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Ewangeliczne zamyœlenie
                      VIII Niedziela zwyk³a          

 Ewangelia:  £k 6, 39 - 45   

Jezus opowiedzia³ uczniom przypowieœæ: „Czy mo¿e niewidomy prowadziæ niewidomego? 
Czy nie wpadn¹ w dó³ obydwaj? Czemu to widzisz drzazgê w oku swego brata, a belki we 
w³asnym oku nie dostrzegasz? Jak mo¿esz mówiæ swemu bratu: «Bracie, pozwól, ¿e usunê 
drzazgê, która jest w twoim oku», gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Ob³udniku, 
wyrzuæ najpierw belkê ze swego oka, a wtedy przejrzysz, a¿eby usun¹æ drzazgê z oka 
swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje z³y owoc, ani z³ym drzewem to, 
które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje siê ka¿de drzewo: nie zrywa siê fig z 
ciernia ani z krzaka je¿yny nie zbiera siê winogron. Dobry cz³owiek z dobrego skarbca 
swego serca wydobywa dobro, a z³y cz³owiek ze z³ego skarbca wydobywa z³o. Bo z obfitoœci 
serca mówi¹ jego usta”. Oto S³owo Pañskie .

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e dzisiejsza ewangelia zachêca nas do biernoœci wobec b³êdów naszych bliskich. 
Tak najczêœciej chcemy j¹ t³umaczyæ tym, którzy oœmielaj¹ siê nam zwracaæ uwagê. Bronimy siê wtedy 
przed przykrymi uwagami dotycz¹cymi naszego charakteru czy zachowania, cytuj¹c pobo¿nie Pismo Œw. i 
twierdz¹c, ¿e Pan Jezus nie pozwala na zwracanie komuœ uwagi, na upominanie, na korygowanie braterskie, 
bo nikt nie jest bez grzechu i nikt nie ma prawa wytykaæ mi moich b³êdów dopóki nie skoryguje w³asnych. 
Sprytne i przebieg³e, ale niestety nie prawdziwe i ni mniej ni wiêcej tylko nadu¿ycie S³owa Bo¿ego do 
naszych potrzeb. Taka zreszt¹ postawa, biernoœci wobec z³a i -opartej pozornie na s³owach Ewangelii- 
mi³oœci le¿y u Ÿróde³ tak bardzo krytykowanego przez Papie¿a konformizmu i permisywizmu. Jest to 
postawa wyra¿aj¹ca siê w rozumowaniu: "ja nie zwracam uwagi na twoje b³êdy, udajê ¿e nie widzê twoich 
z³ych czynów, pozwalam ci robiæ co chcesz, a wiêc i ty daj mi œwiêty spokój i nie wytykaj mi moich grzechów i 
z³a przeze mnie pope³nianego". Taka postawa doskonale charakteryzuje stechnicyzowane i 
skomercjalizowane spo³eczeñstwa zachodnie nastawione na sukces i biznes. Nikt do nikogo siê nie wtr¹ca, 
ka¿dy robi co chce i co uwa¿a za s³uszne, a wygrywa ... silniejszy! Jest te¿ faktem i to, ¿e czasami zwracamy 
innym uwagê i napominamy bardzo gorliwie innych, po to, aby odwróciæ uwagê od naszych b³êdów i 
naszych w³asnych potkniêæ, Ktoœ bardzo m¹drze powiedzia³, ¿e jeœli samemu stoi siê w b³ocie po kolana, to 
