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VII Niedziela zwykła 
Ewangelia według św. Marka (2,1-12) 
 
„...Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło 
czterech. Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do Niego, odkryli 
dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili 
łoŜe, na którym leŜał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do 
paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.... 
 

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2012 r.
«Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachę-

cać do miłości i do dobrych uczynków»  
(Hbr 10, 24)  

Bracia i siostry! 
Wielki Post ponownie daje nam sposobność 

do refleksji nad tym, co stanowi centrum Ŝycia 
chrześcijańskiego – miłością. Jest to bowiem 
odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa BoŜe-
go i sakramentów odnowili naszą drogę wiary, 
zarówno osobistą, jak i wspólnotową. Jest to 
droga pod znakiem modlitwy i dzielenia się, 
milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość pas-
chalną. 

W tym roku chciałbym przedstawić parę my-
śli w świetle krótkiego tekstu biblijnego, za-
czerpniętego z Listu do Hebrajczyków: 
«Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się za-
chęcać do miłości i do dobrych uczynków» (10, 
24). To zdanie występuje w perykopie, w której 
natchniony pisarz zachęca do pokładania ufności 
w Jezusie Chrystusie jako NajwyŜszym Kapłanie, 
który wyjednał nam przebaczenie i dostęp do 
Boga. Owocem przyjęcia Chrystusa jest Ŝycie 
według trzech cnót teologalnych: naleŜy przystę-
pować do Pana «z sercem prawym, z wiarą peł-
ną» (w. 22), by trwać niewzruszenie w nadziei, 
którą wyznajemy (por. 23), troszcząc się nie-
ustannie wraz z braćmi o «miłość i dobre uczyn-
ki» (por. 24). Mówi się teŜ, Ŝe dla umocnienia tej 
ewangelicznej postawy waŜne jest, by uczestni-

czyć w spotkaniach liturgicznych i modlitewnych 
wspólnoty, mając na względzie cel eschatolo-
giczny: pełną jedność w Bogu (por. w. 25). Sku-
pię się na wersecie 24, który w paru słowach 
przekazuje cenną i zawsze aktualną naukę na 
temat trzech aspektów Ŝycia chrześcijańskiego; 
są nimi troska o bliźniego, wzajemność i osobista 
świętość. 
1. «Troszczmy się» –  odpowiedzialność za brata 

Pierwszym elementem jest wezwanie do te-
go, by «się troszczyć» – występuje tu grecki 
czasownik katanoein, który oznacza: uwaŜnie 
obserwować, być uwaŜnym, przyglądać się w 
sposób świadomy, dostrzegać pewną rzeczywi-
stość. Spotykamy go w Ewangelii, kiedy Jezus 
mówi uczniom, by «przypatrzyli się» ptakom na 
niebie, które BoŜa Opatrzność otacza gorliwą 
troską, choć się nie trudzą (por. Łk 12, 24), i 
zachęca, by  «dostrzec», Ŝe mamy belkę we wła-
snym oku, zanim zobaczymy drzazgę w oku 
brata (por. Łk 6, 41). Znajdujemy go równieŜ w 
innym fragmencie Listu do Hebrajczyków, jako 
zachętę, by «zwrócić uwagę na Jezusa» (por. 3, 
1), Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania. A 
zatem czasownik rozpoczynający wezwanie, o 
którym mówimy, zachęca, by patrzeć na drugie-
go człowieka, przede wszystkim na Jezusa, i by 
troszczyć się o siebie nawzajem, by nie okazy-
wać dystansu, obojętności wobec losu braci.  

Ciąg dalszy na str 4. 
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Poniedziałek – 20 lutego 2012       Mk 9,14-29 
   630     Za †† rodziców Klarę, Antoniego, Gertrudę, Józefa, †† rodzeństwo, dziadków, pokrewień-

stwo z obu stron, wszystkich †† z rodzin Czekała, Krzykała, za dusze w czyśćcu cierpiące  
   700   Za † syna Mateusza Wojciechowskiego, ††rodziców Anielę i Józefa Cwynar  
      Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory o Najświętszym Sakramencie 
 1800 1. Za †† rodziców Gertrudę i Pawła Adamiec, teściów Jerzego i Hildegradę Suchanek oraz 

†† z pokrewieństwa  
   2. Za † Bronisławę Krętosz oraz za ††pokrewieństwo  
Wtorek – 21 lutego 2012       Mk 9,30-37 
   630     Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i 

BoŜe błogosławieństwo z okazji 70.  rocznicy urodzin Krystyny i o BoŜe błogosławień-
stwo dla całej rodziny   

   800   W języku niemieckim: Zur Mutter Gottes der immerwahrenden Hilfe aus anlass des Ge-
burtstages für Tochter Doris Gorgosch um weitere Gesundheit und Gottes Segen  

       900       Za †† Helenę Musiał w 9. rocznicę śmierci, Małgorzatę Rodziak w 17. rocznicę śmierci, 
†† pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące  

      Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu 
 1730   Nieszpory o Najświętszym Sakramencie 
 1800      Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i 

