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Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas (2 Kor 5,14).

***

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem,
przez post i płacz, i lament.
Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty!
Nawróćcie się do Pana Boga waszego!
On bowiem jest łaskawy, miłosierny,
nieskory do gniewu i wielki w łaskawości,
a lituje się na widok niedoli.
Kto wie? Może znów pożałuje
i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów
na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną
dla Pana, Boga waszego.
Na Syjonie dmijcie w róg,
zarządźcie święty post,
ogłoście uroczyste zgromadzenie.
Zbierzcie lud,
zwołajcie świętą społeczność,
zgromadźcie starców,
zbierzcie dzieci
i ssących piersi!
Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty,
a oblubienica ze swego pokoju.
Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą
kapłani, słudzy Pańscy!
Niech mówią:
„Przepuść, Panie, ludowi Twojemu
i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie,
aby poganie nie zapanowali nad nami.
Czemuż mówić mają między narodami:
Gdzież jest ich Bóg?”.
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HYMN
(na melodię Serdeczna Matko)

W każdym strapieniu
i o każdej porze
czuwa nad nami
Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu
Bożemu zaufa,
wesprze go Pan Bóg
i modlitw wysłucha.
Kto Miłosierdziu
Bożemu zaufa,
wesprze go Pan Bóg
i modlitw wysłucha.
A gdy nam ciężko
jest w smutku godzinie,
balsam pociechy
wnet do serca spłynie.
I choćby wszystko
zdawało się klęską,
uciemiężony
stanie się zwycięzcą.
Więc uwielbiajmy
Miłosierdzie Boże
w każdym strapieniu
i o każdej porze.
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W okresie Wielkiego Postu odpust
zupełny można uzyskać także za inne
czynności; są to m.in.:
 Adoracja i ucałowanie krzyża w czasie
uroczystego obrzędu liturgicznego
w Wielki Piątek.
 Pobożne uczestniczenie
w nabożeństwie Gorzkich Żalów raz
w Wielkim Poście w dowolnym kościele
na terenie Polski.
 Odprawienie Drogi Krzyżowej, ale
wymagane jest spełnienie następujących
warunków:
- odprawić ją przed urzędowo
erygowanymi stacjami Drogi Krzyżowej
(np. w kościele czy na placu
przykościelnym); musi być 14 krzyżyków;
- rozważać Mękę i śmierć Chrystusa (nie
jest konieczne rozmyślanie
o poszczególnych stacjach);
- przechodzić od jednej stacji do drugiej
(przy publicznym odprawianiu wystarczy,
aby przechodził prowadzący, jeśli
wszyscy wierni nie mogą tego czynić).
Jeśli ktoś z powodu słusznej przyczyny
(np. choroby, podróży, zamknięcia
kościoła itp.) nie może odprawić Drogi
Krzyżowej w podany tutaj sposób,
zyskuje odpust zupełny po przynajmniej
półgodzinnym pobożnym czytaniu
o Męce Chrystusa lub rozważaniu jej.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
 Wolność od przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu, nawet
powszedniego (jeżeli ktoś nie ma takiej
dyspozycji, zyskuje odpust cząstkowy).
 Godne przyjęcie Ciała Pańskiego, tzn.
po dobrze odprawionej spowiedzi świętej.
 Odmówienie modlitwy w intencjach
powierzonych przez Ojca Świętego.
 Wykonanie określonej czynności
związanej z uzyskaniem odpustu.
Odpust można uzyskać dla siebie lub
ofiarować go za osobę zmarłą.

Modlitwa
do Chrystusa ukrzyżowanego

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu,
upadam na kolana przed Twoim
obliczem i z największą gorliwością
ducha proszę Cię i błagam, abyś
wszczepił w moje serce najżywsze
uczucia wiary, nadziei i miłości oraz
prawdziwą skruchę za moje grzechy
i silną wolę poprawy.
Oto z sercem przepełnionym wielkim
uczuciem i z boleścią oglądam
w duchu Twoje pięć ran i myślą się
w nich zatapiam, pamiętając o tym,
dobry Jezu, co już prorok Dawid
włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce
moje i nogi, policzyli wszystkie kości
moje” (Ps 22, 17).