najlepiej pochlapaæ tym b³otem innych, aby zaczêli zwracaæ uwagê na siebie wzajemnie aby nie zauwa¿yli 
przypadkiem, ¿e ja sam jestem w b³ocie po uszy. Nie taka jest przecie¿ nauka dzisiejszej Ewangelii. Jezus nie 
zabrania braterskiego korygowania i wzajemnego napominania. Mówi raczej: "Upominaj¹c brata nie 
zapomnij, ¿e najpierw siebie masz skorygowaæ, ¿e masz byæ œwiadomy swoich w³asnych s³aboœci i próbuj¹c 
poprawiaæ i naprawiaæ innych podejmuj ustawiczne próby poprawiania siebie. Niech Twoje serce bêdzie 
pe³ne dobra, a wtedy bêdziesz móg³ z wiêksz¹ skutecznoœci¹ pomóc innym. Bo kiedy w twoim sercu jest z³o, 
có¿ dobrego mo¿esz innym przekazaæ? Zwracaj¹c wiêc uwagê i koryguj¹c innych, nie zapominajmy, ¿e 
pierwszym naszym obowi¹zkiem jest auto-korekcja w duchu prawdy i pokory. Te dwie cnoty zaœ; prawda i 
pokora, wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i w tym w³aœnie wypadku s¹ najcenniejsze i najbardziej potrzebne ... obu 
stronom. Tam gdzie nie ma pokory, nie ma prawdy. Tam gdzie nie ma prawdy, nie ma tak¿e i pokory. Tylko z 
takim wewnêtrznym nastawieniem - pokory i prawdy o nas samych - mo¿emy siê oœmieliæ na korygowanie 
innych.A ja, ¿yczê wam wszystkim (i sobie oczywiœcie te¿!) tego¿ w³aœnie ducha, pokory i prawdy
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6 marca rozpoczyna siê w Koœciele 
Rzymskokatolickim okres, w którym, 
poprzez praktykowanie modlitwy, 
postu i ja³mu¿ny, mo¿emy mocniej 
zespoliæ nasze dusze z Jezusem 
Chrystusem. Jest to okazja do jeszcze 
wiêkszego zag³êbienia siê w Mêkê 
naszego Zbawiciela. Mêkê, która 
prowadzi do najpiêkniejszego 
poranka w historii œwiata. Do 
poranka Zmartwychwstania. To 
najwa¿niejsze œwiêto poprzedzone 
jest czterdziestodniowynm Wielkim 
Postem, który rozpoczyna siê od 
œrody popielcowej.
Zacznijmy jednak od pocz¹tku, czyli 
wbrew pozorom nie  od œrody 
popielcowej. W Tradycji Katolickiej 
symboliczny, 40-dniowy Wielkiego 
Postu okres poprzedza tzw. Przedpoœcie. 
Po refomie, która odby³a siê w 1970 
roku, ten okres znikn¹³ z kalendarza 
liturgicznego, jednak wczeœniej 
funckjonowa³ od VII w. Wówczas 
papie¿ Grzegorz Wielki ustali³  
przedpoœcie, które mia³o przygotowaæ 
duszê na pami¹tkê przebywania Jezusa 
przez 40 dni na pustyni. Czas 
przedpoœc ia  nazwano okresem 
siemedziesi¹tnicy i sk³adaj¹ siê na niego 
trzy tygodnie, a w³aœciwie trzy niedziele 
poprzedzaj¹ce Wielki Post. W tym 
okresie przygotowywano siê do postu, 
stopniowo narzucaj¹c sobie pokutne 
postanowienia, bowiem dobrowolna 
wytrwa³oœæ w umartwianiu duszy i 
cia³a, pomaga zobaczyæ i zrozumieæ 
sens pokutowania w intencji bliŸniego. 

