹cy nie powinni byæ
pozbawieni pomocy sakramentów z racji ubóstwa. (Kan 848)
Ofiary sk³adane przez wiernych w ka¿d¹ niedzielê na tacê
przeznaczone s¹ w ca³oci na utrzymanie kocio³a i parafii.
Jednak nie wszystkie tace pozostaj¹ w parafii. Czêæ z nich jest
odsy³ana do diecezji na cele ogólnokocielne.
Na Katolicki Uniwersytet Lubelski przeznaczone s¹ tace z
II wiêta Wielkanocy, z II niedzieli sierpnia i II dnia Narodzenia
Pañskiego. Zaleca siê zbiórki do puszek w II niedzielê czerwca
i III niedzielê wrzenia. Na cele diecezjalne przeznaczone s¹
tace z Nowego Roku, z I niedzieli lutego, marca, czerwca i
padziernika. Na Seminarium Duchowne przeznaczone s¹ tace
z Niedzieli Palmowej, oraz dowolnej niedzieli maja i wrzenia.
Tak wiêc tace z 11 niedziel i wi¹t, czyli 1/5 wszystkich ofiar,
musz¹ byæ odes³ane.
Nie jest wiêc tak, jak siê niektórym wydaje, ¿e ksi¹dz, czy
koció³ tak du¿o ma. Przeznaczenie ka¿dej z³otówki jest cile
okrelone. Ksi¹dz nie mo¿e wykorzystaæ dla siebie ani grosza
wiêcej, ni¿ jest okrelone w prawie, a z pieniêdzy przeznaczonych
na parafiê nie³atwo wszystko utrzymaæ. Nie dziwmy siê wiêc,
¿e ksiê¿a prosz¹ o dodatkowe ofiary na remonty lub budowê.

Statystyka parafii Zegrze
W 2004 r. w naszej parafii ochrzczonych
zosta³o 60 dzieci. W zwi¹zek ma³¿eñski
wst¹pi³o 36 par. Odby³o siê 51 pogrzebów.
Widaæ z tego, ¿e w parafii wiêcej ludzi siê
rodzi (chrzci) ni¿ umiera i to tym bardziej
znacz¹ce, ¿e wród zmar³ych pewien procent
stanowi¹ zmarli z poza parafii np. z Zegrza
(gdzie nie ma cmentarza) czy z Warszawy.
Do Pierwszej Komunii w. przyst¹pi³o 66
dzieci z klas II, a do Komunii Generalnej 69
dzieci z klas IV. Sakrament Bierzmowania
przyjê³o 75 osób.

Wola
Kiełpińska

Zalew
Zegrzyński
Zegrze
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Wezwanie Biskupa Płockiego do modlitwy w obronie życia poczętego
Wkrótce pod obrady Sejmu RP ma wejæ projekt ustawy
O wiadomym rodzicielstwie. Zak³ada on swobodê aborcji,
jako prawo kobiety, przez ca³y czas ci¹¿y. Projekt ten narzuca
te¿ obowi¹zek edukacji seksualnej od I klasy szko³y podstawowej,
naruszaj¹c prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci
zgodnie z przekonaniami. Ma³oletnie dziewczynki (bez dolnej
granicy wieku) maj¹ uzyskaæ prawo do aborcji bez wiedzy i
zgody rodziców. Lekarz by³by zobowi¹zany do zapisywania
rodków antykoncepcyjnych i poronnych bez mo¿liwoci skorzystania z klauzuli sumienia.
Przyjêcie tego projektu wyrz¹dzi³oby wielk¹ krzywdê kobietom
i ca³emu spo³eczeñstwu. Zwiêkszy³oby mo¿liwoæ wywierania
presji na kobietê przez rodowisko niechêtne poczêtemu dziecku.
Powa¿nie zwiêkszy³oby ryzyko utraty zdrowia, zarówno fizycznego, jak psychicznego i duchowego, a nawet zagro¿enie ¿ycia.
Dziecko poczête zosta³oby pozbawione wszelkiej ochrony. W
najbli¿szym czasie w Sejmie RP odbêdzie siê pierwsze czytanie
w/w projektu ustawy. Jeli nie zostanie odrzucony w pierwszym
czytaniu, bêdzie to oznacza³o wolê zmiany obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy, która i tak jest ju¿ daleko id¹cym kompromisem.
Zwracam siê do Ksiê¿y Proboszczów z prob¹ o wezwanie
wiernych do modlitwy w obronie prawa do ¿ycia oraz zwrócenie
uwagi na uwra¿liwianie sumieñ w dziedzinie ochrony dziecka
poczêtego i jego matki. Proszê, by w jedn¹ z niedziel i w czasie
parafialnych rekolekcji po Mszach w. odmawiaæ modlitwê:

Bo¿e, Ojcze wszelkiego ¿ycia, za wstawiennictwem Matki
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, która urodzi³a Go z mi³oci¹,
prosimy Ciê w intencji nienarodzonych dzieci, które znajduj¹
siê w niebezpieczeñstwie zag³ady. Prosimy, daj rodzicom mi³oæ
i odwagê, aby swoje dziecko pozostawili przy ¿yciu, które Ty
sam mu przeznaczy³e.
Przyrzekamy Ci, ¿e odt¹d staniemy wszyscy na stra¿y budz¹cego
siê ¿ycia. Walczyæ bêdziemy w obronie ka¿dego dziecka równie
mê¿nie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolnoæ narodu.
Dar ¿ycia uwa¿aæ bêdziemy za najwiêksz¹ ³askê Ojca Wszelkiego ¯ycia i za najcenniejszy Skarb Narodu. Dobry Ojcze,
pozwól nam niez³omnie wierzyæ, ¿e ka¿dy poczêty cz³owiek
jest Twoim umi³owanym dzieckiem i daj nam przekonaæ o tym
wszystkich ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
P³ock, dnia 2 grudnia 2004 r.
+ Stanis³aw Wielgus BISKUP P£OCKI

