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Orędzie papieża Franciszka na tegoroczny Wielki Post cd. 

 
Fałszywi prorocy… 
 Ci oszuści, proponujący rzeczy bez wartości, odbierają natomiast to, co 
jest najcenniejsze, jak godność, wolność i zdolność kochania. To pokusa próż-
ności prowadzi nas do tego, że puszymy się jak paw… i potem się ośmiesza-
my; a ze śmieszności nie ma powrotu. Nic dziwnego: od zawsze diabeł, który 
jest „kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44), przedstawia zło jako dobro, a fałsz ja-
ko prawdę, aby zmylić serce człowieka. Dlatego każdy z nas jest wezwany do 
tego, by w swoim sercu rozeznawał i badał, czy jest zagrożony przez kłam-
stwa tych fałszywych proroków. Trzeba się nauczyć nie zatrzymywać na pozio-
mie bezpośrednim, powierzchownym, ale rozpoznawać to, co zostawia w nas 
dobry i trwalszy ślad, bowiem pochodzi od Boga i służy rzeczywiście naszemu 
dobru. 

Zimne serce 
 Dante Alighieri w swoim opisie piekła wyobraża diabła siedzącego na lo-
dowym tronie; mieszka on w mrozie stłumionej miłości. Zastanówmy się za-
tem: w jaki sposób stygnie w nas miłość? Jakie sygnały wskazują nam, że mi-
łość w nas może wygasnąć? 
 Tym, co gasi miłość, jest przede 
wszystkim chciwość pieniądza, będą-
ca „korzeniem wszelkiego zła” (1 Tm 
6,10); jej następstwem jest odrzucenie 
Boga,  a  zatem  szukania  pociechy  
w Nim – wolimy nasze przygnębienie 
niż pokrzepienie Jego Słowa i sakra-
mentów. To wszystko przeradza się  
w przemoc, obracającą się przeciwko 
tym, których uważamy za zagrożenie 
dla naszych „pewników”, jak nienaro-
dzone jeszcze dziecko, chory starzec, 
gość  będący przejazdem, cudzozie-
miec,  a także bliźni, który nie odpo-
wiada naszym oczekiwaniom. 



  Również świat stworzony jest milczącym świadkiem tego oziębienia 
miłości; ziemia jest zatruta przez odpady, wyrzucane niedbale i dla intere-
su; morza, które także są zanieczyszczone, muszą, niestety, kryć szczątki 
licznych rozbitków przymusowych migracji; niebiosa – które w zamyśle 
Boga wyśpiewują Jego chwałę – są poorane przez maszyny, które zrzu-
cają narzędzia śmierci. 
 Miłość stygnie również w naszych wspólnotach; w adhortacji apostol-
skiej „Evangelii gaudium” starałem się opisać najbardziej ewidentne ozna-
ki tego braku miłości. Są nimi: egoistyczna gnuśność, jałowy pesymizm, 
pokusa izolowania się i angażowania w nieustanne bratobójcze wojny, 
mentalność światowa, która skłania do zajmowania się tylko tym, co po-
zorne, osłabiając w ten sposób zapał misyjny. 

Co robić? 
 Jeżeli zauważamy w sobie i wokół nas opisane przed chwilą oznaki, 
to właśnie Kościół, nasza matka i nauczycielka, wraz z niekiedy gorzkim 
lekarstwem prawdy proponuje nam w tym okresie Wielkiego Postu słodki 
środek – modlitwę, jałmużnę i post. 
 Gdy poświęcamy więcej czasu na modlitwę, pozwalamy naszemu 
sercu odkryć ukryte kłamstwa, którymi zwodzimy samych siebie, by osta-
tecznie szukać pociechy w Bogu. On jest naszym Ojcem i chce, abyśmy 
mieli życie. 
 Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam od-
kryć, że drugi człowiek jest moim bratem – to, co mam, nie jest nigdy tylko 
moje. Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdzi-
wym, autentycznym stylem życia! Bardzo bym chciał, abyśmy, jako chrze-
ścijanie, brali przykład z apostołów i widzieli w możliwości dzielenia się  
z innymi naszymi dobrami konkretne świadectwo komunii, jaką żyjemy  
w Kościele. Odnośnie do tego posłużę się napomnieniem św. Pawła, kie-
dy zachęcał Koryntian do zbiórki na rzecz wspólnoty w Jerozolimie: „To 
przyniesie pożytek wam” (2 Kor 8,10). Dotyczy to w sposób szczególny 
Wielkiego Postu, kiedy to liczne organizacje przeprowadzają zbiórki dla 
Kościołów i społeczności znajdujących się w trudnych sytuacjach. Jak 
bardzo bym chciał, abyśmy również w naszych codziennych relacjach, za 
każdym razem, kiedy brat prosi nas o pomoc, pomyśleli, że jest to wezwa-
nie Bożej Opatrzności: każda jałmużna jest sposobnością, aby uczestni-
czyć w Opatrzności Boga względem Jego dzieci; a jeżeli On dziś posługu-
je się mną, abym pomógł bratu, to czyż jutro nie zatroszczy się także  
o moje potrzeby – On, który nie daje się prześcignąć w hojności? 
 