Po przedpoœciu przychodzi czas na Wielki 
Post, który rozpoczyna siê od œrody 
popielcowej. Ten dzieñ wypada zawsze 
pomiêdzy 5 lutego a 10 marca. 
W tym roku udamy siê do koœcio³ów 
posypaæ g³owy popio³em 6 marca (w 
przysz³ym roku popielec przypadnie 26 
lutego).  
Warto wspomnieæ, i¿ obecnoœæ na liturgii 
w tym dniu nie jest obowi¹zkowa, tzn. brak 
obecnoœci w œwi¹tyni pañskiej nie skutkuje 
grzechem ciê¿kim. Warto jednak 
rozpocz¹æ Wielki Post od symbolicznego 
przypomnieniea sobie w³asnej s³aboœci i 
kruchoœci, by owocnie przygotowaæ siê do 
œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego.
Warto wspomnieæ, i¿ obecnoœæ na liturgii 
w tym dniu nie jest obowi¹zkowa, tzn. brak 
obecnoœci w œwi¹tyni pañskiej nie skutkuje 
grzechem ciê¿kim. 

Œroda popielcowa
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

„

Kto chce byæ kochany musi te¿ sam kochaæ 
i tak samo drugich zrozumieæ, i drugim 
us³u¿yæ, jak tego chce, aby jego rozumiano
i jemu s³u¿ono.

Córko Moja, b¹dŸ spokojna, czyñ co ci ka¿ê. Myœl twoja jest z³¹czona z myœl¹ Moj¹, 
wiêc pisz co ci na myœl przyjdzie. Jesteœ sekretark¹ Mojego Mi³osierdzia; wybra³em 
ciê na ten urz¹d w tym i przysz³ym ¿yciu. Tak chcê, pomimo wszystkich przeciwnoœci, 
jakie ci stawiaæ bêd¹; wiedz, ¿e upodobanie Moje nie zmieni siê.

 (Dz 1605) 
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Mateusz Bednarek

Warto jednak rozpocz¹æ Wielki Post od 
symbolicznego przypomnienia sobie 
w³asnej s³aboœci i kruchoœci, by owocnie 
p r z y g o t o w a æ  s i ê  d o  œ w i ê t a  
Zmartwychwstania Pañskiego.  
Tradycja sypania g³ów popio³em 
pojawi³a siê ju¿ w VIII wieku, a trzy 
stulecia póŸniej papie¿ Urban II uczyni³ 
ten obrzêd obowi¹zkowym w ca³ym 
Koœciele – wówczas podjêto decyzjê, i¿ 
popió³ bêdzie pochodzi³ ze spalenia 
palm, poœwiêconych w ubieg³oroczn¹ 
Niedzielê Palmow¹. Posypywanie g³ów 
popio³em ma miejsce w trakcie Liturgii 
S³owa, po kazaniu. Obrzêd ten 
symbolizuje marnosæ i grzesznoœæ 
cz³owieka, który winien wykorzystaæ 
okres Wielkiego Postu do nawrcania siê i 
praktyk pokutnych oraz zdaæ sobie 
sprawê, i¿ bez ³aski i mi³osierdzia 
Bo¿ego zbawienie nie jest mo¿liwe. W 
trakcie obrzêdu kap³an wypowiada s³owa 
"z prochu powsta³eœ i w proch siê 
obrócisz" (Rdz 3,19) lub "nawracajcie siê 
i wierzcie w Ewangeliê" (Mk 1,15). 
W tym dniu obowi¹zuje post œcis³y, co 
oznacza, i¿ mo¿na spo¿yæ trzy posi³ki w 
tym jeden do syta. Obowi¹zuje przy tym 
zakaz spo¿ywania pokarmów miêsnych. 
Dzieci do 14. roku ¿ycia mog¹ jeœæ 
miêso, natomiast spo¿ycie tylko trzech 
posi³ków w ci¹gu dnia obowi¹zuje od 18. 
do 60. roku ¿ycia. Jest to podyktowane 
trosk¹ o stan zdrowia, lecz jeœli ktoœ czuje 
siê na si³ach, warto, by ograniczy³ w tym 
dniu spo¿ycie posi³ków do trzech.

