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SŁOWO BOŻE
(Łk 19, 29 - 38)

Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród 
uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę 
uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto 
pytał: "Dlaczego odwiązujecie?", tak powiecie: "Pan go potrzebuje"». Wysłani poszli i znaleźli 
wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu 
odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa,            
a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na 
drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić 
radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: «Błogosławiony Król, który 
przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach».

 

Czy pójdę na rekolekcje wielkopostne?
o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp

https://www.katolik.pl

W czasie czterdziestu dni Wielkiego Pos-
tu warto zaplanować czas rekolekcji, czas za-
stanowienia się nad sobą i nad swoim życiem. 
Zatrzymać się na chwilę, wyciszyć i zamyślić. 
Spotkać Boga i spotkać się sam na sam ze 
sobą. Trzeba wyjść na pustynię, bo tam jest 
cisza, spokój i milczenie. Wtedy można 
usłyszeć siebie. 

A może właśnie tegoroczne nauki rekole-
kcyjne będą dla mnie swoistą pustynią, powro-
tem do źródeł?

Rekolekcje wielkopostne to taki szcze-
gólny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym 
Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, 
kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha 
i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji jest bardzo 
znanym aktem pokutnym w Kościele od wieków 
– aktem duchowych ćwiczeń. Dlatego rekolek-
cje odprawiają wszyscy: papież, biskupi, 
kapłani, zakonnicy i zakonnice, małżonkowie, 
rodzice, dziadkowie, studenci, uczniowie, oso-
by chore i niepełnosprawne, osoby samotne     
i rozwiedzione…      >>>
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Kościół naucza i przygarnia wszystkie owieczki 
rozproszone na całym świecie.

Ktoś kiedyś napisał: „Trudniej jest dzień 
dobrze przeżyć, niż napisać księgę…”. To 
prawda, nie będzie nam łatwo stać się lepszy-
mi po godzinie lub po kilku godzinach nauk 
rekolekcyjnych. W ciągu kilku chwil nie da się 
naprawić całego duchowego rozgardiaszu. To 
jest praca na całe życie. Ale warto od czegoś 
zacząć, warto w tych rekolekcyjnych dniach 
postawić sobie odważne pytania: 

Czy ja mam jeszcze wiarę? Czy jestem 
w stanie uwierzyć jeszcze więcej Bogu i moc-
niej Mu zaufać? Czy kocham Go ze wszystkich 
sił, wszelkim myśleniem i całym sercem? 
Muszę sobie także odpowiedzieć na pytanie: 
Czy ja się jeszcze modlę? Czy potrafię 
rozmawiać z Bogiem?

W czasie rekolekcji wielkopostnych war-
to także przeczytać coś, co pomoże inaczej 
myśleć, zobaczyć bliźniego i z nim się 
pojednać.  Same zaś rekolekcje mają dodać 
sił, odwagi, otuchy i nadziei, aby pójść pod 
krzyż i zobaczyć Ukrzyżowanego. Żeby mieć 
odwagę podnieść oczy, zapłakać i zapytać: 
„Panie, czy Ty mi jeszcze raz przebaczysz? 
Czy przygarniesz mnie ponownie do swego 
serca?”.  Odpowiedź usłyszysz na pewno… 
Zobaczysz ją w oczach i rozpiętych ramionach 
Chrystusa, w przebitym sercu Jezusa. Sam 
dojdziesz do wniosku: „To nie gwoździe Cię 
przybiły, lecz mój grzech”, moje słabości, 
namiętności, moja niewierność, moja zdrada   
i oddalenie…

Wtedy, gdy poprawnie odczytasz 
odpowiedź płynącą z krzyża, podejmiesz 
skruchę, wolę poprawy i wyspowiadasz się.    
A potem wrócisz do krzyża i ucałujesz przez 
łzy przebite stopy Chrystusa.

I to będą twoje prawdziwe rekolekcje. 
Zobaczysz, że inny jest świat, inna 
rzeczywistość, inni będą ludzie, a ty przeżyjesz 
prawdziwe nawrócenie. Podczas rekolekcji 
wielkopostnych trzeba „załatwić” wiele spraw 
nie tylko z Bogiem, ale i ze współmałżonkiem, 
z rodzicami, z dziećmi i bliźnimi. Rekolekcje są 
po to, aby wyprostować to wszystko, inaczej 
zmarnujemy dni, które zostały nam dane na 
uleczenie duszy.

