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6. N i e d z i e l a Z w y k l a

Niedzielne espresso

z Proboszczem

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie
i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy,
kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że
powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto
pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się
z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz
Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto
jest, od Złego pochodzi”.
Mt 5, 17-37

Vittorino Andreoli twierdzi, że na Zachodzie zanika
poczucie winy, ludzie nie przejmują się, że coś ukradną,
tylko że ich złapią i będą się wstydzić.
Grzech powstaje w chwili, gdy ulegamy pokusie i decydujemy się go popełnić, dlatego uczniowie Jezusa winni wymagać od siebie więcej niż inni.
Dziennikarz zapytał Matkę Teresę z Kalkuty, czy istnieje diabeł? Odpowiedziała bez chwili zastanowienia:
„Oczywiście, w twoim i moim sercu”.
Pokusa a grzech

Rozalia Bajer

Grzech należy zwalczać od samego początku, kiedy nachodzi
nas pokusa, aby go popełnić. A więc, nie tylko nie zabijać, ale
nie gniewać się, nie tylko nie cudzołożyć, ale nawet nie patrzeć
pożądliwie na kobietę, nie tylko fałszywie nie przysięgać, ale
nie kręcić, jasno mówiąc o co chodzi. Sama pokusa nie tylko
nie jest grzechem, ale – jeśli od razu jest zwalczana – staje się
okazją do duchowego umocnienia, a tym samym do wzrostu
świętości. Walka z pokusami umacnia człowieka wewnętrznie.
Skuteczną obroną przed pokusą jest modlitwa.
ks. Eugeniusz Burzyk

ZIELONA ZDRAPKA WIELKOPOSTNA 2020
– ODKRYJ „EKOLOGICZNE NAWRÓCENIE”
Od tegorocznego Wielkiego Postu, który rozpoczniemy już 26 lutego, nasza parafia po raz kolejny
przystąpi do akcji „Zdrapka Wielkopostna”, której organizatorem jest Wspólnota Życia Chrześcijańskiego. To stowarzyszenie katolickie skupiające świeckich na całym świecie, a w swojej formacji i działaniach apostolskich czerpiące obficie z duchowości św. Ignacego Loyoli, założyciela
zakonu jezuitów i autora „Ćwiczeń duchowych”. Pierwsza zdrapka przybyła do Polski z Irlandii
w 2015 roku.
„Zdrapka” to pomysł na osobiste przygotowanie do Wielkanocy w natłoku codziennych spraw.
W każdym dniu można skupić się na małym fragmencie „życia w drodze”. Tegoroczna edycja zdrapki jest w kolorze zielonym. Pełna nadziei, optymistyczna i bliska naturze. Tym razem zebrane zadania układają się w kształt Ziemi – cennego podarunku od Boga. Pod planetą Ziemią znajdują się też
ręce Boga i Adama z sykstyńskiego fresku Michała Anioła. Adam powołany zostaje do panowania
nad stworzeniem, czyli także do troski o to stworzenie. Zdrapka Wielkopostna zachęca do takiej
postawy, a w konsekwencji do odkrycia nowego wyzwania, jakim jest bycie ekochrześcijaninem.
Na czym polega fenomen tej akcji? Zdrapka to kolorowa plansza, na której umieszczono ponad
czterdzieści pól zakrywających zadania na każdy dzień – od Środy Popielcowej do Poniedziałku
Wielkanocnego. Zadania są związane z postem, modlitwą lub jałmużną, a w tym roku dodatkowo
zgłębiają nauczanie Papieża Franciszka zawarte w encyklice „Laudato si”. Zatem będziemy zastanawiali się nad tym, czy aby na pewno zrobiliśmy wszystko, by odkryć i uszanować bezcenny świat
przyrody; by małymi krokami wprowadzać w życie rozsądne nawyki proekologiczne? Przekażmy
następnym pokoleniom przyrodę, która umożliwia wypoczynek, relaks oraz harmonijny rozwój ludzi i zwierząt.
W czasie realizowania poprzednich edycji „Zdrapki Wielkopostnej”, okazało się, że ta oryginalna
i nowoczesna propozycja duszpasterska niezwykle sprzyja integracji różnych środowisk. Osoby,
które w swoich parafiach zakupiły zdrapkę, przesyłały ją do znajomych mieszkających w innych
częściach kraju. Katecheci i wychowawcy z sukcesem wręczali ją swoim uczniom. Studenci przekazywali ją kolegom. Z kolei w rodzinach, dzieci codziennie wieczorem lub o poranku, odkrywały
następne zadania. Wiele osób dzieliło się z bliskimi lub szerszym gronem odbiorców swoimi doświadczeniami i wrażeniami z realizacji tych konkretnych zadań.
Pomagały w tym komentarze publikowane w internecie w formie filmów oraz konto zdrapki na
facebooku (www.fb.com/zdrapkawielkopostna). Zadania umieszczone na „Zdrapce” są sformułowane lakonicznie, natomiast uzupełniające je dodatkowe komentarze stwarzają okazję do głębszego
namysłu nad wyznawaną wiarą, sposobem modlitwy i relacją do Boga. Propozycje skłaniają do
pogłębienia relacji z bliskimi czy do refleksji nad sposobem i motywacją wypełniania codziennych
obowiązków. Świadoma realizacja zadań zaproponowanych przez „Zdrapkę” sprzyja uporządkowaniu osobistych działań, regularnej modlitwie oraz zachęca do wyjścia naprzeciw innym.
W naszej parafii „Zdrapka” będzie rozprowadzana od niedzieli – 16 lutego. Jeśli znamy kogoś, kto ma trudność z określaniem postanowień wielkopostnych, to dobrym pomysłem będzie podarowanie mu tegorocznej „Zdrapki”. Przyda się ona każdemu, kto nie chce, aby 40 dni Wielkiego
Postu upłynęło niepostrzeżenie. To dobra okazja, by odkryć 40 szans dla ducha i ciała.
ks. Tomasz Łata