Narodowy Dzień Zycia i Dzień Świętości Zycia

24 marca 2005 roku bêdziemy po raz pierwszy obchodziæ
Narodowy Dzieñ ¯ycia, uchwalony przez Sejm w sierpniu
ubieg³ego roku. Powsta³ Komitet do wykorzystania tej okazji,
by promowaæ odpowiednie wartoci w Telewizji i w Radio oraz
na ile to bêdzie mo¿liwe, w innych mediach, czy na koncertach.
Wstêpne has³o tego Dnia brzmi "Umiech dla ¿ycia".
Dzieñ wiêtoci ¯ycia obchodzimy w tym roku 4 kwietnia.

Oświadczenie Akcji Katolickiej w Gorzowie Wielkopolskim Odpust zupełny
w Roku Eucharystii
w związku z zajściami w gorzowskich świątyniach

W noc wigilijn¹ grupy nietrzewej m³odzie¿y powa¿nie zak³óci³y obrzêdy Mszy
wiêtych w kilku gorzowskich wi¹tyniach. W Katedrze wulgarne zachowanie
kilkudziesiêciu osób doprowadzi³o do przerwania Najwiêtszej Ofiary sprawowanej przez ks. Bpa Paw³a Sochê. Porz¹dek przywróci³a dopiero interwencja policji.
Zajcia te s¹ wynikiem stale nasilaj¹cej siê, zw³aszcza w mijaj¹cym roku, planowej
antykocielnej kampanii prowadzonej w niektórych mediach, z trybuny sejmowej, na
witrynach internetowych, na scenach, itd. Kto sieje wiatr, zbiera burzê. Przyczyn¹
agresji w czasie Mszy wiêtych jest oficjalna przychylnoæ dla s³ownych napaci na
Koció³, wychowanie m³odzie¿y w nienawici do ksiê¿y, coraz powszechniejsza
pogarda w stosunku do katolików. Najwiêksze polskojêzyczne media przez pó³ roku
k³amliwie oskar¿a³y o pedofiliê jednego z polskich duchownych. Niedawno w niedalekim
Kostrzynie rzekomy wychowawca i autorytet m³odzie¿y inspirowa³ trzystutysiêczny t³um do nienawici wobec innego kap³ana. Te same orodki stale atakuj¹
jedyn¹ ogólnopolsk¹ katolick¹ rozg³oniê radiow¹. W polskim parlamencie proponowane
s¹ ustawy maj¹ce obaliæ porz¹dek moralny oparty na wartociach chrzecijañskich.
Niektórzy ministrowie i parlamentarzyci fa³szywie oskar¿aj¹ Koció³ katolicki o
wszelkie mo¿liwe z³o. Coraz czêciej fizycznie atakowani i obra¿ani s¹ duchowni,
okradane s¹ katolickie wi¹tynie, rozbijane nagrobne krzy¿e. Antykatolickie k³amstwa
powielane s¹ w tysi¹cach informacji, w drukowanych w milionach egzemplarzy
artyku³ach prasowych, w wulgarnych i obraliwych opiniach internautów. Pytamy:
kto za tym stoi? Jaka tragedia musi siê wydarzyæ, by otrzewia³y umys³y medialnych
i partyjnych antykatolików? W 1984 r. antykocielna kampania doprowadzi³a do
zamordowania ks. Jerzego Popieiuszki. Obecne ataki przypominaj¹ tamte metody.
Najwy¿szy czas powstrzymaæ nakrêcan¹ spiralê nienawici do Kocio³a, która
wkrótce mo¿e dotkn¹æ tak¿e inne religie. Apelujemy do wszystkich wierz¹cych
i niewierz¹cych, do rodziców i wychowawców, do wszystkich ludzi dobrej woli
o wzmo¿on¹ i krytyczn¹ analizê pojawiaj¹cych siê treci szkaluj¹cych Koció³,
katolików i wiarê katolick¹. Od dziennikarzy domagamy siê prawdy i odpowiedzialnoci za s³owo. Od prokuratury i policji ¿¹damy cigania z urzêdu k³amstw
i obraliwych treci w stosunku do ludzi wierz¹cych. Rozpoczynamy monitorowanie
tych rodków przekazu, które ujawni³y sw¹ antykocieln¹ orientacjê.
Boga prosimy o przebaczenie za obrazê Jego Kocio³a i kap³anów, za profanacjê w
wi¹tyni. Pasterzy prosimy o prowadzenie specjalnych modlitw wynagradzaj¹cych
za napaci na Koció³ w mijaj¹cym roku.
Podpisali: Cz³onkowie Zarz¹du Diecezjalnego AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Prezes AK par. w. Maksymiliana w Gorzowie Wlkp. mgr Tadeusz Gronowski
Prezes AK par. Pierwszych Mêczenników Polski w Gorzowie mgr Mariusz Zbanyszek
Prezes AK par. Niepokalanego Poczêcia NMP w Gorzowie Wlkp. Stanis³aw Samociak
Sekretarz ZD AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej mgr Justyna Michalska
Gorzów Wlkp., 28.12.A.D. 2004
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W trwaj¹cym obecnie Roku Eucharystii
bêdzie mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny. W
Watykanie opublikowano stosowny dekret
Penitencjarii Apostolskiej. Przypomniano,
¿e warunkami jego uzyskania jest:
- sakramentalna spowied,
- Komunia wiêta
- i modlitwa w intencjach Papie¿a.
Odpust zupe³ny mog¹ uzyskaæ wierni,
którzy wezm¹ udzia³ w nabo¿eñstwie ku
czci Najwiêtszego Sakramentu, a tak¿e
duchowieñstwo i zakonnicy odmawiaj¹cy
nieszpory i kompletê przed Chrystusem
Eucharystycznym w tabernakulum.