Œroda popielcowa jest  zaledwie 
pocz¹tkiem Wielkiego Postu. Bardzo 
przyda³oby siê, by ten czas pokuty i 
nawrócenia nie kojarzy³ siê z narzucaniem 
sobie postanowieñ. Nie jest to z³e, jednak 
mo¿e przes³aniaæ istotê tego œwiêtego 
okresu. Có¿ jest istot¹? Otó¿ modlitwa, 
post i ja³mu¿na, by zespoliæ siê z Mêk¹ 
Zbawiciela, a przez to jeszcze mocniej 
z j e d n o c z y æ  z  C h r y s t u s e m  
Ukrzy¿owanym. To w³aœnie zespolenie 
w³asnej woli z Wol¹ Bo¿¹ jest œwiêtoœci¹ – 
pisa³a o tym w swoim dzienniczku œw. 
siostra Faustyna. „Œwiêtoœæ i doskona³oœæ 
moja polega na œcis³ym zjednoczeniu woli 
mojej z wol¹ Bo¿¹. Bóg nigdy nie zadaje 
gwa³tu naszej wolnej woli. Od nas zale¿y, 
czy chcemy przyj¹æ ³askê Bo¿¹, czy nie; 
czy chcemy z ni¹ wspó³pracowaæ, czy te¿ 
j¹ zmarnujemy” (Dz 1107).



                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   05. 03. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  04. 03. 2019 r.             

Czwartek  07. 03. 2019 r.     

NIEDZIELA    10. 03. 2019 r.         

PI¥TEK  08. 03. 2019 r.         

ŒRODA  06. 03. 2019 r.

SOBOTA   09. 03. 2019 r.
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   7.30 + Ewa   Bia³kowska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Józef Bochniak 
18.30 + Cecylia, Edward, Marian Ma³yszka, 
              Kazimierz, Irena, Teresa Kowalscy 

  7.30 + Kazimiera   Krysiak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Jadwiga, Stefan Król, Marianna, Antoni 
           Andrzejewscy i zmar³ych z rodziny 
           + Stefania Andrzejewska 
15.30 + Czes³awa  i Feliks Brajer 
18.30 + Urszula S³upianek 

  7.30 + Jerzy Dymarczyk
  9.00 + Stefania Stawik 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Marcin Szpadziñski 
17.00 Z okazji 29 urodzin  syna z podziêkowaniem za 
          wys³uchane modlitwy oraz z proœb¹ o œwiat³o 
          Ducha Œwiêtego oraz opiekê Najœwiêtszej 
          Rodziny dla syna i ca³ej Rodziny 
18.30 + Aniela Frach 

  7.30 + Marian Zych 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 W intencji Kap³anów naszej Parafii oraz 
          o liczne powo³ania kap³añskie zakonne, 
          misyjne i Apostolskie œwieckich intencja 
          od Matek i Ojców ¯ywego Ró¿añca  
15.30 + Kazimiera  Kasprzak 
18.30 + Marianna Tryniecka 

  7.30 + Szymon Szymczak (I rocz. œm.). 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Jan Miœ 
15.30 + Stanis³awaKaczmarek
           (25 rocz. œm.)
16.00 
18.30 Za zmar³ych  
19.00 

Droga Krzy¿owa 

Droga Krzy¿owa

  7.30 + Anna  Œródka 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Krystyna Ciesielska i zmar³ych z Rodziny 
           Ciesielskich i Kempów
15.30 + Kazimiera   Konieczna (5 rocz. œm.) 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN  
18.30 + Daniela (11 rocz. œm.)
          Z podziêkowaniem za Bo¿¹ opiekê z proœb¹ 
          o dalsze Bo¿e b³ogos³. i zdrowie dla Józefa.
18.30 + Marianna, Wiktor   Strzelczyk 

  7.30 + Zofia Walczak (17 rocz. œm.)    
          i zmar³ych Rodziców 
  9.00 + Marian Strait
  9.00 + Arkadiusz Rynowiecki 
10.30 + Alina Nie³acna (I rocz. œm.) 
          +Jadwiga Minta ( I rocz. œm.)
12.00 + Leokadia i Mieczys³aw  Matyœkiewicz 
14.30
15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 + Marianna Banasiak (19 rocz. œm.) 
          + Pawe³ i Andrzej Banasiak, Maria, Micha³  Karólak 