Naprawdę warto wybrać się na wielko-
postne ćwiczenia duchowe, by za Julianem 
Tuwimem zawołać:

Jeszcze się kiedyś rozsmucę,

Jeszcze do Ciebie powrócę,

Chrystusie.

Jeszcze tak strasznie zapłaczę,

Że przez łzy Ciebie zobaczę,

Chrystusie…

I z taką wielką żałobą

Będę się żalił przed Tobą,

Chrystusie,

Że  duch mój przed Tobą klęknie

I wtedy serce mi pęknie,
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Sobota

● Nauka rekolekcyjna dla dzieci 1630

● Nauka ogólna na Mszy Św. o 1800

Niedziela
● Hymn do Ducha Św. i modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji na początku Mszy Św.

● Nauki ogólne na każdej Mszy Św. /800, 1000, 1430/ i kazanie Pasyjne

● Nauka rekolekcyjna dla mężczyzn 1530

Poniedziałek

● Nauka ogólna na Mszy Św. o 800

● Nauka ogólna na Mszy Św. o 1800

● Nauka rekolekcyjna dla młodzieży  po Mszy Św. o 1800

Wtorek

● Nauka ogólna na Mszy Św. o 800 i Błogosławieństwo Boże na zakończenie

● Nauka ogólna na Mszy Św. o 1800 i Błogosławieństwo Boże na zakończenie

● Nauka rekolekcyjna dla kobiet po Mszy Św. o 1800

REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE
“W mocy Bożego Ducha„

30.03 – 02.04.2019
ks. Wiesław Waldon sds 
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Intencje Papieskie 2019

Kwiecień 2019
Intencja powszechna: za pracowników na obszarach wojennych

Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach 
objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia 
innych.

Strona ¯ywego Ró¿añca

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe zachęcamy do przekazywania 1% po-
datku na rzecz Fundacj im. Księdza Jordana, która wspiera Wyższe Seminarium 

Duchowne Salwatorianów.

Wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę numer KRS Fundacji, który jest podany na stronie 
internetowej naszej parafii (oraz Fundacji) a także w gazetce parafialnej (NR KRS: 00 00 09 08 46).

Wystarczy zaznaczyć w odpowiednim miejscu na formularzu PIT wolę przekazania 1 % 
swojego podatku dochodowego na rzecz Fundacji im. Księdza Jordana, wpisując tylko podany 
wyżej numer KRS i to już wszystko. To naprawdę nic nie kosztuje, ponieważ podatek ten tak czy 
inaczej zostaje nam potrącony i przeznaczony przez Państwo na inne niewiadome cele.

Prosimy także gorąco, aby zachęcić znajomych, przyjaciół, członków rodziny i inne życzliwe 
osoby, do przekazywania 1% swojego podatku na powyższy cel. Jak mówi stare przysłowie: 
"ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka".

Z góry dziękujemy za zrozumienie i pomoc. Za każdy, nawet najmniejszy datek, składamy 
serdeczne podziękowanie i zapewniamy o modlitwie wspólnoty seminaryjnej w intencji ofiarodawców.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej

Prośba z Fundacji im. Księdza Jordana
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INTENCJE MSZALNE
Kwiecień 2019
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Kwiecień 2019 - Lipiec 2019

sobota 6 kwiecień 2019

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

sobota 20 kwiecień 2019

Pisarski Jarosław

Rozmus Sabina

Kędzia Irena

sobota 4 maj 2019
Rodzice dzieci przystępujących do
I komunii świętej

sobota 11 maj 2019
Rodzice dzieci obchodzących rocznicę
I komunii świętej

sobota 25 maj 2019

Polok Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

sobota 8 czerwiec 2019

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

sobota 22 czerwiec 2019

Krenczyk Irena

Pawelczyk Pelagia

Fojt Barbara

sobota 6 lipiec 2019

Lebek Sylwia

Lebek Marek

Zbroja Agnieszka

sobota 20 lipiec 2019

Krzepina Ryszarda

Suchanek Marzanna

Bubała Celina

Jeżeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między 
grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce 
z ogłoszeniami parafialnymi)
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Kącik kulinarnuy: Krokiety z ziemniaczano-serowym nadzieniem

Składniki: 
● 1,5 szkl mąki pszennej
● 1/2 szkl mleka
● 1/2 szkl wody
● 2 jajka
● 2 łyżeczki sproszkowanego młodego 

jęczmienia
● 2 łyżki oleju
● sól

Nadzienie:
● 70 dag ugotowanych ziemniaków
● 30 dag twarogu półtłustego
● 1 cebula
● 2 łyżki posiekanego szczypioru
● 2 łyżki posiekanych suszonych pomi-

dorów
● 1 łyżka oleju
● sól i pieprz do smaku
● 1 jajko
● bułka tarta
● olej do smażenia

Sposób przygotowania:
Jajka ze szczyptą soli zmiksować. Dodać 

mleko, wodę, mąkę i zmielony młody jęczmień. 
Wszystko razem dokładnie zmiksować, 
pozostawić na pół godziny. Następnie 
usmażyć cienkie naleśniki. 