Za pobożne odmówienie powyższej
modlitwy po Komunii świętej przed
obrazem Jezusa Chrystusa
ukrzyżowanego można uzyskać odpust
zupełny w każdy piątek Wielkiego
Postu. W inne dni można uzyskać za tę
czynność odpust cząstkowy
(Enchiridion indulgentiarum).

Ogłoszenia
Parafialnego Oddziału

Akcji Katolickiej

W pierwsze piątki miesiąca od godz.
15.00 do Mszy Świętej wieczornej
w kaplicy ECCE HOMO trwa
adoracja Najświętszego
Sakramentu.

W każdą środę po Mszy Świętej
wieczornej odprawiane jest
nabożeństwo do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.

ZAPRASZAMY do Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej.
Jeśli chcesz pogłębiać swe życie
duchowe, zrobić coś dobrego dla
innych – przyjdź do nas!

Zapraszamy na spotkania w pierwsze
środy miesiąca po wieczornej Mszy
Świętej lub prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 12 283 19 10.

Wielu jest takich,
którzy grzesząc

lub doznając krzywdy,
składają winy

na nieprzyjaciela
lub bliźniego.

św. Franciszek

__________________________________

Intencje
powierzone przez Ojca Świętego

Apostolstwu Modlitwy
na luty 2015

Powszechna: Aby więźniowie,
a szczególnie młodzi, mieli możliwość
ułożenia sobie na nowo godnego życia.

Ewangelizacyjna: Aby małżonkowie,
którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie
i wsparcie we wspólnocie
chrześcijańskiej.
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Zupa z brokułów
Składniki: 30 dag świeżych lub
mrożonych brokułów, 2 szklanki bulionu
jarzynowego (może być z kostki),
½ szklanki kwaśnej śmietany, kilka
marchewek, sól, gałka muszkatołowa,
bazylia.
Wykonanie: Brokuły i marchewki
ugotować do miękkości we wrzącym
bulionie. Dodać przyprawy i zmiksować.
Wymieszać ze śmietaną.

Monika

***

Fafik zauważył,
że ludzie nie zawsze wiedzą,

że mają to, o czym by marzyli,
gdyby tego nie mieli.

Wbrew logice świata
Życie konsekrowane ze swej natury
stanowi całkowitą, definitywną,
bezwarunkową i pełną pasji
odpowiedź człowieka daną Bogu (por.
Vita consecrata, 17). A gdy osoba
konsekrowana wyrzeka się
wszystkiego, by naśladować
Chrystusa, gdy oddaje Mu to, co jest
dla niej najdroższe, gdy jest gotowa
na każdą ofiarę – tak jak jej Boski
Mistrz – i idzie Jego śladami, wtedy
siłą rzeczy staje się „znakiem
sprzeciwu”; jej sposób myślenia
i życia nie przystaje bowiem do logiki
świata, którą promują prawie
wszystkie środki masowego przekazu.
Ten, kto wybiera Chrystusa, musi dać
Mu się »zdobyć«, bez zastrzeżeń. Iluż
ludzi spragnionych prawdy zostało
poruszonych odwagą i pociągniętych
przykładem tych, którzy nie bali się
oddać życia – własnego życia – za to,
w co wierzą. Czy nie o takiej właśnie,
radykalnej wierności Ewangelii
mówimy, gdy mówimy o powołaniu,
także dziś, osób konsekrowanych?

Benedykt XVI
(2 lutego 2007)

*
Proszę was, pamiętajcie o tych,
których Pan wciąż powołuje po
imieniu – tak jak kiedyś nad Jeziorem
Galilejskim powołał apostołów – do
tego, by stali się „rybakami ludzi”,
czyli Jego bezpośrednimi
współpracownikami w głoszeniu
Ewangelii i w służbie Królestwu
Bożemu w tych naszych czasach.

