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WIADOMOŚCI Z FARY

Czy pójdę na rekolekcje wielkopostne?

W czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu warto zaplanować czas rekolekcji,
czas zastanowienia 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 rekolekcyjne będą dla mnie swoistą pustynią, powrotem do źródeł?
Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny 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 rekolekcje
odprawiają wszyscy: papież, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, małżonkowie,
rodzice, dziadkowie, studenci, uczniowie, osoby chore i niepełnosprawne, osoby samotne i rozwiedzione… 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 lepszymi 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
mocniej 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 warto 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 od-

dalenie…
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 wielkopostne, które w naszej parafii poprowadzi w
tym roku Ks. kan. dr Marcin Staniszewski. ZAPRASZAMY.
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Intencje Mszalne 31.03 – 06.04.2014 r.
Za + Zbigniewa Dąbrowskiego – popogrzebowa.
Za + Julię i Teodora Żurawskich; za ich zmarłe dzieci i zmarłych z rodziny.
Za + Ewę Janowską.
Za + Grażynę Ciemniecką – int. z racji imienin.
Za + Jana Łukasika – 7 r. śm.
O zdrowie i Boże błog. dla Wiesławy – int. od koleżanki Elżbiety.
Za + Romualda i Annę Czarnowskich – w rocz. śm.
Za + Alojzego i Klarę Kamioskich.
REZEWRACJA
REZERWACJA
Za + Pawła Jankowskiego – popogrzebowa.
Za + Bolesława i Jadwigę Kępczyoskich.
Za + Danutę Szulbic.
O Boże błog. dla Jana z podziękowaniem za dar życia – int. z okazji
urodzin.

Za + Jana i Łucję Neumanów.
Za dusze w czyśdcu cierpiące.
Za + rodziców: Marka i Halinę Nowakowskich.
Za + Zbigniewa Olsztę; rodz.: Leona i Stefanię Olsztów; Łucję i Kazimierza
Muzalewskich; brata Leona Muzalewskiego; Jerzego Michałowskiego.
Za + Ryszarda Leszczyoskiego – 1 r. śm.
Za + Ryszarda Pawlika; zm. rodziców.
Za + Ryszarda Wesołowskiego – int. z racji imienin.
O Boże bł. i Dary Ducha Św. dla księży i sióstr zakonnych posługujących w
naszej parafii.
Za + Konrada Ziółkowskiego – 7 r. śm.
Za + Annę Kalinowską.
Za + Henryka Gulczyoskiego; zm. rodziców Gulczyoskich.
Za + Zygmunta Ryszawę – 11 r. śm; rodziców Sandeckich i Ryszawa.
Dziękczynna w 60 rocz. urodzin Alicji z prośbą o dalsze Boże błog.
Za + Feliksa Tyburskiego – 9 r. śm; Annę i Jadwigę Tyburskie.
Za + Franciszka i Jadwigę Krengelewskich.
Za + Feliksa Kabata – 33 r. śm.
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Za + Tadeusza Grodewskiego – w rocz. śm.
Za + Grzegorza Przystalskiego – int. z racji urodzin.
Za + Zbigniewa Zygmunta Murawskiego – 7 r. śm.
Za + Michalinę Zielską – 18 r. śm.
Zbiorowa za zmarłych.
Za + Feliksa Lulioskiego – 1 r. śm.
W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi
z racji I soboty m-ca.
Za + Jadwigę Komoszyoską – 8 r. śm.
Za + rodziców: Stanisławę i Franciszka; brata Jerzego oraz bratową
Zdzisławę Przedziękowskich.
Za + Tadeusza Jasioskiego – 1 r. śm.
Dziękczynna za 25 lat pożycia małżeoskiego Kazimierza i Teresy
Łaszewskich z prośbą o dalsze Boże błog.
Za + Kazimierza Gajdę; zm. rodziców.
Dziękczynna za 45 lat pożycia małżeoskiego Kazimierza i Zenobii
Kowalskich z prośbą o dalsze Boże błog.
Za + rodziców Małkowskich; Henryka Kruszczyoskiego.
REZERWACJA
Za + Stefanię i Franciszka Pasternackich; brat Henryk; rodzice: Walerian i
Irena Płotkowscy.
Za + rodziców: Adama i Aleksandrę Cackowskich.

Gablotka z tyłu kościoła

Jurodiwi
Na łamach „Kotwicy” pisma poświęconego chorym i niepełnospranym ukazał
się artykuł Błażeja Kmiecika „Boży szaleńcy”. Poświęcony jest on duszpasterstwu
osób dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Ten ważny tekst rozpoczyna scena ze szpitala psychiatrycznego: „Nagle podbiega podekscytowany jegomość z długim różańcem na szyi. Jest ogolony prawie na łyso, ale brodę ma pokaźną.
Staje przed nami i ... nas błogosławi. Po czym odbiega. Czy ten człowiek wierzy w
Boga?” Zaś w zakończeniu jest opis rozmowy jaką dziennikarz radiowy przeprowadził z jedną z takich osób w audycji z cyklu „Szaleni”: „Nagle, nieco zniecierpliwiony
redaktor zapytał: „Czemu Pan tak ciągle o tym Bogu mówi?”. Zaproszony rozmówca
odpowiedział: „Bo tylko On w tym całym obłędzie się nie zmieniał”.
W języku rosyjskim jest słowo jurodiwi. Oznacza ono świętych głupców.  Św.
Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian napisał: „Jeśli ktoś spośród was mniema,
że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość
bowiem tego świata jest głupstwem u Boga”. Moja wiara jest mniejsza niż Bożych
szaleńców.
Kruchcik

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

30.03 - 2.04.
2014r.
Niedziela 30 marca 2014r.
Msze święte z nauką:
Kościół farny:
6.30, 8.00, 9.30, 11.00,
12.15 i 18.30.
Kościół szkolny:
Środa 2 kwietnia 2014r.
8.30, 10.00, 11.30.
Msze święte z nauką:
Gorzkie Żale z kazaniem
8.00, 10.00, 18.00.
pasyjnym o 16.00.
17.00 - różaniec w rocznicę
Poniedziałek 31 marca
śmierci
2014r.
Jana Pawła II.
Msze święte z nauką:
8.00, 10.00, 18.00.
Rekolekcje poprowadzi:
Po Mszy Św. wieczornej naKs. kan. dr Marcin
uka stanowa dla mężczyzn.
Staniszewski;
Wtorek 1 kwietnia 2014r.
Proboszcz parafii
Msze święte z nauką:
śś. Jana Chrzciciela
8.00, 10.00, 18.00.
i Michała Archanioła
Po Mszy Św. wieczornej
w Lubawie
nauka stanowa dla kobiet.