 Gorzkie ¯ale 

 15.30 + Anna  Pytlik 
18.30  W intencji Bogu wiadomej
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HUMOR Pat on tygo niar d
Œw. Kazimierz Królewicz

Œwiêty Kazimierz  (w³aœc. Kazimierz 
Jagielloñczyk), ur. 3 paŸdziernika 1458 w 
Krakowie. Polski królewicz, syn Kazimierza IV 
Jagielloñczyka i El¿biety Rakuszanki. W 1467 r. 
król powo³a³ na pierwszego wychowawcê i 
nauczyciela swoich synów ksiêdza Jana 
D³ugosza, kanonika krakowskiego, który a¿ do 
XIX w. by³ najwybitniejszym historykiem 
Polski.W 1471 r. brat Kazimierza, W³adys³aw, 
zosta³ koronowany na króla czeskiego. W tym 
samym czasie na Wêgrzech wybuch³ bunt 
przeciwko tamtejszemu królowi Marcinowi 
K o r w i n o w i .  N a  t r o n  z a p r o s z o n o  
Kazimierza.Wyprawa pod wodz¹ Piotra Dunina 
wyruszy³a zakoñczy³a siê pora¿k¹, gdy¿ polska 
armia by³a nieliczna. W efekcie Kazimierz 
zawróci³ do Polski, zosta³ praw¹ rêk¹ ojca, który 
upatrywa³ w nim swego nastêpcê i wci¹ga³ go 
powoli do wspó³rz¹dzenia. Przez prawie dwa 
lata królewicz Kazimierz by³ namiestnikiem 
ojca w królestwie. Obowi¹zki pañstwowe umia³ 
pogodziæ z bogatym ¿yciem duchowym. 
Wezwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, umar³ 
w drodze z powodu trapi¹cej go gruŸlicy 4 marca 
1484r. Pochowano go w katedrze wileñskiej, w 
kaplicy Najœwiêtszej Maryi Panny, która od tej 
pory sta³a siê miejscem pielgrzymek. 
Uroczystoœci kanonizacyjne odby³y siê w 1604 
r. w katedrze wileñskiej. Biskup Benedykt 
Woyna poœwiêci³ z tej okazji kamieñ wêgielny 
pod pierwszy koœció³ ku czci œw. Kazimierza 
przy kolegium jezuitów..Œwiêty Kazimierz jest 
od 1636 r. g³ównym patronem Litwy oraz od 
1948 r. szczególnym patronem m³odzie¿y 
litewskiej (og³osi³ to papie¿ Pius XII) 
.Kazimierz jest jedynym œwiêtym tego imienia. 
Jego œwiêto liturgiczne przypada w rocznicê 
œmierci – 4 marca.                   K. R. 

Facet siedzi przed telewizorem, 
piwko, kapcie ... 
¯ona w kuchni robi obiad, nagle s³yszy jak 
m¹¿ w pokoju do siebie: 
- Nie !!! nie chodŸ tam!!!! Co ty robisz!!?? 
Za chwile znowu: 
- Cz³owieku nic nie przysiêgaj!!! 
Powiedz, ¿e nie!!!
Po paru chwilach znowu s³ychaæ z pokoju: 
- Coœ ty najlepszego zrobi³? 
Taki niewybaczalny b³¹d.... 
¯ona nie wytrzyma³a i pyta: 
- Misiu co ty tam tak prze¿ywasz? 
- A nic.... kasetê z naszego wesela ogl¹dam

- Mówi s¹siad do s¹siada 
- Co Ci siê sta³o w oko? 
- Dosta³em œrubokrêtem od Kowalskiej 
- Przez przypadek? 
-Nie, przez dziurkê od klucza. 