Na oliwie zeszklić drobno posiekaną 
cebulę, ostudzić. Ziemniaki przecisnąć przez 
praskę, dodać cebulę, pokruszony ser, pokro-
jone pomidory i posiekany szczypior. Doprawić 
do smaku, wymieszać. Posmarować naleśniki, 
zawinąć brzegi i zwijać. Panierować w jajku, 
bułce tartej i rumienić na patelni z rozgrzanym 
olejem.

gmb

Kącik humoru
Na religii.
- Jasiu, ile jest Przykazań Bożych?
- Dziesięć.
- A kościelnych?
- Dwóch. Pan Marek i pan Józek.

***
Jeszcze dziś wiele osób pisze ręcznie cyfrę 7      
z poziomą kreską w połowie wysokości. Kreska ta 
zanikła w większości stylów pisma maszynowego 
i komputerowego. Ale dlaczego ta kreska 
przetrwała do naszych czasów?
Musimy cofnąć się do czasów biblijnych, kiedy to 
Mojżesz udał się na górę Synaj, gdzie zostało mu 
podyktowane 10 przykazań. Gdy wrócił zaczął 
odczytywać każde przykazanie donośnym 
głosem. Gdy doszedł do siódmego, odczytał:
- Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego!
Na co tłum ludzi zaczął skandować:
- Skreśl siódemkę! Skreśl siódemkę!

***
Idzie Ahmed, a przed nim jego żona.
- Ej, Ahmed, Allah nie tak uczył! W Koranie 
napisano, że żona musi chodzić z tyłu za mężem!
- Kiedy pisali Koran, nie było przeciwpiechotnych 
min. Naprzód Fatima, naprzód...

***
Przychodzi Niemiec do nieba. Św. Piotr się pyta:
- Co zrobiłeś dobrego na ziemi?

- Dałem jednej kobiecie 10 euro i jednemu bez-
domnemu 5 euro.
Św. Piotr odwraca się do Jezusa i pyta co zrobić, 
a Jezus odpowiada:
- Oddaj mu to 15 euro i niech spada.

***
Ewa w raju nie usłuchała zakazu Stwórcy i za 
namową węża zerwała jabłko z drzewa. Za ten 
czyn została wraz z Adamem wyrzucona za 
bramę raju. Na odchodne Ewa usłyszała głos       
z góry:
- Za ten czyn zapłacisz krwią!
Po kilku dniach Ewa natknęła się na tego samego 
węża, który ją namówił do zerwania jabłka i mówi:
- Przez Ciebie teraz będę musiała płacić krwią!
- Oj, nie marudź! - mówi wąż. - Wynegocjowałem 
Ci to w dogodnych miesięcznych ratach.

***
Pan Bóg stworzył wszechświat. A widział, że był 
on dobry.
Stworzył wszystkie planety. Widział, że były dobre.
Stworzył Ziemię, a widząc, że była dobra, stworzył 
wszystkie żyjące i martwe elementy świata.         
A widział Bóg, że było to wszystko dobre.
Potem stworzył mężczyznę. A widział, że był do-
bry.
I stworzył kobietę. I powiedział do niej: "A ty 
będziesz się malować".
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Papież Franciszek: "Wołania Jezusa nie można uciszyć" 
(fragmenty) 25 marca 2018

Jezus wkracza do Jerozolimy. Liturgia 
zachęciła nas byśmy włączyli się i uczestniczyli   
w radości i święcie ludu, który potrafi krzyczeć     
i uwielbiać swego Pana. Radość ta zanika, 
pozostawiając gorzki i bolesny smak po 
zakończenej obecnie relacji o Męce Pańskiej.     
W tej celebracji zdają się krzyżować dzieje 
radości i cierpienia, błędów i sukcesów, będące 
częścią naszego codziennego życia jako uczniów, 
ponieważ udaje się jej odsłonić uczucia                
i sprzeczności, które dziś często należą również 
do nas, mężczyzn i kobiet tego czasu: zdolnych, 
by bardzo kochać ... a także nienawidzić - i to 
bardzo; zdolnych do szlachetnych poświęceń,     
a także potrafiących „umyć ręce” w odpowiedniej 
chwili; zdolnych do wierności, ale także wielkich 
porzuceń i zdrady.