Intencje mszalne
NIEDZIELA – 16 lutego

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Anna Wawro
Zofia i Czesław Łukawscy
Bernadeta Dutkiewicz w 4 r. śmierci
Zbigniew i Czesław Łysak
Władysław Żak w 5 r. śmierci oraz
Elżbieta Zapała z synem Sylwestrem
w 2 r. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 17 lutego

6.30 † Krzysztof Małysiak
6.30 † Ryszard Żmuda
18.00 † Józef i Elżbieta Błotko
z synem Wiesławem

WTOREK – 18 lutego

6.30 † Helena i Michał Stańco z córką
Genowefą i dwoma synami
18.00 † Jan Jarmundowicz

ŚRODA – 19 lutego

6.30 † Józefa Urbańczyk w 15 r. śmierci
18.00		 Za parafian
		 Intencje modlitewne przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców
i sprzątających ze Starych Bloków nr
24 i 32, o błogosławieństwo Boże dla
Wandy z okazji rocznicy urodzin; † Marian i Stefania Drozdowscy; † Konstancja Gocal; † Anna Milaniak; † Maciej
Kalisz; † Stanisław Jastrząb; † Jan Jarmundowicz; † Franciszek Adamaszek;
† Zdzisław Żak; † Wiesława Rodak;
† Maria Nycz; † Zofia Kubik; † Ema
Bogacz; † Krystyna Radwan; † Andrzej
Łyczko

CZWARTEK – 20 lutego

6.30 †
6.30 †
6.30 †
18.00 		

Ryszard Żmuda
Justyn Paleczny
Tomasz Czul
O błogosławieństwo Boże dla mieszkańców i sprzątających z ul. Obozowa
(prawa strona) i Liliowej

PIĄTEK – 21 lutego

6.30 † Alicja Ligus w 3 r. śmierci
18.00 † Helena Bryś

SOBOTA – 22 lutego

6.30 † Wiesław Ciesielski
18.00		 Za parafian
Msza wotywna ku czci św. Jana Pawła II
Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II prosimy: w intencji Bogu wiadomej
Miłosierdziu Bożemu za przyczyną św. Jana Pawła II polecamy zmarłych: Jadwiga Hałat, Jan Jarmundowicz, Władysław Lachendro, Anna Piotrowska, Maria Krauzowicz, Ryszard Żmuda, Tomasz Czul,
Krzysztof Małysiak, Józef Kawka, Jadwiga Gomularz,
Krystyna Radwan, Bronisława Kociak, Józef Żmuda,
Andrzej Krzak, Helena Moskała, Zofia Kubik, Konstancja Gocal, Irena Kraus, Maria Nycz, Zdzisław
Żak, Małgorzata Płoskonka, Janina Szczerba

NIEDZIELA – 23 lutego

7.00
8.30
10.00
11.30
18.00

†
†
†
†
†

Wiesław Noworyta
Janina Dźwigaj
Jan Szałaśny
Tadeusz Jarguz w 39 r. śmierci
Stefania i Jan Wójcik

Ogłoszenia parafialne
1. Dzisiaj, jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca, w ramach akcji „Rodzina Rodzinie”, do puszek składamy ofiary na pomoc syryjskiej rodzinie, którą nasza parafia objęła opieką. Dziękujemy parafialnej Oazie Rodzin za zaangażowanie w zbieranie ofiar na ten cel.
2. „Zdrapka Wielkopostna” to kolorowa plansza,
która pomoże nam w duchowym przeżyciu
Wielkiego Postu. Umieszczono na niej ponad
40 pól – do odkrycia w kolejnych dniach Wielkiego Postu. „Zdrapka” to dobry prezent, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, przygotowujący do Świąt Wielkanocnych.
3. Dziękujemy za pomoc przy sprzątaniu kościoła i złożoną ofiarę mieszkańcom Starego Bloku numer 35. W tym tygodniu prosimy mieszkańców bloku numer 36, 38 i 40.
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