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L I T U R G I A  S Ł O W A  

Czytanie I: Syr 27, 4-7; * Ps 92 (91);  Czytanie II: 1Kor 15,54b-58 

Ewangelia:  Łk 6, 39-45  

Jezus  opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy 

prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie 

przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, 

będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, 

a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu 

bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, 

podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń 

najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę  

z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, 

ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu 

bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera 

się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły 

człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta".                                                                                        
 

 

 

 

 

W I E L K I  P O S T  W  N A S Z E J  P A R A F I I  

ŚRODA POPIELCOWA: 

Msze święte: 930, 1700 i 1900 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 

w każdy piątek Wielkiego Postu 

1615 – dzieci ; 1730 – dorośli;  1900 - młodzież 

G O R Z K I E  Ż A L E  

z nauką pasyjną: Niedziela – 1715 

TRIDUUM PASCHALNE - 18, 19, 20 kwietnia 

 

„Bóg zapłać” za ofiary na pokrycie kosztów druku naszej gazetki 

 

ZZ   OO GG ŁŁ OO SS ZZ EE ŃŃ   
➢ We wtorek różaniec wypominkowy o godz. 1630. Msza za zmarłych o godz. 1700.  

➢ W najbliższą środę -  Popielec, który rozpoczyna święty czas Wielkiego Postu. Msze św.  

o godz. 930, 1700 ,  1900 (Obecność kandydatów do Bierzmowania obowiązkowa). Na każdej 

Mszy obrzęd posypania głów popiołem. Przypominamy, że w Popielec obowiązuje post 

ścisły.  

➢ Kancelaria w Środę Popielcową będzie nieczynna 

➢ W piątek zapraszamy  na Drogę Krzyżową - o godz. 1615 z udziałem dzieci (obecność dzieci 

komunijnych i rocznicowych  obowiązkowa); - o godz. 1730 dla dorosłych i  o godz. 1900 - 

młodzież. (obecność kandydatów do Bierzmowania obowiązkowa). 

➢ Przeraszamy chorych, do których z powodu choroby nie mogliśmyy dotrzeć  

w pierwszy piątek miesiąca. W najbliższy piątek – 8 marca – będziemy nawiedzać 

chorych przed południem.  

➢ Intencje na marzec dla Koła św. Faustyny: Intencja wynagradzająca za bluźnierstwa przeciwko 

Bogu; dla Koła św. Franciszka: O łaskę dobrego przeżycia Wielkiego Postu dla naszej parafii.  

➢ W sobotę – 9 marca – kancelaria będzie nieczynna.  

 

 

B E L K A  I  D R Z A Z G A  

Kiedyś usłyszałem powiedzenie, które na pierwszy „rzut oka” wydaje się 

dalekie od etyki chrześcijańskiej: „najbardziej pomagamy innym pomagając 

sobie”. Ale wnikając w kontekst wypowiedzianej formuły okazuje się, że dzisiejsza 

Ewangelia niesie podobne przesłanie: Wszelką przemianę świata i naprawianie 

innych trzeba zacząć od siebie. Widzimy więc, że nie chodzi  o  prymitywny  

egoizm,  który dzisiaj dominuje w relacjach międzyludzkich, ale o zrozumienie, że 

służbę wobec braci zaczynamy  od przemiany serca. Są tego co najmniej dwa 

powody. Po pierwsze: Tak naprawdę mamy niewielki wpływ na innych, natomiast 

bardzo wielki i decydujący na samych siebie. Dzisiaj jest bardzo wielu nauczycieli 

(używają wprost, albo pośrednio, sformułowania: „ja cię nauczę”), natomiast 

 

 

 

swojego razem z aniołami świętymi” (Mk 8, 38). Dlatego też wzmacniamy wiarę wyznając 

prawdę, którą jest sam Jezus Chrystus. Pouczenie, które Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa, 

daje swojemu współpracownikowi i następcy Tymoteuszowi, skierowane jest w szczególny 

sposób do nas, biskupów i kapłanów. Pisał on: „Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa 

Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: 

głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś 

na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej 

nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą 

sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku 

zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło 

ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! (2 Tm 4, 1-5).  

Oby Maryja, Matka Boga, wybłagała nam łaskę trwania w wyznawaniu prawdy Jezusa 

Chrystusa bez zachwiania.  

W jedności wiary i modlitwy. 

Gerhard Kardynał Müller (Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017) 

 

 

 

http://www.mateusz.pl/czytania/2019/20190303.html#czytania


bardzo mało świadków, którzy mają 

odwagę powiedzieć, jak św. Paweł: 

„naśladuj mnie”. Wygodniejsza jest rola 

pouczającego niż świadka. Wtedy  

z belką w oku można mówić do 

drugiego: „jak możesz chodzić z tą 

drzazgą, co ludzie powiedzą. Zaraz ci ją  

wyjmę”. 

Odwiedzając po 

kolędzie jedno  

z małżeństw w 

warszawskiej parafii 

zapytałem o córkę,  

o której wiedziałem, 

że żyje w związku 

niesakramentalnym. 

Oburzeni rodzice 

powiedzieli mi, że 

tyle razy jej 

tłumaczyli, by wzięła 

ślub kościelny,  

 próbowali różnych sposobów a młodzi 

wciąż odkładają sakrament małżeństwa. 

