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

***

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych

pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa na wieki.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

z Psalmu 25
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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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CYRENEJCZYK
Czy  jesteśmy  na  tyle  pokorni,  aby
przyjmować  pomoc  drugiego  czło-
wieka?  Czy  w poczuciu  pychy  nie
odpychamy jej? Może chcemy tylko
sami cierpieć, tylko sami pracować,
tylko sami dźwigać? Może nie umie-
my  przyjąć  pomocy  kogoś
drugiego?

WERONIKA
Obyśmy starali się odnaleźć w sobie
wizerunek  Pana  Jezusa.  Może  On
jest  ubrudzony  czymś  w nas,  może
jest  przykryty rutyną naszej poboż-
ności,  formułkami spowiedzi. Może
zgubiliśmy Go w sobie.  Trzeba Go
wciąż wskrzeszać, wciąż odnawiać,
jak  odnawia  się  obraz  z naleciało-
ści, kurzu, brudów. Żebyśmy potra-
fili odnaleźć Jezusa w naszym życiu.

UPADEK
Może Jezus upadł w czyjejś duszy przez
nas?  Może  my  byliśmy  sprawcami
tego, że ktoś odszedł od Jezusa, od sa-
kramentów świętych? Może sprawiło to
nasze  postępowanie,  nasza  zła  poboż-
ność? Może Jezus upada z naszej przy-
czyny?

NIEWIASTY
Nieraz stoimy tak jak Piłat  i  sądzimy
po  kolei  ludzi,  którzy  przychodzą  do
nas i przechodzą koło nas, wygłaszamy
swe sądy, a nie umiemy siebie samego
osądzić i płakać nad sobą, nad swoim
grzechem.  Lubimy  przytulać  się  do
własnego cierpienia. A trzeba zobaczyć
cierpienie innych; nie tylko swoje łzy,
ale i cudze.

Droga Krzyżowa

Panie  Boże,  obudź  w naszych ser-
cach  najprostsze  myśli  i uczucia,
przygotowujące nas do Świąt Wiel-
kiej Nocy.

SĄD
Jak  często  właśnie  my  skazujemy
Pana  Jezusa,  wydajemy  na  Niego
wyrok  w naszym  własnym  życiu.
Pan  Jezus  jest  opuszczony  przez
nas,  zdradzony,  oszukany,  niewy-
godny dla nas.  Jak często skazuje-
my  Jezusa,  umywamy  ręce,  tłuma-
czymy siebie.

KRZYŻ
Czy  czasem  każdy  z  nas  nie  jest
krzyżem dla Pana Jezusa? Czy cza-
sem nie  jestem tym krzyżem, który
Jezus ma dźwigać?

UPADEK
Nadzieja  dla  upadających.  Upada-
my, ale jest Pan Jezus, który może
nas podnieść. Sakrament spowiedzi
świętej, Komunia święta, święta Bo-
żego Narodzenia i Wielkanocy, któ-
re  mają  nam  przypomnieć  Jezusa,
Jego łaskę.

MATKA
Kiedy spotykamy się z  Jezusem na
Drodze  Krzyżowej,  spotykamy  się
z Bogiem-Człowiekiem,  z tym,  co
ludzkie,  i z tym,  co nadludzkie,  Bo-
skie. Spotykamy się również z Mat-
ką Bożą. Przed Nią możemy się wy-
płakać i wszystko powiedzieć.

Ogłoszenia
Parafialnego Oddziału

Akcji Katolickiej

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!

Pan dał mi w kościołach taką wiarę,
że tak po prostu modliłem się

i mówiłem:
„Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu

i we wszystkich Twych kościołach,
które są na całym świecie,

i błogosławimy Ciebie,
że przez święty krzyż Twój

odkupiłeś świat”.

św. Franciszek

_________________________________

Intencja
powierzona przez Ojca Świętego

Apostolstwu Modlitwy
na luty 2018

Powszechna: Aby ci,  którzy sprawują
władzę materialną,  polityczną czy du-
chową, nie ulegali korupcji.