Mo¿liwoæ uzyskania odpustu zupe³nego
rozci¹gniêto te¿ na osoby chore, które nie
mog¹ nawiedziæ kocio³a lub kaplicy.
Warunkiem jest:
chêæ adoracji Najwiêtszego Sakramentu,
odmówienie modlitwy Ojcze Nasz,
Wyznania wiary oraz
wezwania do Jezusa Eucharystycznego.
Osoby, które nie mog¹ spe³niæ nawet tych
warunków, mog¹ uzyskaæ odpust zupe³ny
ofiaruj¹c Bogu swe cierpienia i troski.
Kap³anów wezwano, by poinformowali
wiernych o mo¿liwoci uzyskania odpustu
zupe³nego, ofiarnie s³u¿yli w sakramencie
pojednania i prowadzili w dogodnych dla
wiernych dniach uroczyste modlitwy ku
czci Jezusa Eucharystycznego.
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Spotkania opłatkowe
W pierwszy dzieñ Nowego Roku odby³o siê na plebanii
spotkanie op³atkowe wszystkich grup parafialnych. Jak zwykle
Ksi¹dz Proboszcz z³o¿y³ ¿yczenia z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku. Obecni podzielili siê op³atkiem. Chór,
który stawi³ siê w komplecie, piewa³ kolêdy. Na spotkaniu
obecni byli nasi duszpasterze, Ks. Proboszcz i ks. Wojciech,
cz³onkowie Akcji Katolickiej, RRN, KSM, chór, ministranci.
Wczeniej, na Mszy w. o 1030 modlilimy siê szczególnie w
intencji Proboszcza, ks. kanonika Mieczys³awa Zdanowskiego,
który w Nowy Rok obchodzi swoje imieniny. Dzieci i doroli
z³o¿yli ¿yczenia. Dzieci zamiast kartek otrzyma³y cukierki.

W niedzielê, 9 stycznia, odby³o siê spotkanie op³atkowe
zorganizowane przez Dekanalny Zarz¹d Akcji Katolickiej.
Przedstawiciele AK z siedmiu parafii dekanatu serockiego
spotkali siê w tym roku w Zatorach.
Spotkanie to odby³o siê, dziêki uprzejmoci pana dyrektora, w
Zespole Szkó³ w Zatorach. Obejrzelimy jase³ka w wykonaniu
dzieci z przedszkola i zerówki. Dzieci by³y wspania³e. piewa³y
i deklamowa³y z przejêciem. Wzajemnie pilnowa³y siê, aby nie
pope³niæ b³êdu. Jeden z pastuszków po z³o¿eniu darów zapomnia³ pok³oniæ siê Dzieci¹tku. Inne dzieci zwróci³y mu uwagê,
wiêc szybko zawróci³ do szopki. Do Ma³ego Jezusa przychodzi³y
ró¿ne postacie z bajek. Dziewczynka z zapa³kami mia³a tylko
jeden bucik, a Ma³gosia, siostra Jasia, mia³a nie wiêcej ni¿ trzy
latka. Ale te¿ dzielnie zapamiêta³a swoj¹ rolê.
Po ¿yczeniach i op³atku by³ czas na rozmowy i pyszne ciasto.
By³y tak¿e, jak zwykle, og³oszenia. Zarz¹d Dekanalny planuje
zorganizowanie wyjazdu w Wielkim Pocie na przedstawienie
Mêki Pañskiej do Czerwiñska, a wiosn¹ planowany jest wyjazd
do muzeum ks. Jerzego Popie³uszki i Sanktuarium w. Andrzeja
Boboli na Rakowieckiej w Warszawie.
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Jasełka
Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e w okresie
Bo¿ego Narodzenia dzieci przedstawiaj¹
w kociele sceny Narodzin Pana Jezusa,
albo te¿ program s³owno-muzyczny
zwi¹zany z przyjciem na wiat Bo¿ego
Dzieciêcia. 16 stycznia 2005 roku, zaraz
po Mszy w. o godz. 1030 dzieci ze szko³y
w Woli Kie³piñskiej zaprezentowa³y w
kociele Jase³ka. Tym razem by³y bardzo
tradycyjne, ze wiêt¹ Rodzin¹ szukaj¹c¹
schronienia, z pasterzami, Trzema Królami
i z Herodem. W przedstawieniu bardzo
podkrelony by³ strach Heroda o swoj¹
marionetkow¹ koronê. Ten strach doprowadzi³ go do us³uchania podszeptów diab³a,
by pozabijaæ wszystkie nowonarodzone
dzieci. Na nic zda³o siê przekonywanie
anio³a, ¿e nie ma siê czego obawiaæ, bo
jego tron nie jest zagro¿ony. Krwawy
rozkaz zosta³ jednak wydany. Ucieszy³o
to bardzo mieræ, która od dawna czyha³a
na pretekst by pomachaæ Herodowi kos¹
nad g³ow¹.
Dzieci bardzo ³adnie wszystko przedstawi³y, mia³y bardzo pomys³owe stroje i
piêknie piewa³y. W przedstawieniu wziê³a
udzia³ schola parafialna pod kierunkiem
nauczycielki wychowania muzycznego ze
szko³y w Woli Kie³piñskiej Anny Oleszko.
Bo¿onarodzeniowe jase³ka przygotowa³a
katechetka Wioletta Furczak przy owocnej
wspó³pracy rodziców m³odych aktorów.
Dziêkujemy!

