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Z domu Ojca nie róbcie targowiska!
Dzisiejsza trudna Ewangelia dotyczy każdego z nas. Handlarzem
świątyni nie jest tylko człowiek, który
zarabia pieniądze i wykorzystuje
świątynię do zdobycia honorów, tytułów, przywilejów czy zrobienia kariery. Handlarzem świątynnym jest
każdy, kto nadużywa świątyni, aby
„robić interesy z Panem Bogiem”.
W rzeczywistości świątynia ma być
miejscem nawrócenia. Cześć odda-

wana Bogu to cały wymiar życia
w Duchu Świętym, to życie w prawdzie, to miłość podobna do miłości
Bożej, uniwersalna, nie mająca
względu na osoby, nie dająca się
stłumić przez cudzołóstwo, zdradę,
niesprawiedliwość... Istota kultu nie
wyraża się tylko w darze, jaki przynosimy Bogu, ale przede wszystkim
w sercach. „Bo gdzie jest twój skarb,
tam będzie i serce twoje” (Mt 6,21).
Na podstawie „Deon”

W dniu 13 marca
imieniny obchodzą siostry Bożena i Patrycja.
Dziękując gorąco
za ofiarną posługę w naszej parafii
oraz za nieustanną modlitwę za
nasze rodziny życzymy Siostrom
zdrowia, cierpliwości i radości,
otwartości na przemieniające działanie Ducha Świętego oraz ciągłego wzrastania w ofiarnej miłości
Boga i bliźniego.
Wdzięczni Parafianie

DROGA KRZYŻOWA
Wielki Post to jeden
z
najważniejszych
i najdłuższych okresów pokuty w Kościele
katolickim. To czas
zadumy oraz trwania w swoich postanowieniach poprawy. W tym czasie odprawiamy szczególne
nabożeństwo o charakterze adoracyjnym
– Drogę Krzyżową, polegającą na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożeniu Go do grobu. Podczas Drogi Krzyżowej rozważamy także
swoje grzechy. Odprawiana jest zazwyczaj
w każdy piątek Wielkiego Postu w każdym
kościele i kaplicy, w naszej parafii o 8:30
dla dorosłych, 17:00 dla dzieci, 17:45 dla
dorosłych i 20:00 dla młodzieży i dorosłych. Modląc się pod 14 stacjami, medytujemy nad własnym życiem. I rozważamy
tajemnice naszego zbawienia.
W pierwszych wiekach nie znano go,
chociaż najdawniejszy przekaz mówi, że
Najświętsza Panna Maryja pierwsza zaczęła obchodzić drogę, po której szedł obarczony krzyżem Jezus Chrystus. Istnieją
przypuszczenia, że i Apostołowie, zanim
opuścili Jerozolimę, odwiedzali miejsce

uświęcone męką Pańską. Chrześcijanie
jerozolimscy czynili to samo, przekazując tę
tradycję w spadku dalszym pokoleniom.
Do XIV w. z naszych czternastu stacji
wspominano tylko niektóre. Umiejscowienie poszczególnych scen i ich kolejność
ulegały przez lata zmianom. Do najstarszych stacji należą: Ukrzyżowanie, Grób
Święty, Pałac Piłata. Sceny zdjęcia z Krzyża
i namaszczenia ciała datuje się na XV w.
Potem powstają Drogi Krzyżowe liczące aż
19 stacji (pierwsza w Ogrodzie Oliwnym).
Znany nam dzisiaj kształt tego nabożeństwa wyrósł z rozważania i przeżywania
Męki Pańskiej przez mistyków europejskich, którzy jako pątnicy lub krzyżowcy
odwiedzali Ziemię Świętą, szczególnie Jerozolimę. Podróże te były jednak w tych czasach dosyć kosztowne, dlatego tym, którzy
nie mogli z nich korzystać, zalecano odbywanie na miejscu tak zwanej duchowej
pielgrzymki, polegające na rozważaniu
zdarzeń z życia i męki Zbawiciela. W różnych miejscowościach Europy Zachodniej
zakładano Drogi Krzyżowe wg miary jerozolimskiej (czyli 1000 kroków lub 600 m).
Wcześniej, w XII w., dla tych, którzy nie
mogli udać się do Ziemi Świętej, powstały
na Zachodzie tzw. „Drogi jerozolim-