I nagle przypomniałem sobie rozmowę   

z zeszłego roku, zapytałem: „A Państwo 

macie ślub kościelny?” Chwila 

konsternacji i odpowiedź przecząca. 

Mijały kolejne lata a ci biedni 

parafianie wciąż narzekali na młode 
 

 

 
 

 

 

 

 

pokolenie i nadal żyli bez związku 

sakramentalnego. Nie rozumieli, że 

najbardziej mogą pomóc swoim dzieciom 

najpierw pomagając sobie: porządkując 

życie wiary, dając dobry przykład. Wtedy 

przeszliby z postawy pouczających 

teoretyków wiary: „weź ślub kościelny” na  

płaszczyznę świadków 

wiary: „naśladujcie nas”. 

Drugi powód zaczynania 

od siebie, to poczucie 

odpowiedzialności. Jeśli 

alpinista podczas 

wspinaczki ma 

asekurować swojego 

partnera, to musi mieć 

dobre stanowisko,  

w którym sam czuje się na 

tyle pewnie, że może 

wziąć odpowiedzialność 

za tego po drugiej stronie 

liny. „Ślepy nie może prowadzić 

ślepego”.  

Przed nami Wielki Post – czas 

szczególnej pracy nad sobą. 

Chodzi o ewangeliczną przemianę 

świata, która zawsze zaczyna się od 

przemiany własnego serca. 

x. Proboszcz               
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M A N I F E S T   W I A R Y   

Prawo moralne  

Wiara i życie są nierozłączne, albowiem wiara bez uczynków spełnionych w Panu jest 

martwa (1815). Prawo moralne jest dziełem Bożej Mądrości i prowadzi człowieka 

do obiecanego szczęścia (1950). W związku z tym, „wyznacza człowiekowi drogę 

praktykowania dobra i osiągania jego celu” (1955). Jego przestrzeganie jest konieczne 

u wszystkich osób dobrej woli, aby osiągnąć wieczne zbawienie. Ten kto umiera 

w grzechu ciężkim bez żalu pozostanie na zawsze oddzielonym od Boga (1033). 

To prowadzi do praktycznych konsekwencji w życiu chrześcijan, pośród których należy 

wymienić te częściej dziś lekceważone (por. 2270-2283; 2350-2381). Prawo moralne 

nie jest ciężarem, ale jest częścią tej prawdy, która wyzwala (por. J 8, 32) i poprzez którą 

chrześcijanin przemierza drogę zbawienia, prawdy, która nie może być relatywizowana.  

Życie wieczne  

Wielu pyta się dziś, dlaczego Kościół wciąż istnieje skoro sami biskupi wolą działać 

jako politycy niż jako nauczyciele głosić Ewangelię. Spojrzenie nie powinno 

zatrzymywać się na kwestiach drugorzędnych, jednak bardziej niż kiedykolwiek jest 

koniecznym, aby Kościół podjął się właściwego mu zadania. Każde ludzkie istnienie 

ma nieśmiertelną duszę, która przy jego śmierci odłącza się od ciała, jednak w nadziei 

na zmartwychwstanie umarłych (366). Śmierć czyni definitywną decyzję człowieka 

za lub przeciw Bogu. Wszyscy muszą przejść sąd szczegółowy natychmiast po śmierci 

(1021): albo będzie jeszcze konieczne oczyszczenie albo człowiek pójdzie bezpośrednio 

ku szczęściu wiecznemu i będzie mu umożliwione oglądanie Boga twarzą w twarz. 

Istnieje jednak także straszna możliwość, że osoba, aż do końca, pozostanie 

w sprzeczności z Bogiem: odrzucając definitywnie Jego miłość, bezpośrednio potępi się 

na wieki (por. 1022). „Bóg stworzył cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez ciebie” (1847). 

Wieczność kary piekielnej jest straszną rzeczywistością, która – według świadectwa 

Pisma świętego – dotyczy tych wszystkich, którzy umierają w stanie grzechu 

śmiertelnego” (1035). Chrześcijanin przechodzi przez ciasna bramę, „bo szeroka jest 

brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez 

nią wchodzą” (Mt 7, 13).  

Milczenie o tych i innych prawdach wiary albo też nauczanie tego, co jest im przeciwne, 

jest najgorszym oszustwem, któremu Katechizm stanowczo się sprzeciwia. To jest 

ostatnia próba Kościoła, polegająca na „oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne 

rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy” (675). To jest oszustwo 

Antychrysta, który nadchodzi „z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy 

giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” (2 Tes 2, 10).  

Wezwanie  
Jako robotnicy w winnicy Pana, nosimy wszyscy odpowiedzialność przypominania tych 

podstawowych prawd, trzymając się mocno tego, co sami otrzymaliśmy. Chciejmy 

mieć odwagę, aby przebyć drogę Jezusa Chrystusa z determinacją, tak by osiągnąć życie 

wieczne, idąc za Jego przykazaniami (2075). Prośmy Pana, aby dał nam w pełni poznać, 

jak wieli jest dar katolickiej wiary, poprzez który otwiera się brama życia wiecznego. 

„Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym 

i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca  
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NIEDZIELA (10.03) na każdej Mszy św.  

PONIEDZIAŁEK (11.03)    930, 1700, 1900  

WTOREK (12.03)    930, 1700, 1900 

ŚRODA (13.03)     930, 1700, 1900   

SPOWIEDŹ – pół godziny przed Mszą 

 

Rekolekcje głosi: ks. Dr Krzysztof Bielawny 
 

 