Benedykt XVI
(29 kwietnia 2007)

Dumka
o Mikołaju z Nagłowic

Urodził się 4 lutego 1505 roku
w Żurawnie nad Dniestrem. Do
historii przeszedł jako Mikołaj Rej
z Nagłowic. Adam Mickiewicz
w swych wykładach w Collège de
France mówił o jego utworach, że są
„skarbnicą dawnego obyczaju,
arcydziełem myśli narodowej,
przydatną i pożyteczną lekturą [...]
[autor] roztacza przed nami całe życie
Polaka [...] opisuje rozkosze i powaby
życia domowego [...] mówi o stanie
rycerskim i o powinnościach
obywatela. Podziw budzi świeżość
jego języka [...] doskonale znając ton
pieśni oraz potoczny styl polski,
wyrażał dokładnie swój kraj i swą
epokę”.
Pan Mikołaj pisał dużo, bo – jak sam
twierdził – jeśli komu Bóg dał jaki
talent, to po to, by służyć nim
ojczyźnie. Spod jego pióra wyszły
liczne moralitety, misteria, dramaty,
traktaty, liryki, psalmy, kazania,
pieśni, gawędy, dialogi polityczne.
Rejowy zbiór kazań, przeznaczony do
domowego czytania, tzw. Postylla (od
słów: „post illa verbum” – „po tych
słowach”, tj. po Ewangelii)
przełożony został nawet na język
litewski i ruski. I mimo że autor był
protestantem i zagorzałym
zwolennikiem reformacji, Postyllę
czytali także katolicy; zachwycał się
nimi sam ks. Jakub Wujek – jezuita,
tłumacz Pisma Świętego.
Rej był żarliwym patriotą, o ojczyźnie
zawsze mówił z szacunkiem
i miłością. Swym czytelnikom
przykazywał:

niechaj wżdy tę oną matkę na
baczności mają.
Pisał:
Staraj się, abyś nic nie opuścił, coś

powinien
Bogu, sobie, przyjacielom

i ojczyźnie swojej.
Posłów i senatorów nazywał Stróżami
Rzeczypospolitej. Sam nie opuścił
nigdy żadnego sejmu czy zjazdu. Był
faworytem zarówno króla Zygmunta I
Starego, jak i jego syna Zygmunta
Augusta; zdołał sobie zdobyć także –
co nie było łatwe – sympatię królowej
Bony. Rejowy patriotyzm przejawiał
się również w dbałości o język polski.
Pan Mikołaj zwalczał wszelkie
niedbałości, naleciałości itp. Dał temu
wyraz choćby w Figlikach:
A niechaj narodowie wżdy

postronni znają,
Iż Polacy nie gęsi, iż swój język

mają.
Nieznana jest dokładna data śmierci
Mikołaja Reja (jesień 1569 roku) ani
miejsce jego pochówku. W Żegnaniu
się ze światem modlił się on tymi
słowami:
Ty też, mój miły Panie z nieba

wysokości,
przyjm więc ducha mojego; ziemia

niech ma kości.
[...] bo jeślim źle szafował tu

żywotem swoim,
zakryjże to, mój Panie,

miłosierdziem Twoim.

Monika Bachowska
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wobec wypaczonych sposobów ich
wykorzystywania. Nie trzeba
lekceważyć problemów, jakie mogą
stąd wynikać także dla życia
konsekrowanego, ale raczej poddać je
światłemu rozeznaniu. Odpowiedź
Kościoła ma charakter przede
wszystkim wychowawczy: stara się
uczyć właściwego rozumienia
ukrytych mechanizmów, uważnej
oceny etycznej programów, a także
kształtować zdrowe nawyki
w korzystaniu ze środków przekazu.
W tę pracę wychowawczą, mającą
kształcić mądrych odbiorców
i kompetentnych pracowników
środków przekazu, osoby
konsekrowane powinny wnosić swój
wkład, świadcząc o względności
wszystkich rzeczywistości
widzialnych i pomagając braciom
w ich ocenie zgodnej z Bożym
zamysłem, a także w uwolnieniu się
od nadmiernej fascynacji
„przemijającą postacią tego świata”
(por. 1 Kor 7,31).
Osoby konsekrowane, a zwłaszcza
członkowie instytutów świeckich,
niech włączają się aktywnie – w miarę
potrzeb duszpasterskich – w religijną
formację osób kierujących
publicznymi i prywatnymi środkami
przekazu oraz ich pracowników, tak
aby z jednej strony zapobiegać
szkodom powodowanym przez
niewłaściwe ich używanie,
a z drugiej – przyczyniać się do
podnoszenia poziomu programów
przez treści zgodne z prawem
moralnym i bogate w wartości
humanistyczne i chrześcijańskie.