skie” (np. w katedrze w Amiens, Chartres),
czyli labiryntowe ozdobne oznaczenia na
posadzkach kościołów z zaznaczeniem
poszczególnych miejsc Męki Pańskiej, które
obchodzono tak, jak dziś obchodzi się stacje Drogi Krzyżowej.
Na przełomie XV/XVI w. powstają tzw.
Ogrojce, czyli kapliczki poza kościołem
przedstawiające modlitwę P. Jezusa
w Ogrojcu. Do najstarszych w Europie
należy „Ogrojec” między Bazyliką Mariacką
a kościołem św. Barbary w Krakowie.
W dzisiejszej formie Droga Krzyżowa została ukształtowana w XVIII w. Począwszy
od XV w. zaczęto w Europie wznosić tzw.
Kalwarie, czyli budowle przypominające
jerozolimskie. Pierwsza Kalwaria powstała
w Hiszpanii, zaś pierwszą Kalwarię w Polsce wzniesiono w pierwszej połowie XVII
w. z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego,
wojewody krakowskiego (stąd późniejsza
nazwa miejsca: Kalwaria Zebrzydowska).
Jako pierwszy 14 stacji wprowadził
w 1741 roku św. Leonard z Porto Mauritio,
a papież Benedykt XIV w tym samym roku
wydał specjalne Breve, na mocy którego
stacje Drogi Krzyżowej zaczęto erygować
w kościołach parafialnych.
Dokończenie na str. 4

INTENCJE

MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 9.03
06:30 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
07:00 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
07:00 + Józef Ostafin – 15. rocznica śmierci
08:00 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
18:30 Dziękczynna za przeżyte 55 lat małżeństwa Krystyny
i Henryka Deka z prośbą o dalsze potrzebne łaski
18:30 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
Rafała w 21. rocznicę urodzin
18:30 + Michał Tomas
18:30 + Małgorzata Gawryluk oraz Marianna i Stefan Tyrkowscy
WTOREK 10.03
06:30 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
07:00 + Stanisław w 3. rocznicę śmierci i Adolfa w 2. rocznicę śmierci
07:00 + Zuzanna Seniów
08:00 + Mieczysław Duchnik – 2. rocznica śmierci
18:30 W intencji Ojca Św., Radia Maryja i TV Trwam
18:30 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
18:30 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
ŚRODA 11.03
06:30 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
06:30 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
07:00 + Ludwik Garczyński
07:00 + Anatol Matuszewski, + Józef, Bogusław, Stefania i Janina
Kilian
08:00 + Stefania i Franciszek
08:00 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
18:30 W intencjach Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
CZWARTEK 12.03
06:30 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
07:00 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
08:00 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
18:30 O zdrowie i obfitość Bożych łask dla s. Patrycji z racji imienin
18:30 + Bogumiła Permus – 4. rocznica śmierci oraz + Adam Wróbel
PIĄTEK 13.03
06:30 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
07:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Krystyny oraz rodzin: Cyganków i Zębalów
08:00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Krystyny w dniu imienin
18:30 O obfitość Bożych darów dla s. Bożeny z racji imienin
18:30 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
18:30 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
18:30 + Tadeusz Wygoda w 5. rocznicę śmierci, rodzice + Maria i Stanisław – o radość życia wiecznego
SOBOTA 14.03
06:30 + Stefan Bodziony w 13. rocznicę śmierci
07:00 + Kazimierz Jędrzejowski – 33. rocznica śmierci
08:00 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
08:00 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
08:00 + Krystyna Haber – msza gregoriańska
08:00 + Matylda Szubarga
18:30 + Zofia Nowak – 4. rocznica śmierci
NIEDZIELA 15.03
06:30 Za Parafian
08:00 + Zbigniew i zmarli z rodziny
09:30 + Józef, + Włodzimierz, + Zuzanna, + Marian
10:00 + Maria Cepiga – msza gregoriańska
11:00 O potrzebne łaski i opiekę MB dla s. Patrycji z racji imienin
(od rodziców i dziewczynek ze scholi)
11:00 + Wanda Koćma – msza gregoriańska
12:30 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny z okazji 18. urodzin
12:30 + Franciszek Chudzik (od rodziny Klimkiewiczów)
17:00 + Paulina Begińska oraz córki Stanisława i Anna oraz syn
Waldemar
18:30 + Helena Nowicka – 3. rocznica śmierci oraz Zygmunt Nowicki
20:30 + Krystyna Haber – msza gregoriańska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa. Szczególnie ks. Grzegorzowi, który
w czwartek ma imieniny, a także Siostrom: Patrycji
i Bożenie, których imieniny przypadają w piątek. Natomiast wszystkim Paniom z racji dzisiejszego święta składamy serdeczne życzenia.
 Prosimy