12

Gazeta Parafii Zegrze w Woli Kie³piñskiej Antoni; nr 1/44; Wielki Post 2005 r.

W nastêpn¹ niedzielê 23 stycznia po Mszy
wiêtej o godz. 1030 Szopkê Bo¿onarodzeniow¹
przedstawi³y dzieci ze szko³y w Jadwisinie. Na
pocz¹tku piewa³y i tañczy³y Violinki ubrane
w jednolite bia³e stroje. Zespó³ prowadzony jest
przez Agnieszkê Lipsk¹ i Agatê Dutkiewicz.
Jase³ka przygotowane zosta³y pod kierunkiem
Joanny Sobociñskiej i Hanny Wróblewskiej.
W treci by³y równie¿ bardzo tradycyjne, ze
wiêt¹ Rodzin¹, pasterzami, Trzema Królami
i Herodem kuszonym do z³ego. Jednoczenie
jednak by³y zupe³nie inne ni¿ te przygotowane
przez dzieci ze szko³y w Woli Kie³piñskiej.

Tak jedne jak
i drugie bardzo
siê wszystkim
podoba³y.
Gratulujemy.
Prosimy jeszcze

I Regionalne Spotkania Kulturalne − Kolęda 2004

I Regionalne Spotkania Kulturalne odby³y siê 22 grudnia 2004 r.
w Zegrzu, w Centrum Szkolenia £¹cznoci i Informatyki. Miejscowy
klub kultury zaprosi³ do udzia³u zespo³y muzyczne i piewacze z
okolic Zalewu Zegrzyñskiego. Bra³ w nich tak¿e udzia³ nasz chór
parafialny. Poniewa¿ by³y to pierwsze spotkania, nie rozdawano
nagród. Uczestnicy otrzymali podziêkowania za przyjêcie zaproszenia
i wk³ad w przygotowanie programu. Podziêkowanie podpisali:
Kierownik Klubu Centrum kpt. Krzysztof Wilusz, oraz Komendant
Centrum Szkolenia £¹cznoci i Informatyki, p³k dypl. Jerzy Stwora.
Tego dnia przed Msz¹ w. w kociele garnizonowym dzieci z Zegrza
przedstawi³y Jase³ka, a nasz chór piewa³ kolêdy. Organizatorzy pragn¹
powtarzaæ takie spotkania w przysz³oci.

Wspólne kolędowanie
W niedzielê 30 stycznia w kociele parafialnym w Woli Kie³piñskiej
po Mszy wiêtej o godz. 1030 wyst¹pi³y zespo³y muzyczne z naszej
parafii. piewa³a scholka kierowana przez Annê Oleszko nauczycielkê
wychowania muzycznego ze szko³y w Woli Kie³piñskiej, m³odzie¿owy
zespó³ muzyczny prowadzony przez Adama i Wiolettê Krzemiñskich
oraz chór parafialny kierowany przez organistê Edwarda Dymka.
Zespo³y zaprezentowa³y bogaty repertuar kolêd na wysokim poziomie
wykonania. Dziêkujemy wszystkim za pracê w³o¿on¹ w przygotowanie
wystêpu i ¿yczymy bycie jak najd³u¿ej piewali na chwa³ê Bo¿¹.

Gazeta Parafii Zegrze w Woli Kie³piñskiej Antoni; nr 1/44; Wielki Post 2005 r.