- Dlaczego jeszcze nie wysz³aœ za m¹¿, 
nikt ciê nie prosi³? 
- Prosili i to nie raz! 
- A kto? 
- Mama z tat¹.



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, Andrzej Kr¹¿ek, K. R.  

Nr GG: 5884036
 

e-mail: parafia@promax.media.pl  BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 

Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. W tym tygodniu – 6 marca – przypada , – od której rozpoczniemy Wielki
    Post. Poœwiêcenie i sypanie popio³u podczas ka¿dej Mszy œw. Msze œw. w tym dniu o godz.
   7.30, 9.00, 15.30, 17.00 i 18.30. W tym dniu obowi¹zuje post œcis³y, od którego nie ma
    dyspensy. 
    W Wielkim Poœcie Droga Krzy¿owa dla dzieci w pi¹tek po Mszy œw. o godz.15.30.
    Dla   Doros³ych i M³odzie¿y w pi¹tek po Mszy œw. o godz.18.30. Zapraszamy. 
    – w niedziele o godz.14.30, nastêpnie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego i Msza
    œw. ok. godz.15.30. Kazania pasyjne w tym roku bêdzie g³osi³ Ks. Diakon Lucjan Kucharski .
2. Zapraszamy na Kr¹g biblijny – w poniedzia³ek 4 marca po Mszy œw. wieczornej. 
3. Msza œw. i katecheza dla M³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do przyjêcia Sakramentu
    Bierzmowania we wtorek 5 marca o godz. 18.30. Obecnoœæ obowi¹zkowa. 
4. W przysz³¹ niedzielê sk³adka przeznaczona bêdzie na nasze Sanktuarium.  Za zrozumienie  
    i ka¿dy Dar Serca sk³adamy „ Bóg zap³aæ.”
5. W zwi¹zku z Festynem, zapraszamy do wziêcia udzia³u w 
    i zakupu Cegie³ek. Cegie³ki w cenie 10 z³., mo¿na ju¿ zakupiæ - w Biurze Parafialnym, 
    w naszym sklepiku – u p. Adama, w placówkach oœwiatowych, na ulicach naszego miasta, 
    w naszych ostrowskich parafiach, i na terenie rekreacyjno – wypoczynkowym - Piaski
    Szczygliczka – Zielona Przystañ.                bêd¹ oznaczone kolejnymi numerami 
    i dodatkowo bêdzie tam miejsce na wpisanie swoich danych osobowych, imienia i nazwiska,
    adresu i numeru telefonu. Udostêpniane dane osobowe s¹ przez nas chronione. Po zakupie
    Cegie³ek, prosimy - czêœæ Cegie³ki ze swoimi danymi wrzucaæ do specjalnych skrzynek,
    aby mog³y wzi¹æ udzia³ w losowaniu. Serdecznie zapraszamy.
6 . Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 

 Œroda Popielcowa

Gorzkie ̄ ale 

„LOTERII NA PIASKACH” 

Cegie³ki, 

W zwi¹zku z naszym Jubileuszem zrodzi³ siê pomys³ 
ufundowania Jubileuszowej Drogi Krzy¿owej wokó³ 
naszego Sanktuarium - jako Wotum wdziêcznoœci 
Bogu za to wszystko, co uda³o siê nam tutaj wspólnie 
dokonaæ na chwa³¹ Bogu i dla dobra nas wszystkich. 
Koszt odlewu jednej stacji wynosi 9.500 z³, do tego 
dochodzi jeszcze koszt osadzenia stacji na kamieniu. 
Wykupione zosta³y ju¿ 5 stacji. Mile widziani kolejni 
sponsorzy. Stacje mo¿na ufundowaæ pojedynczo lub w 
kilka osób czy Rodzin. 
Pierwsza stacje jest w trakcie odlewu.