Franciszek 

Cd. w następnym Informatorze 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

● Dziś 4. Niedziela Wielkiego Postu zwana Niedzielą Radości (Laetere). 

Kościół Święty - Nowa Jerozolima cieszy się z obfitości dóbr nadprzyro-

dzonych, łask płynących z chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzie-

ci. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obda-

rowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec św. po-

święcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla kościoła. Stąd 

w dzisiejszej liturgii różowy kolor szat.  

● Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1630. 

● W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie z Rodzicami dzieci kl. 

III b. 

● We wtorek obchodzimy rocznicę wyboru papieża Franciszka. Pamiętaj-

my o nim w naszych modlitwach. 

● Trwa nowenna przed Uroczystością św. Józefa - Oblubieńca Najświęt-

szej Maryi Panny. 

● W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca poświęcony Miłosier-

dziu Bożemu.  

● Rozpoczął się okres Spowiedzi św. i Komunii św. wielkanocnej.  Okazja  

do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św. 

● Zalecki na Drogę Krzyżową przyjmowane są w zakrystii oraz kancelarii 

parafialnej. 

● W kancelarii przyjmowane są ofiary za miejsca w ławkach, wodę na 

cmentarzu, wywóz śmieci oraz opłaty grobowe po upływie 20. lat od po-

grzebu. 

● Z tyłu kościoła sprzedawane są paschaliki wielkanocne. Dochód ze 

sprzedaży przeznaczony jest na cele Caritas. Za ławkami wystawiona jest 

skarbona i koszyk na wielkanocne dary dla ubogich. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
• Niedziela jest trendy - O ograniczeniu handlu w niedziele. Dzięki tej 
ustawie robimy krok w stronę dojrzałej cywilizacji.  
Ponadto w "Gościu": 
• o pysze, wyproszonych dzieciach i potrzebie ciągłego nawracania opo-
wiada rektor bazyliki św. Michała Archanioła we Włoszech; 
• reportaż z najmniejszego miasta w Polsce, które liczy zaledwie 503 
mieszkańców, za to zabytkami mogłoby obdzielić niejedną metropolię.  
● W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej 

parafii. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 12 do 18 marca 2018 r. 

12 III 
Poniedzia-

łek 
3. dzień  

Nowenny do św. 

Józefa 

g. 1800 

 
- Msza św. za żyjących (intencje w gablotce)  

13 III 
Wtorek 
4. dzień  

Nowenny do św. 

Józefa 

g. 700 
g. 1800 

 
 

- Za + Joachima Durynek w rocznicę śmierci 
- Za + Gertrudę Cygan w dniu urodzin 
 

14 III 
Środa 
5. dzień  

Nowenny do św. 

Józefa 

g. 800 

 

 

Msza św. Szkolna 

- Za + Olgę Widera 

15 III 
Czwartek 

6. dzień  

Nowenny do św. 

Józefa 

g. 1730 

g. 1800 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ Tadeusza Łuczaka w rocznicę śmierci, rodziców, te-
ściów, dziadków oraz krewnych  

16 III 
Piątek 
7. dzień  

Nowenny do św. 

Józefa 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ Rozalię i Jana Juraszczyk, pokrewieństwo Jurasz-
czyk i Bubała 
Droga krzyżowa 

- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

17 III 
Sobota 
8. dzień  

Nowenny do 

św. Józefa 

g. 700 

g. 1600 

 

 

 

 

 

g. 1800 

- Za + matkę Helenę Cudok w dniu urodzin   
- Do Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej Częstochowskiej  
i do św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z proś-
bą o opiekę Bożą i zdrowie dla Gabrieli Marek z okazji 60. 
rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny 
                                                                                 Te Deum 
- Za + Franciszkę Bubała w 6. rocznicę śmierci                
 

18 III 
5. NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU  

 

PASYJNA  

9. dzień  

Nowenny do 

św. Józefa 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

g. 1630 
g. 1700

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za Parafian  
- Za dzieci przyniesione do chrztu: Dawida Mikosza, Viktora 
Bazgiera, Pawła Rutkowskiego i za roczne dziecko Laurę 
Kapicę, rodziców oraz chrzestnych  
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

- Za ++ Brunona i Łucję Pucka 
 