13

Wytrwałość i słomiany ogień

Obiecali, ¿e przyjd¹ na pewno, a nikogo nie by³o - powiedzia³ tak
kto odpowiedzialny za organizowanie czego o grupie ludzi, na której
siê zawiód³. Nie przyszli, bo dopad³ ich syndrom s³omianego ognia,
który gnêbi w ró¿nym stopniu nas wszystkich.
Mo¿na mieæ wspania³e plany, wielkie marzenia, daæ siê porwaæ podnios³ym
ideom, ale nic z tego nie bêdzie, jeli zabraknie nam wytrwa³oci, cnoty
bardzo wa¿nej dla wszystkiego co robimy. Nic nie pomo¿e czyj geniusz
jeli nie bêdzie on nad sob¹ pracowa³, wytrwale d¹¿y³ do celu i zawsze
koñczy³ to co zaczyna. Wyprzedzi go w wycigu - do stanowiska, do
wiêtoci, czy pieniêdzy przeciêtna ale za to pracowita mrówka, która nie
tylko marzy, ale, przede wszystkim, realizuje swoje postanowienia.
£atwo do czego siê zapaliæ, ruszyæ do dzia³ania. Szczególnie widaæ to
w grupach kocielnych. A mijaj¹ dni, tygodnie, miesi¹ce, lata i trzeba trwaæ.
Trwaæ i robiæ ci¹gle to samo, co co spowszednia³o, co jest takie zwyczajne.
Dawny entuzjazm gdzie siê podzia³, przysz³y rodzinne problemy,
znu¿enie. I w koñcu ganie ostatnia iskierka zapa³u i mówimy: Czy
tylko ja jestem? Czy nie doæ ju¿ zrobi³em? Niech teraz kto inny mnie
zast¹pi. I tak wielki z pocz¹tku zapa³ okaza³ siê s³omianym ogniem.
Problem jednak polega na tym, ¿e nikt Ciebie nie zast¹pi. Ka¿dy z nas
ma przez Boga wyznaczon¹ dzia³kê na ca³e ¿ycie. Jeli jej nie uprawi,
to bêdzie ona ugorem. Owszem mo¿e byæ otoczona piêknymi uprawami
dzia³ania innych ludzi obok. Ale twoja dzia³ka bêdzie zawsze jak pusta
dziura. wiat jest pe³en takich ugorów zostawionych przez tych, którym
siê znudzi³o, którzy wol¹ robiæ co innego, albo co gorsza, nic nie robi¹.
Mylê, ¿e o czym takim jest mowa w przypowieci: s³ugo dobry i
wierny, by³e wierny w ma³ych rzeczach, nad wielkimi ciê postawiê.
Wielu t³umaczy siê samemu sobie tak: Gdyby kto obok mnie ton¹³, to bym
go ratowa³, albo wyniós³bym z po¿aru dziecko. Staæ mnie na bohaterstwo,
ale ¿ycie jest takie monotonne, nie mam okazji, ¿eby siê wykazaæ. To
trochê tak jak z ojczyzn¹. Kto powiedzia³, ¿e: Wielk¹ rzecz¹ jest za
ni¹ umieraæ, ale jeszcze wiêksz¹ i trudniejsz¹ jest dla niej ¿yæ.
W ma³ych sprawach hartuje siê nasza wytrwa³oæ do rzeczy wiêkszych.
A wielkoæ spraw jest inna w oczach Bo¿ych ni¿ w naszych. Zaczê³am od
dzia³alnoci w ruchu kocielnym, ale na ka¿dym miejscu i we wszystkim
potrzeba wytrwa³oci. Jeli zaczniemy sobie folgowaæ to mo¿emy dojæ
do dziwnych rzeczy.
S¹ tacy, którym nie starcza wytrwa³oci, by czyniæ rzeczy wielkie i
wiête. Pozostaj¹ na poziomie ni¿szym, ni¿ pozwala im na to ich talent.
Innym nie starcza ju¿ wytrwa³oci by w ka¿d¹ niedzielê pójæ do kocio³a.
Pozostawiaj¹ to innym. Kiedy indziej syndrom s³omianego ognia pojawia
siê w ma³¿eñstwie - a czy ja muszê ca³e ¿ycie wytrzymaæ z t¹ sam¹ osob¹?
I rozwodz¹ siê, raz i wiêcej.
W ka¿dej sprawie potrzeba wytrwa³oci. Zróbmy z okazji rekolekcji
wielkopostnych rachunek sumienia tak¿e z tej cnoty - cnoty wytrwa³oci.
Bo s³omiany ogieñ tylko z pozoru jest s³aby i krótkotrwa³y. Zanim zganie
potrafi podpaliæ ca³y dom.
¯yczmy sobie i módlmy siê wszyscy o wytrwa³oæ w zwyk³ych,
codziennych sprawach, i w tych, do których jestemy przez Pana Boga
szczególnie powo³ani, przez to, ¿e mamy jaki talent, zdolnoci, mo¿liwoci,
a mo¿e przez to, ¿e kto akurat zaprasza nas do jakiego dzia³ania.
Anna Kurtycz

Szopki Bożonarodzeniowe
Rozpoczyna siê Wielki Post, ale nie zaszkodzi chyba
przypomnieæ sobie jak to piêknie by³o w kociele z
choinkami, lampkami i Stajenk¹ Betlejemsk¹. Oprócz
du¿ej szopki mielimy tak¿e w kociele kilkanacie
ma³ych, zrobionych przez dzieci szkolne. Bardzo
podoba³y siê one najmniejszym parafianom. Ka¿da
figurka musia³a byæ z osobna dotkniêta, sprawdzona
musia³a byæ wytrzyma³oæ ka¿dej stajenki. Dzieci
chêtnie wrzuca³y pieni¹¿ki do anio³ka, który za ka¿dy
grosik dziêkowa³ kiwaj¹c g³ow¹. To by³a wielka
radoæ dla maluchów. Drobnych trudno nastarczyæ.
Koció³ opustosza³. Karnawa³ by³ bardzo krótki w
tym roku i ledwie zniknê³y choinki, a tu ju¿ roda
Popielcowa i posypywanie popio³em. Ale w Kociele
zawsze jest radoæ i nadzieja. Nied³ugo Wielkanoc!

Komu można przekazać 1% podatku
Przygotowuj¹c roczne zeznanie podatkowe, (PIT), mo¿emy 1% podatku
przekazaæ wybranej organizacji charytatywnej. Warunkiem jest, by posiada³a
nadany przez s¹d status organizacji po¿ytku publicznego. Jak to zrobiæ?
1) Nale¿y obliczyæ sumê nale¿nego podatku,
2) wartoæ 1 % podatku wpisaæ w odpowiedni¹ rubrykê PIT-u
(PIT-28 poz. nr 103, PIT-36 poz. nr 181, PIT-37 poz. nr 111)
3) kwotê 1% podatku wp³aciæ na konto organizacji charytatywnej do
koñca kwietnia, jednak przed z³o¿eniem PIT-u.
4) dowód wp³aty zachowaæ wraz z zeznaniem podatkowym.
Jeli wyst¹pi nadp³ata podatku, to w³aciwy Urz¹d Skarbowy zwróci je
podatnikowi w ci¹gu trzech miesiêcy. Pieni¹dze te zostan¹ wykorzystane
na wsparcie domów pomocy spo³ecznej, warsztatów terapii zajêciowej,
wietlic socjoterapeutycznych, jad³odajni, noclegowni oraz hospicjów.
W ca³ym kraju status organizacji po¿ytku publicznego posiada ok. 2 tys.
organizacji. Ich dane s¹ w internecie na stronie: www.pozytek.ngo.pl
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Jedn¹ z takich organizacji jest Polskie Stowarzyszenie
Obroñców ¯ycia Cz³owieka zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze S¹dowym pod nr 0000140437,
ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków, nr rachunku
bankowego 39 1060 0076 0000 3200 0089 3373
Jest ni¹ te¿: Caritas Polska, Skwer Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego 9, 01-015 Warszawa, nr rachunku
BPH SA O/Warszawa 61 1060 0076 0000 3310
0004 1622 z dopiskiem jeden procent podatku
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Drogie Dzieci