o składanie datków na kwiaty i budowę Bożego
Grobu do skarbonek wystawionych przy balaskach z przodu
kościoła. Bóg zapłać za złożone ofiary.
 Od przyszłej niedzieli Zespół Charytatywny rozprowadzać
będzie baranki wielkanocne Caritas.
 Zbiórka żywności z przeznaczeniem na paczki dla najuboższych
będzie przeprowadzona w sklepie TESCO 13 marca, czyli w piątek od godz. 15.00 i w sobotę 14 marca od godz. 10.00. Zapisy
na paczki świąteczne potrwają w kancelarii od 9 do 16 marca.
 Zapraszamy na comiesięczną Mszę świętą w kaplicy św. Jadwigi w Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, w poniedziałek 9 marca o godz. 17:00.
 Także w poniedziałek po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00
w kościele odbędzie się spotkanie rodziców młodzieży z klas III,
która przyjmie już za dwa tygodnie Sakrament Bierzmowania.
 Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza w najbliższy wtorek
na Mszę św. o godz. 18.30 i zebranie Koła o godz. 19.00.
 Zapraszamy na spotkanie z wolontariuszami Misji Afrykańskich połączone z kiermaszem wyrobów z Afryki, które odbędzie się w poniedziałek 9 marca o godz. 19:00 w Bibliotece
Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2.
 Prosimy o składanie w zakrystii deklaracji o możliwości zakwaterowania pielgrzymów w lipcu 2016. Jeśli ktoś jeszcze nie
otrzymał takiej ulotki, można je znaleźć również w zakrystii.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to śp.: Władysław
Osiadły z ul. Krowoderskich Zuchów 3, Antoni Śliwa
z ul. Rusznikarskiej 9, Ryszard Capik z ul. Bratysławskiej 2c,
Marian Zawisza z ul. Krowoderskich Zuchów 18, Maria
Szpak z ul. Krowoderskich Zuchów 4, Jan Konieczkowski
z ul. Łokietka 49.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Kalendarz liturgiczny tygodnia:
09.03 PONIEDZIAŁEK
2 Krl 5,1–15a; Łk 4,24–30
10.03 WTOREK
Dn 3,25.34–43; Mt 18,21–35
11.03 ŚRODA
Pwt 4,1.5–9; Mt 5,17–19
12.03 CZWARTEK
Jr 7,23–28; Łk 11,14–23

13.03 PIĄTEK
Oz 14,2–10;
Mk 12,28b–34
14.03 SOBOTA
Oz 6,1–6; Łk 18,9–14
15.03 NIEDZIELA
2 Krn 36,14–16.19–23;
Ef 2,4–10; J 3,14–21

Dobro raz ofiarowane podwójnie wraca
– Mijają dwa lata, odkąd
Ksiądz pracuje w naszej
parafii. Podsumowując ten
czas, co Ksiądz uważa za
najtrudniejsze, a jaką posługę za przynoszącą najwięcej radości?