BoŜe błogosławieństwo dla Brygidy i Jerzego Hadamiec z okazji 25. rocznicy ślubu  
Środa Popielcowa – 22 lutego 2012      Mt 6,1-6.16-18 
   630     Za †† z rodziny Nakraszewicz, Trusielewicz i Raniszewskich  
   730   Za †† siostrę Marię, teściów Rozalię i Mirosława, †† z rodziny Grech i Strzelczyk 
      900        Za†† syna Grzegorza w 14. rocznicę śmierci, babcie Annę i Agnieszkę, dziadków Stani-

sława i Jana  
    1630       (szkolna) Do BoŜej Opatrzności w intencji Anny z okazji 70. rocznicy urodzin z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo w rodzinie   
 1800      Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Tadeusza Goniowskiego w I rocznicę śmierci oraz za 

dusze w czyśćcu cierpiące  
Czwartek – 23 lutego 2012       Łk9,22-25 
   630     Do Miłosierdzia BoŜego za †† Marię Paskuda, Weronikę Wolnik, Agnieszkę i Pawła Wol-

nik oraz †† kapłanów Filipa i Brunona Wolnik    
   700   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji rodziny Skorupa, z 

prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny 
 1800 1. Za † Zofię Prędkiewicz (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 23 i 23a)  
   2. Za † Zbigniewa StęŜowskiego w I rocznicę śmierci  
Piątek – 24 lutego 2012        Mt 9,14-15 
   630     Za † ojca Jana Kolada w 13. rocznicę śmierci  
   900     Do  BoŜej Opatrzności w intencji Heleny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie i BoŜe błogosławieństwo 
      Droga KrzyŜowa 
 1800 1. Za †† rodziców Anielę i Józefa Rybeczka, brata Stanisława, rodziców Marię i Stanisława 

Rudyszyn 
   2. Za † ojca Czesława oraz †† z rodziny Reglewskich  
     Droga KrzyŜowa 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy Adoracja KrzyŜa – modlitwa w duchu Taize  
Sobota – 25 lutego 2012        Łk 5,27-32 
   630   Za † Antonię oraz za †† z rodzin Urban, Stryjewski, Zapart i Pałka 
   700   Za † Aleksa Kwaśnica w 10. rocznicę śmierci, †† rodziców Martę i Józefa i siostrę Wandę  
 1730   Nieszpory Maryjne 
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 1800   W sobotni wieczór: 1. Za ††rodziców Annę i Nikodema Bobryk, teściów Agnieszkę i Ery-

ka Grabowskich oraz ††pokrewieństwo z obu stron  i dusze w czyśćcu cierpiące  
   2. Za ††rodziców Marię i Dominika Gronowicz i wszystkich †† z obu stron  
      Czuwanie dla dorosłych: Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi 
I Niedziela Wielkiego Postu – 26 lutego 2012  Rdz 9,8-15; 1 P 3,18-22; Mk 1,12-15 
   700    Za† Ottona Kowol w 11. rocznicę śmierci 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do Miłosierdzia BoŜego za † Mieczysława w 6. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, 

rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące  
 1030    W intencji rocznych dzieci: Karol Zielonka, Zuzanna Dziezok 
 1200   W intencji syna Dawida z okazji urodzin  
 1645    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1715   Gorzkie śale z kazaniem Pasyjnym 
 1800    Za †† Janinę Krukowską, Bronisławę i Piotra Grzeszczyk, †† z rodziny Sulów i Krukowskich  
W tym tygodniu modlimy się: o ducha pokuty i nawrócenia 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1730 na nieszpory niedzielne. 

• Dzisiaj, a takŜe w poniedziałek i wtorek w kościołach trwa całodzienna Adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Jest to czas przygotowań do Wielkiego Postu, a takŜe modlitewne zadośćuczynienie 
za grzechy. Rozpoczęcie Adoracji dziś o 1300, w poniedziałek po Mszy o 700, we wtorek po Mszy 
o 900. Zakończenie nieszporami o 1730. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

• Od tego tygodnia wracamy do spotkań w grupach dla dzieci przygotowujących się do I spo-
wiedzi i Komunii Świętej. Przypominamy, Ŝe spotkania odbywają się we wtorki o 1530 i 1630 oraz 
w piątki o tych samych godzinach. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi. 
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora. 
• We wtorek o 1900 w domu katechetycznym spotkanie modlitewno-formacyjne dla małŜeństw 

organizowane przez wspólnotę Chemin Nuef (Nowa Droga).  
• W środę Popielec i rozpoczęcie Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły (ilo-

ściowy i jakościowy). Msze Święte w tym dniu o godz. 630, 730, 900, 1630 (szkolna) oraz 1800. 
Niech czas Wielkiego Postu będzie czasem osobistego nawrócenia, a takŜe czasem modlitwy o 
wewnętrzną przemianę całej naszej parafii. Zachęcamy do licznego udziału w Drodze Krzy-
Ŝowej (w piątki po Mszy o 900 oraz po Mszy św. wieczornej), w naboŜeństwie Gorzkich śali (w 
niedziele o 1715) a takŜe do podjęcia osobistych wyrzeczeń i podjęcia praktyk duchowych: po-
głębienia modlitwy, lektury Pisma Świętego. