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Artykuł/wpis ukazał się pierwotnie na blogu chrześcijańska mama  
Chciałabym podsunąć kilka propozycji na to, by nie tyle zrobić w swoim 

życiu duchową rewolucję, co pozwolić na to Panu Bogu.  

Ciąg dalszy rozważań  

JAŁMUŻNA  

1. Mądrość ludowa głosi, że "z pustego nawet Salomon nie naleje". Nie 

wiem, czy z miłością jest podobnie, ale przecież bliźniego kochamy jak 

siebie samego… To ćwiczenie może pozornie nie wiązać się z jałmużną, 

czyli dzieleniem się dobrem, a jednak w prosty sposób do niego prowadzi. 

Spróbuj każdego dnia znajdować w sobie jedną dobrą cechę. Czterdzieści 

zalet, mocnych stron, oznak Twojego potencjału - brzmi dobrze, prawda? 

Bardzo możliwe, że już po kilku dniach szukania w sobie tego, co dobre, 

postanowisz robić to samo w stosunku do osób, które spotykasz. A taka 

przemiana spojrzenia na innych - dostrzeganie tego, co pozytywne - to 

pierwszy krok w kierunku autentycznego dzielenia się miłością.              

2. Jałmużna to nie tylko przeznaczenie pieniędzy na dobry cel czy podzie-

lenie się z kimś dobrami materialnymi. To również dobre słowo  

i wychodzenie z tego, co dla nas wygodne. Kolejna propozycja na Wielki 

Post - pomyśl o ludziach, których dawno nie widziałaś. Kup kilka najład-

niejszych kartek pocztowych, jakie zobaczysz i napisz kilka słów od serca 

- coś, co będzie mogło podnieść ko-

goś na duchu.  W dobie maili i SM-

Sów słowo pisane cieszy szczegól-

nie mocno, a niespodziewana prze-

syłka od listonosza może być piękną 

niespodzianką. 

 

 



3. Zrób przegląd Twoich ubrań, bibelotów, książek. Jeśli nie założyłaś cze-

goś przez dwa lata, jest mała szansa, że kiedyś wykorzystasz to ubranie. 

Poszukaj sklepu charytatywnego w swojej okolicy i zanieś tam to, czym 

możesz się podzielić (oczywiście chodzi o rzeczy dobrej jakości, czyste  

i zadbane. 

POST 

 1. Zacznijmy od klasyki, czyli od… postu. Nie, nie nawołuję do porzuce-

nia czekolady na czas Wielkiego Postu. Zachęcam jednak bardzo do re-

zygnacji z jednej konkretnej rzeczy i przeznaczenia tej sumy na równie 

konkretne potrzeby osób ubogich. Najprościej zrobić to sposobem "na 

skarbonkę", czyli odkładać przez 40 dni drobne sumy, a potem z lekkim 

sercem i dużym uśmiechem obdarować kogoś, kto, tego potrzebuje. 

2. Zrób listę swoich życiowych priorytetów. Jakie relacje są dla Ciebie naj-

ważniejsze? Jakie obowiązki zdarza Ci się zaniedbywać, jakie większe 

cele porzucasz, bo skupiasz się na drobnych przyjemnościach? Co bę-

dzie na pierwszym miejscu Twojej listy? Jaką pozycję zajmie na niej mo-

dlitwa, relacja z najbliższymi, praca/uczelnia? Zapisz to na kartce w posta-

ci punktów. Każdy dzień zaczynaj z postanowieniem, by trzymać się tej li-

sty, a wieczorem patrz, wspólnie z Jezusem, na ile Ci się to udawało. Nie-

kiedy trzymanie się swoich priorytetów (np. spędzenie czasu z najblizszy-

mi a nie na FB albo nauka zamiast imprezowania) będzie wymagało po-

święceń, ale… to chyba właśnie post, prawda? 

3. Kupuj z głową, czyli zastanów się dwa razy, zanim wydasz pieniądze. 

Staraj się kupować to, czego naprawdę potrzebujesz i ogranicz chwilowe 

zachcianki. 