W całej narracji ewangelicznej wyraźnie też 
widać, że radość rozbudzona przez Jezusa jest 
dla niektórych osób motywem irytacji                    
i rozdrażnienia.

Jezus wchodzi do miasta w otoczeniu swego 
ludu, otoczony hałaśliwymi pieśniami i okrzykami. 
Możemy sobie wyobrazić, że w tym wejściu 
głośno rozbrzmiewa głos syna, który otrzymał 
przebaczenie, trędowatego, który odzyskał 
zdrowie lub beczenie owcy zagubionej. Jest to 
pieśń celnika i nieczystego; to krzyk tego, który żył 
na skraju miasta. Jest to krzyk mężczyzn i kobiet, 
którzy podążali za nim, ponieważ doświadczyli 
Jego współczucia w obliczu swego cierpienia       
i biedy... To śpiew i spontaniczna radość tak wielu 
osób usuniętych na margines, którzy będąc pod 
wrażeniem Jezusa mogą wołać: „Błogosławiony, 
który przychodzi w imię Pańskie!”. Jakże nie 
wiwatować na cześć Tego, który przywrócił im 
godność i nadzieję? To radość wielu grzeszników, 
którzy zyskali przebaczenie oraz odnaleźli zau-
fanie i nadzieję a teraz się radują, wołają.

Ta wielbiąca radość okazuje się niewygodna 
i staje się absurdalna oraz gorsząca dla tych, 
którzy uważają się za sprawiedliwych i „wiernych” 
prawu i nakazom rytualnym. Jest to radość 
nieznośna dla tych, którzy zdławili swoją 
wrażliwość w obliczu bólu, cierpienia i nędzy. Ale 

wielu myśli: to lud prostacki. Nieznośna radość dla 
tych, którzy utracili pamięć i zapomnieli o wielu 
otrzymanych szansach. Jak trudno zrozumieć 
radość i święto Bożego miłosierdzia tym, którzy 
starają się usprawiedliwić samych siebie               
i urządzić! Jakże trudno mieć udział w tej radości 
tym, którzy ufają jedynie we własne siły i czują się 
lepsi od innych!

Tak rodzi się wołanie tych, którym nie zadrży 
głos, by krzyczeć: „Ukrzyżuj Go!”. To nie jest 
okrzyk spontaniczny, ale krzyk spreparowany, 
skonstruowany, który tworzy się z pogardą,          
z oszczerstwem, powołując fałszywych świadków. 
To krzyk rodzący się między faktem a relacją       
o nim. Jest głosem tych, którzy manipulują 
rzeczywistością i tworzą taką wersję, by samemu 
skorzystać i nie mają problemów z „wrobieniem” 
innych, żeby jak najlepiej wybrnąć. To jest relacją. 
Jest to wołanie tych, którzy nie mają skrupułów, 
aby szukać środków na umocnienie swej pozycji  
i uciszenie głosów brzmiących inaczej. Jest to 
krzyk rodzący się z fałszowania rzeczywistości     
i malowania jej w taki sposób, który kończy się 
oszpeceniem oblicza Jezusa i czyni go 
„złoczyńcą”. Jest to głos tych, którzy chcą bronić 
swojej pozycji dyskredytując zwłaszcza tych, 
którzy nie mogą się bronić. Jest to krzyk wytwo-
rzony przez intrygi samowystarczalności, pychy   
i arogancji, który głosi bez żadnych problemów, 
„Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go”.

W ten sposób ucisza się święto ludu, burzy 
nadzieję, zabija marzenia, eliminuje radość. Tak  
w końcu zamyka się serce, oziębia miłość. Zaś 
krzyk „ocal sam siebie” chce uśpić solidarność, 
przygasić ideały, znieczulić oko... Krzyk, który 
chce wyeliminować współczucie, to cierpienie      
z drugim.

W obliczu tych wszystkich głosów 
krzyczących najlepszym antidotum jest spojrzenie 
na krzyż Chrystusa i pozwolenie, by wyzwaniem 
był dla nas Jego ostatni krzyk. Chrystus umarł, 
wykrzykując swoją miłość do każdego z nas: do 
młodych i starców, świętych i grzeszników, miłość 
do ludzi swoich czasów i naszych czasów. […]
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