Z Adhortacji ap. Vita Consecrata

św. Jan Paweł II

Osoby konsekrowane [...] muszą
stawać przed nowym wyzwaniem,
jakim jest potrzeba dawania
świadectwa Ewangelii poprzez środki
społecznego przekazu. Dzięki
niezwykle skutecznej technice środki
te zyskały zdolność globalnego
oddziaływania i mogą docierać do
wszystkich zakątków ziemi. Osoby
konsekrowane, zwłaszcza te, które ze
względu na charyzmat instytutu
działają w tej dziedzinie, powinny
zdobyć solidną znajomość języka
typowego dla tych środków, aby
mogły przekonująco mówić
o Chrystusie dzisiejszemu
człowiekowi, wyrażając jago „radości
i nadzieje, smutek i niepokoje”,
a także przyczyniać się do budowy
społeczeństwa, w którym wszyscy
będą się czuli jak bracia i siostry
idący razem ku Bogu.
Jednakże ze względu na niezwykłą
moc perswazji, jaką odznaczają się te
środki, należy zachować czujność
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Rok
Życia Konsekrowanego

Ewangelia,
proroctwo,
nadzieja –

życie konsekrowane
w Kościele dzisiaj

Rok Życia Konsekrowanego dotyczy
nie tylko osób konsekrowanych, ale
całego Kościoła. Tak więc zwracam
się do całego ludu chrześcijańskiego,
aby coraz bardziej uświadamiał sobie
dar, jakim jest obecność tak wielu
osób konsekrowanych,
spadkobierców wielkich świętych,
którzy ukształtowali historię
chrześcijaństwa. Czym byłby Kościół
bez świętego Benedykta i świętego
Bazylego, bez świętego Augustyna
i świętego Bernarda, bez świętego
Franciszka i świętego Dominika, bez
świętego Ignacego Loyoli i świętej
Teresy z Avila, bez świętej Angeli
Merici i bez świętego Wincentego
a Paulo. Lista ta mogłaby być niemal
nieograniczona, aż do świętego Jana
Bosko i błogosławionej Teresy
z Kalkuty. Błogosławiony Paweł VI
stwierdził: „Bez tego konkretnego
znaku, miłość ożywiająca cały
Kościół byłaby wystawiona na
niebezpieczeństwo oziębienia,
zbawczy paradoks Ewangelii na
ryzyko osłabienia, «sól» wiary na
rozcieńczenie się w świecie
zmierzającym do zeświecczenia”
(Evangelica testificatio, 3).

Zachęcam więc wszystkie wspólnoty
chrześcijańskie do przeżywania tego
roku przede wszystkim, aby
podziękować Panu i z wdzięcznością
przypomnieć o otrzymanych darach,
które nadal otrzymujemy za
pośrednictwem świętości założycieli
i założycielek oraz wierności
własnemu charyzmatowi tak wielu
osób konsekrowanych. Zachęcam was
wszystkich do zgromadzenia się
wokół osób konsekrowanych, by
radować się z nimi, dzielić ich
trudności, by współpracować z nimi,
na tyle, na ile to możliwe, żeby
kontynuować ich posługę i ich dzieło,
które jest też dziełem całego Kościoła.
Niech odczują miłość i serdeczność
całego ludu chrześcijańskiego.
Zawierzam ten Rok Życia
Konsekrowanego Maryi Dziewicy,
słuchającej i kontemplującej,
pierwszej uczennicy swego
umiłowanego Syna. Spoglądajmy na
Nią, umiłowaną córkę Ojca,
przyobleczoną we wszystkie dary
łaski, jako niezrównany wzór pójścia
z miłością za Bogiem i służenia
innym.

Z Listu apostolskiego
Ojca Świętego Franciszka

do wszystkich osób konsekrowanych