Pasta do chleba z awokado
1  dojrzałe  awokado,  2 jajka  na  twardo,
½ cebuli, sok z ½ cytryny, ew. 2 łyżeczki
majonezu, sól,  pieprz (można też dodać
drobno posiekany szczypiorek i kiełki).
Jajka  i  cebulę  pokroić  na  drobniutką
kostkę.  Awokado  rozgnieść  i pokropić
sokiem z cytryny, dodać pozostałe skład-
niki i wszystko wymieszać.

Monika

***

Fafik zauważył,
że prawa natury działają

niezależnie od tego,
czy się to komuś podoba czy nie.

_________________________________

stanęli  naprzeciw  siebie  także  Polacy
z trzech zaborów. Taki był dramatyzm
boju o niepodległość. Aby „Ta, co nie
zginęła”,  mogła  się  odrodzić,  trzeba
było poświęcić naprawdę wiele. (cdn.)

Monika Bachowska

Dumka na 100-lecie
odzyskania niepodległości

przez naszą Ojczyznę

Rozdzielił nas, mój bracie
zły los i trzyma straż –

w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy śmierci w twarz.
W okopach pełnych jęku,
wsłuchani w armat huk,

stoimy na wprost siebie –
ja – wróg twój, ty – mój wróg! [...].

Las płacze, ziemia płacze,
w pożarach stoi świat,

a ty wciąż mówisz do mnie:
– To ja, twój brat... twój brat!

O, nie myśl o mnie bracie,
w śmiertelny idąc bój,

i w ogniu moich strzałów
jak rycerz mężnie stój!

A gdy mnie z dala ujrzysz,
od razu bierz na cel,
i do polskiego serca

niemiecką kulą strzel.
Bo wciąż na jawie widzę

i co noc mi się śni,
że TA, CO NIE ZGINĘŁA,

wyrośnie z naszej krwi.

Tak  poeta  Edward  Słoński  w wierszu
Ta, co nie zginęła opisał tragedię pol-
skich żołnierzy walczących w bitwach
I wojny światowej.
Polskie  ziemie  w wyniku  rozbiorów
stały  się  częścią  mocarstw  zaborców.
Od tej pory mieszkańcy wcielonych re-
jonów stali się poddanymi cesarza Au-
strii,  Prus  czy  cara  rosyjskiego.
W chwili  wybuchu  wojny każdy z za-
borców  powoływał  swych  poddanych
pod broń, więc opisana przez poetę sy-
tuacja była nie do uniknięcia. Kiedy na-
przeciw siebie stanęły armie państw za-
borczych,

UPADEK
W każdej duszy ludzkiej Jezus pod-
nosi  się  nawet  po  pięćdziesiątym,
po  setnym upadku.  Nieraz  osądza-
my kogoś i potępiamy tak, jakby już
Jezus  upadł  w jego  życiu.  A Jezus
wciąż  podnosi  się  w czyjejś  duszy
i stale  spotykamy się  z łaską  czyje-
goś nawrócenia. Oby stale podnosił
się w naszej.

OBNAŻENIE
Tak  nam  trudno  wyzbyć  się  dla
Boga tego, co najbliższe nam. Trze-
ba oddać wszystko. Nawet to, co jak
koszula  przylgnęło  do  nas.  Jezus
przeprowadza nas przez różne ogo-
łocenia.

GWOŹDZIE
Święty  Franciszek modlił  się:  „Że-
bym  już  nie  mógł  działać  własną
ręką, żeby ręka moja była przybita
do krzyża i żebym nie mógł  odejść
na swój sposób, żeby nogi moje były
przybite do krzyża”.