która jest dość nietypowa jak
dla księdza, bo jest to sport
walki: taekwondo olimpijskie.
Taekwondo, koreańska sztuka
samoobrony, to określone postawy i ruchy kształtujące każdą część ciała w sposób systematyczny i kontrolowany. PodPraca kapłana wszędzie jest
stawę tej dyscypliny tworzą
taka sama, towarzyszą jej poćwiczenia formalne, walka spordobne problemy i sytuacje. Jeśli
towa oraz techniki samoobrony.
jednak ksiądz poświęca się dla
ludzi, to oni potrafią to odwza- – Istnieje
pogląd,
że
jemnić. Zawsze powtarzam wszystkie wschodnie sztuki
sobie, że dobro raz ofiarowane walki bazują na filozofii
podwójnie wraca (uśmiech). sprzecznej z chrześcijańA ciężkiej pracy się nie boję, stwem i mogą być zagrożewięc każda posługa kapłańska niem dla rozwoju duchoprzynosi mi wielką satysfakcję. wego osoby wierzącej.
– Opiekuje się Ksiądz m.in.
Służbą Liturgiczną Ołtarza
oraz Parafialnym Klubem
Sportowym
„Jadwiga”.
Ksiądz sam także uprawia
sport, prawda?
To prawda, opiekuję się tymi
dwiema grupami. Sprawia mi
to wielką radość. Praca z młodymi ludźmi zawsze mnie pasjonowała. Cieszy mnie przebywanie z młodzieżą, bo wśród
nich czuję się trochę młodszy
(uśmiech). Sam byłem ministrantem i lektorem, więc rozumiem, jak ważna jest posługa
przy ołtarzu. Wiem, jaka duma
i radość z niej płynie. Mam nadzieję, że nasi ministranci i lektorzy także czują tę radość.
Jeśli chodzi o pracę z klubem
sportowym, to jest dla mnie
bardzo ważna. Sam jestem
sportowcem i od 7 lat trenerem. Uważam, że aktywność
sportowa może być sposobem
na dotarcie do młodych ludzi,
a nawet pewną formą ewangelizacji. Uprawiam dyscyplinę,

Sprawa nie jest do końca taka
oczywista, nie ma jasnego stanowiska Kościoła w tej kwestii.
Oczywiście zdania są podzielone nawet wśród księży. Ja jestem zwolennikiem poglądu, że
jeśli dany sport walki jest uprawiany wg metodyki zachodniej
zgodnej z ogólnymi zasadami
sportu, bez wnikania w filozofię, religię czy medytacje i kulturę kraju jego pochodzenia,
to nie stanowi zagrożenia duchowego. Taekwondo olimpijskie w opinii wielu znawców
tej dyscypliny przestało być
sztuką walki, a jest jedynie
sportem. Dlatego podzieliło się
na dwie federacje ITF i WTF.
Ta pierwsza pozostała wierna
tradycji i filozofii Wschodu.
Druga, którą ja trenuję, skierowała się w stronę typowego sportu. Czy uczenie ludzi
bronienia się jest złe? Boks,
strzelanie z łuku lub szermierka też mogą służyć do obrony
lub do ataku. Ważne, aby ludzie, którzy trenują tego typu
sporty, na treningach uczyli się

Pasją ks. Grzegorza jest taekwondo
również szacunku i kultury – Imię Grzegorz pochodzi od
wobec drugiego człowieka.
greckiego Gregorios – czujny. Czy ma ono coś wspólne– Czy fakt, że Ksiądz ma
go z Księdza naturą?
czarny pas w taekwondo,
wpływa w jakiś sposób na To trudne pytanie. Czujność,
Księdza życie i zachowanie? a może dokładniej ostrożność,
przydaje się wtedy, kiedy musiMyślę, że pomaga w mierzemy podejmować różne ważne
niu się z trudnościami. Jak każ- decyzje. Poza tym bycie czujdy sport hartuje człowieka, nym jest niezwykle istotne
czyni go odporniejszym, uczy w życiu każdego chrześcijanina.
samodyscypliny i pracy nad Każdy z nas musi uważać, by
sobą. Dodaje również siły i mo- nie popełnić grzechu, nie dać
tywacji do działania. Uczy czło- się słabości. Chrześcijanin powiwieka tego, że nie wolno się nien być czujny także po to, by
nigdy poddawać. Kiedy zaś zauważyć potrzebującego brata.
przydarzy się upadek, to trzeba
– Kto jest Księdza paszybko powstać.
tronem?
– To dewiza ludzi o poMoim patronem jest św.
godnym usposobieniu…
Grzegorz Wielki, papież i doktor
Jestem urodzonym optymistą. Kościoła, którego wspomnienie
Ważne jest dla mnie, by zara- przypada 3 września. Św.
żać innych radością i pozytyw- Grzegorz jest autorem wielu
nym myśleniem. Zwłaszcza prac teologicznych i pastoraltych, którzy często się smucą. nych. W czasie swojego ponPiękną rzeczą jest dawać lu- tyfikatu upowszechnił Regułę
dziom radość i nadzieję, pro- św. Benedykta, która wczemyk słońca, który przejawia się śniej nie była szerzej znana
w szczerym uśmiechu.
w kręgach kościelnych.
Dokończenie na str. 4

