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Deon/Artykuł  się pierwotnie na blogu chrześcijańska mama  

Wielki Post to czas szczególnego mojego wysiłku nad tym, 

aby pozwolić Bogu zmienić moje życie 

 Chciałabym podsunąć kilka propozycji na to, by nie tyle zrobić  

w swoim życiu duchową rewolucję, co pozwolić na to Panu Bogu. 

  Słyszy się czasem, że Wielki Post to czas bardziej wytężonej pracy 

nad sobą. I pewnie można spojrzeć na to w ten sposób. A jednak, mimo 

że daleka jestem od nawoływania do bierności czy lekceważenia ducho-

wych ćwiczeń, nie do końca podoba mi się to określenie. 

  Pracować nad sobą to coś dobrego. Pozwolić, by to Pan Bóg nade 

mną pracował - to dużo lepsze. W tym pierwszym przypadku mogę  szu-

kać jedynie doskonałości. W drugim, pomi-

mo upadków i słabości, mogę odkrywać, 

że jest przy mnie Ktoś, kto prowadzi mnie 

do świętości przez wszystkie moje do-

świadczenia. W pierwszym przypadku bę-

dę realizować swój własny plan na dojście 

do tego, co perfekcyjne.  W drugim - zapy-

tam Boga, co dla mnie zaplanował i otwo-

rzę się na niespodzianki, również te, za 

którymi mogę nie przepadać. 

  Kościół podpowiada nam niezmiennie, że pomocą w otwarciu się na 

Boże działanie są post, modlitwa i jałmużna. Czasem trudno jest nam 

przełożyć to z języka pobożnych wezwań na język codzienności, a cza-

sem wygodniej jest zatrzymać się tylko na odhaczeniu obecności na Dro-

dze Krzyżowej. 

  Podpowiadam więc kilka sposobów na twórcze przeżycie tego czasu 

- takich, które mogą pomóc naszym sercom nie tyle stać się bardziej do-

skonałymi, co bardziej… kochać. 

  



 Część I Modlitwa 

MODLITWA 

 1. Poszukaj ciszy. Zaplanuj sobie każdego dnia chociaż 5 minut, kiedy wyłą-

czysz telefon, zamkniesz oczy, przestaniesz gadać - również sam, czy sama 

ze sobą, a posłuchasz ciszy. Pytaj w tym czasie Boga, jakie On ma plany na 

najbliższy czas. I słuchaj - On naprawdę odpowiada. 

2. Otwórz się na niespodzianki, również te, które nie należą do naszych ulu-

bionych jak spóźniony autobus, korki na drodze czy inne niedogodności.  

W jaki sposób możesz szukać w nich Bożej obecności? I czy On w takich sy-

tuacjach mówi do Ciebie w jakiś szczególny sposób? 

3. Połowa Polski, łącznie ze mną, przyłącza się do wyzwań z Ewą Choda-

kowską. Ja również mam dla Ciebie wyzwanie: 40 psalmów na 40 dni Wiel-

kiego Postu. To dobry pomysł zwłaszcza na taki czas, w którym ciężko nam 

się modlić. W psalmach znajdziemy słowa odpowiednie na każdą okazję. Je-

śli chcesz, zapisuj każdego dnia jedno zdanie z psalmu - takie, które najbar-

dziej Cię poruszyło. 

4. Ręka w górę kto ma czas, by codziennie pójść do kościoła na chwilę ado-

racji Jezusa w Najświętszym Sakramencie?… No właśnie. Ja cieszę się, gdy 

zdarza się to raz na tydzień i choćbym stanęła na głowie, w Wielkim Poście 

się to nie zmieni. Mam jednak okazję do spotykania Jezusa w drugim czło-

wieku. A gdyby tak każdą napotkaną osobę potraktować jako okazję do mo-

dlitwy? Choćby to były krótkie słowa - błogosław mu/jej Panie? 

5. Opowiedz komuś o Jezusie, niekoniecznie prowadząc akcję ewangeliza-

cyjną w markecie 

czy autobusie. Ro-

zejrzyj się dokoła - 

może to dobry 

czas, by porozma-

wiać o Bogu  

z dziećmi, mężem, 

przyjaciółką? Może 

wystarczą do tego 

jedynie proste sło-

wa. 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dziś obchodzimy Niedzielę Trzeźwości. Zapraszam na Gorzkie 

Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1630. 

• W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie z rodzicami 

klasy III b. 

• Zalecki na Drogę Krzyżową przyjmowane są w zakrystii oraz 

kancelarii parafialnej. 

• Wierni, którzy pobożnie odprawią Drogę Krzyżową mogą uzy-

skać Odpust zupełny, spełniając zwykłe warunki odpustu. 

• Rozpoczął się czas Spowiedzi i Komunii Wielkanocnej. Okazja 

do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  

•  Dziś kandydaci do diakonatu rozpoczynają rekolekcje przed 

święceniami, polecamy ich modlitwie wszystkich wiernych. Świę-

cenia odbędą się w przyszłą sobotę.  

• W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

Wielki Post z ojcem Pio: 

- Pierwsza odsłona cyklu wielkopostnego poświęcona spowiedzi. 

Ponadto w "Gościu": 

- o fenomenie rodziny, która wiele może dzięki miłości wzajemnej; 

- o poszczeniu, które poprawia stosunek do życia i siebie same-

go; 

- oraz o Pokorze, którego nigdy dość, czyli zmarłym niedawno 

wybitnym polskim aktorze. 

  Kolekta w przyszłą niedzielę to jałmużna wielkopostna. „Bóg 

zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 19 d0 25 lutego 2018 r. 
Tydzień   trzeźwości 

19 II 

Poniedzia-

łek 

g. 1800 - Za + Teresę Griner w 2. rocznicę śmierci 

20 II 

Wtorek 
 

g. 1800 - Za + Wincentego Cygan w rocznicę śmierci 

21 II 

Środa 

 

g. 800 Msza św. szkolna 

- Za + Annę Borzucką od członków Bractwa Ży-

wego Różańca 

22 II 

Czwartek 
Święto katedry 

św. Piotra Ap. 

g. 1730 

g.1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ Waleskę i Jerzego Morgała w rocznicę 

śmierci  

23 II 

Piątek 

g. 1730 

g.1800 

Droga Krzyżowa 

- Za + Henryka Cygan w dniu urodzin  

24 II 

Sobota 
 

g.1800 - Za + Mariana Aleks w 1. rocznicę śmierci 

25 II 

 

2. NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU 
 

g. 630 

g. 700 

 

g.1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za + Jana Bernaś w 6. rocznicę śmierci oraz ro-

dziców i teściów 

- Za + Zenona Michalskiego w 14 rocznicę  

śmierci 

Gorzkie Żale 

- Za ++ Władysławę i Józefa Kosiańskich oraz 

pokrewieństwo z obu stron 