ŚMIERĆ
Jezus  umarł,  żeby  wynagrodzić
Bogu. Jezus  umarł  dla  nas,  ze
względu na nas; choćbyśmy nie po-
pełnili  nawet  żadnych  grzechów
umarłby z miłości dla nas. Przejmu-
jąca  prawda  o miłości  Bożej:  jest
Ktoś, kto umarł z miłości dla każde-
go z nas.

ks. Jan Twardowski

Kodeks Prawa Kanonicznego
o wstrzemięźliwości i poście

Kan. 1250
W  Kościele  powszechnym  dniami
i okresami pokutnymi  są poszczególne
piątki  całego  roku i czas  wielkiego
postu.

Kan. 1251
Wstrzemięźliwość  od  spożywania
mięsa lub  innych  pokarmów,  zgodnie
z zarządzeniem Konferencji  Episkopa-
tu,  należy zachowywać we wszystkie
piątki  całego  roku,  chyba  że  w da-
nym  dniu  przypada  jakaś  uroczy-
stość.
Natomiast  wstrzemięźliwość  i post
obowiązują w środę popielcową oraz
w piątek Męki i Śmierci Pana nasze-
go, Jezusa Chrystusa.

Kan. 1252
Prawem o  wstrzemięźliwości są zwią-
zane osoby,  które  ukończyły czterna-
sty rok życia,  prawem zaś o poście są
związane wszystkie osoby pełnoletnie,
aż  do  rozpoczęcia  sześćdziesiątego
roku życia.
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Jubileuszowa Nowenna
na 100-lecie

odzyskania niepodległości
przez naszą Ojczyznę

W roku 2018 przypada  setna rocznica
odzyskania niepodległości przez naszą
Ojczyznę.  Główne uroczystości,  zwią-
zane  z tym  jubileuszem,  będziemy
przeżywać w listopadzie, ale modlitwa
dziękczynna  za dar  wolnej  Ojczyzny
oraz  prośba  o błogosławieństwo  Boże
dla  niej,  powinna  być  obecna
we wszystkich  miesiącach  roku.  Jej
szczególnym  wyrazem  będzie  Jubile-
uszowa Nowenna.  Rozpocznie się ona
w lutym, a zakończy w październiku.
Będzie  dziękczynieniem za to,  że Bóg
dał  naszemu  narodowi  licznych  świę-
tych  i błogosławionych,  którzy  przy-
czyniali się do zachowania wiary w ro-
dzinach i nieustannej odnowy ładu mo-
ralnego  w życiu  Polaków.  Będziemy
przywoływać wielkie postaci naszej hi-
storii umacniając się ich odwagą w da-
waniu  świadectwa  Bogu  i gorliwością
w służbie ludziom.
Odzyskanie  niepodległości  w 1918
roku było owocem wielorakich działań.
Ważne były inicjatywy polityczne i mi-
litarne, ale nie mniej istotne znaczenie
miała  formacja  duchowa  prowadzona
przez  Kościół  w parafiach,  sanktu-
ariach i licznych wspólnotach apostol-
skich, które w tym czasie powstały.
Przeżywając  nowennę  będziemy  rów-
nież prosić Pana, aby zesłał na nas swe-
go Ducha i odnowił oblicze ziemi. Pra-
gniemy,  aby  Duch  Prawdy  i Miłości
przemieniał  wszystkie  sfery  naszego
życia  osobistego,  rodzinnego

św. Jan Paweł II

Królowo Polski,
wspominając z wdzięcznością
Twą macierzyńską opiekę,
zawierzam Ci moją Ojczyznę, doko-
nujące się w niej przemiany spo-
łeczne, ekonomiczne
i polityczne.
Niech pragnienie dobra wspólnego
przezwycięża egoizm i podziały.
Niech wszyscy
spełniający posługę władzy,
widząc w Tobie
pokorną Służebnicę Pana,
uczą się służyć i rozpoznawać
potrzeby rodaków,
jak Ty to uczyniłaś
w Kanie Galilejskiej,
tak aby Polska mogła stać się
królestwem miłości,
prawdy, sprawiedliwości i pokoju.
Aby wielbione w niej było
Imię Twego Syna.
Amen.