Dokończenie ze str. 3

Księże Grzegorzu!
Dziękujemy za trud katechetyczny
i wychowawczy, za uśmiech, energię
i optymizm, które wnosi Ksiądz
w życie naszej parafii.
Z okazji imienin obchodzonych
w dniu 12 marca życzymy obfitości
darów Ducha Świętego na drodze
ku świętości i radości z pełnionej
posługi
kapłańskiej, aby Ksiądz
z
Bożą
pomocą „dobiegł do mety i wypełnił zadanie, które otrzymał
od Pana Jezusa”.
(Dz 20,24)
Ponadto domagał się głoszenia homilii podczas każdej Eucharystii, wyjaśniania odczytanej Ewangelii i jej należytego przepowiadania. Dał się też poznać jako skuteczny polityk: uniezależnił papiestwo od władzy świeckiej. To za jego pontyfikatu – dzięki wysłanym przez niego misjonarzom – nastąpiło
nawrócenie Anglii. Troszczył się o podniesienie ogólnego poziomu duchowieństwa przez
obsadzanie stolic biskupich zakonnikami.
Dbał o biednych oraz pokrzywdzonych.
Do historii przeszedł jako reformator – kontynuator prac nad liturgią rzymską.

Dokończenie ze str. 1
kowy człowiek i kapłan: poświęcił się całkowicie dzieciom i młodzieży. Troszczył się
szczególnie o tych odrzuconych, samotnych,
zaniedbanych. Zakładał domy wychowawcze,
w których młodzi ludzie mogli doświadczyć
rodzinnego ciepła i miłości. Jako wychowawca
i duchowy ojciec kładł szczególny nacisk na
pogłębienie wiary dzieci i młodzieży.
– Ksiądz również prowadzi katechezy
dla kandydatów do bierzmowania.
Czy to trudniejsze wyzwanie niż prowadzenie lekcji w szkole?
Przygotowywanie młodzieży do bierzmowania jest o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze
niż katecheza w szkole. Młodzi ludzie, którzy
do nas przychodzą, by otrzymać sakrament
bierzmowania, w większości są przekonani
o swojej wierze, dlatego chętnie słuchają
tego, co ksiądz do nich mówi. W szkole natomiast nie zawsze tak jest. Wielu uczniów
słyszy o Bogu tylko na katechezie, ponieważ
w rodzinie nie mają przykładu życia wiarą.
Dlatego katecheza wymaga dużego nakładu
sił i cierpliwości, aby tym młodym ludziom
niejako na nowo pokazać wartość prawdziwej wiary w Boga i Jego Kościół.
– Czy trudno włączyć młodych ludzi
w życie Kościoła?

Nie jest to łatwe zadanie, wymaga wiele
trudu oraz zaangażowania. Trzeba młodzieży
pokazać, że w Kościele jest miejsce dla każdego człowieka, z różnymi pasjami czy zain– A kto ulubionym świętym?
teresowaniami, że ostatecznie – jak przypoNajbliższy jest mi bł. ks. Bronisław Markie- minał papież Benedykt XVI – „Jezus niczego
wicz, założyciel Zgromadzenia Księży Michali- nie zabiera, a przeciwnie: daje wszystko”.
tów (Św. Michała Archanioła). Był to wyjątRozmawiała I.K.

Natomiast w „Wykazie odpustów Kościoła katolickiego”,
zatwierdzonym przez papieża
Pawła VI w dekrecie z dnia
29 czerwca 1968 roku czytamy, że za odprawienie Drogi
Krzyżowej można uzyskać
odpust zupełny.
Ostatnio coraz częściej
w dużych miastach polskich
w ostatnich dniach Wielkiego
Postu prowadzi się idąc ulicami miasta z pochodniami, lampionami i świecami, w procesji
z wielkim krzyżem, rozważanie
Męki Pańskiej. Ta swoista
Droga Krzyżowa nosi znamiona publicznego wyznania wiary w odkupieńczą moc Męki
i Śmierci Jezusa Chrystusa.
Kinga Mróz-Knithakis

ZAPRASZAMY NA
NABOŻEŃSTWA
WIELKOPOSTNE
W piątki zapraszamy
na nabożeństwa Drogi
Krzyżowej o godz. 8:30,
o 17:00 dla dzieci oraz
o 17:45 i 20:00. Natomiast w każdą niedzielę
Wielkiego Postu odprawiamy Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.
16:00. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