Kącik cioci Jasi (Janina Pakie³a)

Na pewno bêd¹c w kociele wiele z Was zauwa¿a w jego
wystroju, na szatach liturgicznych, sprzêtach, ró¿ne symbole,
byæ mo¿e jeszcze niezrozumia³e dla was. By Wam dopomóc
we w³aciwym zrozumieniu tych znaków, przedstawiê Wam
kilkanacie z nich.
Najstarszymi symbolami Chrystusa by³y litery sk³adaj¹ce
siê na Jego imiê np. litera X rozpoczyna wyraz XPISTOS co po grecku znaczy Chrystus.
Ogólnie znany jest symbol Chrystusa zawarty w czterech
literach umieszczonych nad Jego g³ow¹ na krzy¿u - INRI IESUS - NAZARENUS - REX - IUDEORUM - to znaczy
Jezus Nazareñski Król ¯ydowski.
Ju¿ w pierwszych wiekach Kocio³a znaku ryby u¿ywano jako
symbolu Chrystusa. Za jego pomoc¹, chrzecijanie porozumiewali siê ze sob¹. Ryba w jêzyku greckim znaczy I CH T I S,
a ka¿da z tych liter zaczyna istotne okrelenia Boga Cz³owieka:
IEZUS - CHRISTOS - THEU - HIJOS - SOTER, co równa
siê s³owom: Jezus Chrystus Syn Boga Zbawiciel.
Czêsto na ró¿nych tkaninach czy przedmiotach kocielnych
jest bia³y ptak, z którego piersi p³ynie krew. Obok niego trzy
ma³e ptaszki chwytaj¹ krew do swoich dziobków. Ten ptak to
pelikan. By³a kiedy piêkna opowieæ o pelikanie, który nie
mog¹c znaleæ pokarmu dla swoich piskl¹t i nie chc¹c naraziæ
ich na mieræ, rozerwa³ w³asn¹ pier by krwi¹ nakarmiæ swe
m³ode. Symbol ten wystêpuje doæ czêsto w kulcie Pana Jezusa
ukrytego pod postaciami chleba i wina. Z ofiary krzy¿owej
sp³ynê³y potoki ³ask, które koj¹ pragnienie wiernych.
Innym symbolem jest baranek przebity mieczem i z³o¿ony
na o³tarzu, symbol Chrystusa i Jego niewinnej ofiary za nasze
grzechy. Chrystus z owieczk¹ na ramionach to obraz spotykany
od pocz¹tku istnienia Kocio³a, malowany ju¿ w katakumbach,
gdzie zbierali siê pierwsi chrzecijanie na modlitwie. Jam jest
Pasterz Dobry. Dobry Pasterz duszê sw¹ daje za owce swoje
powiedzia³ Jezus, by daæ wyraz swej dba³oci o dusze ludzkie.
Równie¿ wiat³o u¿ywane w liturgii Kocio³a symbolizuje
Chrystusa w radoci, w chwale i w prawdzie. Piêknym tego
przyk³adem jest Pascha³ - wieca powiêcona i zapalona w
Wielk¹ Sobotê, stoj¹ca blisko o³tarza.
K³osy pszeniczne i winogrona, które stanowi¹ ornamentacjê
przedmiotów liturgicznych symbolizuj¹ Najwiêtszy Sakrament.
Wszak z pszenicy wypieka siê hostie, które w czasie Mszy w.
przemieniaj¹ siê w Cia³o Chrystusa, a z winogron powstaje
wino, które staje siê w czasie Mszy wiêtej Krwi¹ Chrystusa.
Jeleñ pij¹cy u ród³a, wyp³ywaj¹cego z krzy¿a, to symbol ³ask
otrzymanych od Zbawiciela. Jak jeleñ pragnie róde³ wód, tak
dusza moja rwie siê do Ciebie, Bo¿e - czytamy w psalmie 41.
Trójk¹t jest symbolem Boga Jedynego, w Trzech Osobach:
Ojca, Syna i Ducha w., a znajduj¹ce siê w nim oko symbolizuje
Opatrznoæ Bo¿¹, która wszystko widzi i zna nasze potrzeby.
Cierniowa korona symbolizuje cierpienie, krzy¿ - wiarê, serce
- mi³oæ, kotwica - nadziejê, lilia - czystoæ, palma - mêczeñstwo,
w¹¿ - roztropnoæ i przebieg³oæ. B¹dcie wiêc roztropni jak
wê¿e, a nieskazitelni jak go³êbie (Mt 10,16) - uczy³ Pan Jezus.
Okrêt oznacza Koció³, a klucze - w³adzê. Jest jeszcze wiele
innych symboli chrzecijañskich. Wszystkie one mówi¹ nam o
fakcie naszego odkupienia, posiadaj¹ ogromne znaczenie pedagogiczne, przypominaj¹ nam, ¿e jestemy dzieæmi Kocio³a.