Jasna Góra, 4 czerwca 1997

i społecznego.  Modlitwa  do  Ducha
Świętego będzie również nawiązaniem
do programu  duszpasterskiego Konfe-
rencji  Episkopatu Polski  na rok 2018,
który  jest  określony  słowami:  „Jeste-
śmy napełnieni Duchem Świętym”.
Jubileuszową Nowennę będziemy prze-
żywać  w bazylice  katedralnej  na Wa-
welu,  a także  w kościołach  parafial-
nych i rektoralnych. Duszpasterze wraz
z powierzoną  im wspólnotą  niech  wy-
biorą  stały  termin  tych  miesięcznych
spotkań.  Bardzo proszę,  aby w każdej
parafii i w kościołach rektoralnych od-
prawić  w wybranym  dniu  miesiąca
Mszę za Ojczyznę. Przed Mszą lub po
niej  zaleca  się  odprawienie  nabo-
żeństw, a szczególnie modlitwy różań-
cowej i modlitwy do naszych Świętych
Patronów. Z tymi modlitewnymi wyda-
rzeniami będą się łączyć inne spotkania
o charakterze  kulturalnym,  naukowym
i społecznym,  podejmowane
przez wspólnotę.
Przeżycia  te będą  pielęgnowaniem
i rozwijaniem darów duchowych,  jaki-
mi hojnie zostaliśmy ubogaceni w mi-
nionym roku. Był to rok jubileuszu ob-
jawień  fatimskich  i gietrzwałdzkich
oraz  koronacji  obrazu  Matki  Bożej
Częstochowskiej,  a także innych  pięk-
nych wydarzeń. Niech więc nie słabnie
modlitwa różańcowa, do której zostali-
śmy wezwani i której szczególnym wy-
razem był Różaniec do Granic. Nie za-
pominajmy  o tym,  że na nowo  zawie-
rzyliśmy  swoje  życie  Niepokalanemu
Sercu Maryi i że odnowiliśmy akt przy-
jęcia  Chrystusa  jako  naszego  Króla
i Pana.

W przeżyciu  jubileuszu  odzyskania
niepodległości,  będziemy  się  starać
przenikać duchem Ewangelii wszystkie
sfery naszego życia osobistego, rodzin-
nego i narodowego. W kolejnych mie-
siącach nowenny będziemy się modlić
o postawę  miłosierdzia  wobec  potrze-
bujących,  o łaskę  chrześcijańskiego
świętowania niedzieli,  o błogosławień-
stwo dla małżeństw i rodzin, o solidne
wykonywanie  pracy i godny odpoczy-
nek, o szacunek dla życia i jego obronę,
o wolność  od nałogów  i uzależnień,
o jedność  i solidarność  w naszej  Oj-
czyźnie i w innych intencjach ważnych
dla życia Kościoła i narodu. Niech  Ju-
bileuszowa Nowenna stanie się wspól-
ną narodową modlitwą, przygotowują-
cą  nas  do  godnego  przeżycia  setnej
rocznicy  odzyskania  niepodległości
przez naszą Ojczyznę.
Szczególnym wydarzeniem tego cza-
su będzie beatyfikacja sł. Bożej Han-
ny  Chrzanowskiej  w dniu  28 kwiet-
nia br. Jej mocna wiara, niezachwiana
nadzieja i gorąca miłość do Boga oraz
do ludzi, szczególnie chorych i samot-
nych, zachęca nas, abyśmy gorliwie dą-
żyli do świętości.
Wydawnictwo św. Stanisława, biskupa
i męczennika, prześle do parafii pomo-
ce do przeżycia  Jubileuszowej Nowen-
ny oraz  przygotowania  do beatyfikacji
Hanny Chrzanowskiej.

ks. Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
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