Przed nami czterdzieści dni - każdy z nich jest osobną szansą, by nie tyl-

ko z czegoś zrezygnować, lecz również skupić się na czymś dobrym. Ży-

czę i sobie, i Wam, by był to czas nie tyle wykonywania duchowych ćwi-

czeń w celu ogólnie pojętego samorozwoju, lecz przede wszystkim czas 

otwierania się na Miłość. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

● Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę  

o godz. 1630. 

● W poniedziałek odwiedziny chorych - zgłoszenia przyjmowane są w za-

krystii. 

● Po Mszy św. wieczornej w poniedziałek, spotkanie dla młodzieży przy-

gotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

● W tym tygodniu przypadają 1. czwartek, piątek i sobota nowego miesią-

ca. Zachęcam do przyjmowania Komunii św. wynagradzającej. 

● Członków Bractwa Żywego Różańca zapraszamy na Mszę św. i nabo-

żeństwo w sobotę rano. 

● Okazja do Spowiedzi św. dla dzieci szkolnych w środę przed Mszą św., 

dla młodzieży gimnazjalnej i dorosłych przed każdą Mszą św.  

● Zalecki na czas Drogi Krzyżowej przyjmuje się w Zakrystii oraz w Kan-

celarii Parafialnej. 

● W sobotę imieniny będzie obchodził ks. bp Marek Szkudło. Pamiętajmy 

o nim w modlitwie. 

● W przyszłą niedzielę odbędzie się w Kochłowicach o godz. 1400 Dzień 

Skupienia dla narzeczonych. W programie: Msza św., konferencja, okazja 

do Spowiedzi św. 

● W najnowszym „Gościu Niedzielnym”: 

• W sieci samotności - Zwana jest powszechnie dżumą XXI wieku. Samot-

ność - choroba, która poważnie zagraża Europie; 

PONADTO W "Gościu": 

• w ramach cyklu „Wielki Post z o. Pio”, o modlitwie jako najlepszej broni 

• jak mieszkańcy rodzinnej miejscowości Kamila Stocha przeżywali zdoby-

cie przez niego złotego medalu 

● Kolektę w przyszłą niedzielę na potrzeby parafii zbiorą przedstawiciele 

Rady Duszpasterskiej. Dzisiaj przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyj-

ny (Ad Gentes). 

● „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 26 lutego do 4 marca 2018 r. 

26 II 

Poniedziałek 

g. 1800 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 

Boża i zdrowie dla Zygmunta Gruchel z okazji 80. rocznicy uro-

dzin oraz o błogosławieństwo Boże dla rodziny              Te Deum                              

27 II 

Wtorek 

g. 1800 - Za + Urszulę Mainka w 3. rocznicę śmierci  

28 II 

Środa 
 

g. 800 

 

Msza św. szkolna 

- Za ++ rodziców Bogusławę, Henryka i Rutę, rodziców oraz te-

ściów 

1 III 

Czwartek 

I czwartek  

g. 700 

 

 

 

g.1730 

g.1800 

- Ku czci Chrystusa - Najwyższego i Wiecznego Kapłana  

o uświęcenie duchowieństwa, za kapłanów, którzy w naszej para-

fii pracowali oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne - od 

ofiarodawców 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Włodzimierza Majda oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

2 III 

Piątek 

I piątek 
 

g. 700  

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie 

za grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych naszej parafii - 

od ofiarodawców 

Droga krzyżowa 

- Ku czci Serca Pana Jezusa za dzieci pierwszokomunijne, ich ro-

dziców i chrzestnych 

3 III 

Sobota 

I sobota 

g. 700  

 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca św. za 

żyjących i ++ członków Bractwa Żywego Różańca 

- Za + Albina Skubacz w rocznicę śmierci 

4 III 

3. NIEDZIELA 

WIELKIEGO  

POSTU 
 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

g. 1000 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej i św. Teresy od Dzieciąt-

ka Jezus z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o opiekę Boża i zdrowie dla Teresy Hanke z okazji 75. rocznicy 

urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla  syna           Te Deum                     

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  

i Anioła Stróża z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą  

o zdrowie, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego  

w 5. rocznicę urodzin Jakuba Radwańskiego oraz o potrzebne ła-

ski dla całej rodziny  

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

- Za + Herberta Hibszer w 3. rocznicę śmierci 