O darowaniu win

Kiedy modlimy siê, i mówimy i daruj nam nasze winy
mylimy najczêciej wtedy o naszych grzechach. Kiedy jednak
win¹ nazywano ka¿d¹ nale¿noæ, d³ug do sp³acenia. Do tej pory,
ci co prowadz¹ ksiêgi rachunkowe pisz¹ po jednej stronie ma
a po drugiej winien. To co jestem winien muszê zwróciæ.
Pojêcie winy jest wiêc szersze od pojêcia grzechu.
Kiedy wiêc siê modlimy: Odpuæ nam nasze winy - miejmy
na myli nie tylko przebaczenie naszych grzechów, ale równie¿
i darowanie naszych d³ugów wdziêcznoci wobec Boga.
Tyle otrzymujemy od Niego ³ask, tyle razy nam przebacza
- wiêcej ni¿ siedemdziesi¹t siedem razy. Czy pamiêtamy o tym,
czy jestemy Mu za to wdziêczni?

Rozsypanka

Znajd wszystkie wyrazy z tego wersetu w rozsypance.
Gdy¿ i Chrystus raz za grzechy cierpia³,
sprawiedliwy za niesprawiedliwych,
aby was przywieæ do Boga.
W ciele wprawdzie poniós³ mieræ,
lecz w duchu zosta³ przywrócony ¿yciu.
1 list w. Piotra 3:18
WN Q D O Q P WP
Chrystus
P I B O G A R Y R
R E L E I C Z WZ
Widzê Ciebie
A S Q Z A I Y I Y
gdy siê pochylasz
WP Z O S E WL W
nad cierpi¹cym
D R A S D R I D R
jako bliski cz³owiek
Z A Y T Z P E E Ó
Widzê Ciebie
I WR A Z I Ś I C
gdy s³owami od serca
E I Q Ł Q A Ć WO
idziesz do ludzi
L E C Z D Ł Ś A N
spragnionych ciep³a
G D Y Ż U P MR Y
Ale widzê Ciebie tak¿e
R L A Y C O I P Q
gdy przebrany za ¿ebraka
Z I B C H N E S Z
prosisz
E WY I U I R A Y
o wsparcie
C Y Q U WÓ Ć WX
Albo jako niewidomy
H C H R Y S T U S
chcesz by Ciê
Y H I Q Z Ł Y Z A
przeprowadziæ
przez ulicê.
Krzyżówka
Stanis³aw Radomski
1. Otar³a twarz Jezusowi
2. Odprawiane w ka¿d¹ niedzielê Wielkiego Postu - Gorzkie...
3. Spotka³ j¹ Jezus na swojej drodze krzy¿owej
4. Pomaga³ nieæ krzy¿ Jezusowi
5. Jezus zosta³ ukrzy¿owany na górze zwanej...
6. W tym dniu Jezus ustanowi³ sakrament kap³añstwa
7. Dzieñ w którym tradycyjnie odprawia siê Drogê Krzy¿ow¹
8. Rozpoczyna Wielki Post - roda...
9. Aposto³, który zdradzi³ Jezusa
10. Oczyszcza nas z grzechów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Wielkopostne symbole i obrzędy

Krzyż

¯yjemy w wiecie symboli i znaków. Pos³ugiwa³ siê nimi
równie¿ Jezus, który chcia³ w ten sposób pomóc nam g³êbiej
odczytaæ sens zbawczych wydarzeñ. Symbolami pos³uguje siê i
Koció³ w liturgii. Oto te zwi¹zane z okresem Wielkiego Postu.

Znak krzy¿a, bêd¹c symbolem wiary, przypomina o odkupieniu
(Kol 1,20) i o tym, ¿e chrzecijanin ma siebie samego niejako
krzy¿owaæ wraz z Chrystusem (Mt 10,38) oraz naladowaæ Go
w bolesnej drodze (Mt 16,24). Znaki krzy¿a pierwsi chrzecijanie stosowali bardzo czêsto w celu przypomnienia sobie
prawdy o odkupieniu przez Krzy¿. Najstarsz¹ wzmiankê o tym
znaku znajdujemy w gnostyckich Aktach Piotra, z po³. II w.,
w zwi¹zku z udzielaniem Eucharystii.
Tertulian napisa³ o tym: Czynimy znak krzy¿a na czole, na
ka¿dym kroku: przy wchodzeniu i wychodzeniu, przy nak³adaniu
ubrania i obuwia, przy myciu, przy zapalaniu wiat³a, przy
pójciu na spoczynek, przy siedzeniu i ka¿dej innej czynnoci".
Za czasów w. Augustyna ¿egnanie siê krzy¿em uchodzi³o za
zewnêtrzne wyznanie wiary. W IV w. znak krzy¿a wprowadzono
do liturgii jako sta³y zwyczaj. Znak krzy¿a to najbardziej zwiêz³e
wyznanie wiary, najkrótsza modlitwa, najprostszy egzorcyzm,
gdy trzeba siê nam zmierzyæ ze z³em.

Liczba czterdzieści

Biblia w wielu miejscach mówi o czterdziestu dniach postu
i umartwienia, wyrzeczenia, modlitwy i spojrzenia w g³¹b serca,
by godnie przygotowaæ je na przyjêcie ³ask Bo¿ych.
Moj¿esz pozostawa³ na górze Synaj przez czterdzieci dni
i czterdzieci nocy bez jedzenia i picia, i otrzyma³ od Boga
tablice Dziesiêciorga Przykazañ (Wj 24,18).
Eliasz, nakarmiony przyniesionym mu przez anio³a chlebem
i wod¹, szed³ przez czterdzieci dni i czterdzieci nocy a¿ do
Bo¿ej góry Horeb, na spotkanie z Bogiem (l Krl 19,8).
Mieszkañcy Niniwy, wstrz¹niêci s³owami proroka Jonasza,
pokutowali przez czterdzieci dni i dziêki temu uniknêli zapowiedzianej im przez Boga kary (Jon 3).
Podobnie Jezus poci³ na pustyni przez czterdzieci dni i
nocy. W ten sposób przygotowywa³ swoj¹ ludzk¹ naturê do
publicznej dzia³alnoci w mocy Ducha wiêtego.
Czterdzieci dni to tak¿e symboliczne okrelenie wielkoci kary
za grzechy. To liczba graniczna: skoro cz³owiek nie podejmuje
postu w celu zniszczenia w sobie z³a, Bóg sam zniszczy je w nas,
a dokona tego w tak samo d³ugim okresie czterdziestu dni.
Lepiej wiêc spêdziæ ten czas na pokucie, ni¿ cierpieæ tak
samo d³ugo w oczyszczaj¹cym dzia³aniu kary Bo¿ej. Warto
zauwa¿yæ zbie¿noæ, bo tyle w³anie czasu spada³y na ziemiê
wody potopu (Rdz 7,12).
Przez sakrament pokuty, odrzucenie przez
nas wszelkiego z³a, przez post i umartwienia
przygotowujemy siê do wi¹t wielkanocnych.
Chcemy dog³êbnie oczyciæ siê z grzechów i
staæ siê pe³nymi uczestnikami ³ask p³yn¹cych
ze zwyciêskiego krzy¿a Jezusa.

Popiół

Okres Wielkiego Postu rozpoczyna ceremonia posypywania g³ów popio³em. W kulturze
Izraela gest ten by³ wyrazem wielkiej ¿a³oby,
bólu, smutku. Ale nie tylko. Popió³ przypomina
nam bowiem, ¿e wszystko, to co ziemskie - co
zosta³o uczynione z prochu ziemi - znów obróci
siê w proch. Rozpad ten jest skutkiem grzechu,
dlatego w rodê Popielcow¹ kap³an, posypuj¹c
nam g³owy popio³em, kreli nim znak krzy¿a.
Kto go przyjmuje, wyra¿a w ten sposób pragnienie zmiany sposobu mylenia, aby przez
pokutê wróciæ do Boga.
Z prochu powsta³e i w proch siê obrócisz
- s³yszymy s³owa przykre, ale prawdziwe. Cia³o
wprawdzie ulega zniszczeniu, ale duch mo¿e
siê wzmacniaæ. Dlatego popió³ oznacza te¿:
Nawracajcie siê!. Powrót do dobrego Ojca
bêdzie gwarancj¹ naszego ¿ycia wiecznego.
Na terenie Parafii dzia³aj¹
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Akcja Katolicka
Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y
Ruch Rodzin Nazaretañskich
Chór i Schola Parafialna
Ko³a Zywego Ró¿añca
Ko³o Ministrantów
Asysta Parafialna

Fiolet

Fiolet, stale obecny w liturgii Wielkiego Postu, powstaje przez
zmieszanie koloru czerwonego i niebieskiego, jest wiêc barw¹
poredniczenia. Mo¿e oznaczaæ duchow¹ walkê (czerwieñ cielesnoæ, b³êkit - kolor nieba), cierpienie, pojednawcz¹ misjê
Chrystusa ³¹cz¹cego niebo z ziemi¹.

Droga Krzyżowa

Na powstanie nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej mia³ wp³yw
dawny kult upadków Jezusa i procesje pasyjne ze stacjami, w
czasie których czytano fragmenty ewangelicznego opisu mêki
Pana Jezusa. Nabo¿eñstwo Drogi
Krzy¿owej w dzisiejszej formie
powsta³o w pocz¹tkach XVI w.
Przez czternacie stacji, uczymy
siê rozpoznawania Chrystusa w
naszym ¿yciu. Z rozwa¿ania drogi,
któr¹ szed³ Odkupiciel, uczymy
siê m¹droci ¿ycia, rozró¿niania
dobra i z³a, chcemy wspó³czuæ
Jezusowi i pomagaæ jak Szymon
Cyrenejczyk nieæ krzy¿.

Gorzkie Żale

Do najbardziej ulubionych nabo¿eñstw wielkopostnych nale¿¹ w
Polsce Gorzkie ¯ale. To wy³¹cznie nasze, rodzime nabo¿eñstwo
powsta³o w XVIII w. z tekstów
dawnych misteriów pasyjnych i
jest do dzi odprawiane w naszych
kocio³ach w niedzielne popo³udnia. Gorzkie ¯ale to dla wielu
ludzi szczególne wielkopostne
rekolekcje, pozwalaj¹ce wejæ jak
najg³êbiej w istotê mêki i mierci
Jezusa.
Jan Uryga, ród³o 9/2004

Porz¹dek Mszy wiêtych
W niedzielê i wiêta nakazane
830, 1030, 1600.
W wiêta bêd¹ce dniem pracy
1030, 1800.
w dni powszednie
1800, 1830.
Kancelaria Parafialna na plebanii czynna tylko w dni powszednie 1630-1730
Chrzest w ka¿d¹ drug¹ niedzielê miesi¹ca - na Mszy w. o godz. 1030
Spowied przed i w czasie Mszy w. - w niedzielê i w dni powszednie.
O wyjedzie z wizyt¹ do chorych powiadamiamy ksiêdza przed lub
po Mszy wiêtej albo w godzinach urzêdowania w kancelarii.

Gazeta Antoni ukazuje siê
regularnie 6 razy do roku:
w I Niedzielê Wielkiego Postu,
w Niedzielê Palmow¹,
w Bo¿e Cia³o,
Wniebowziêcie NMP - 15 sierpnia,
w III Niedzielê Padziernika,
w ostatni¹ niedzielê Adwentu.
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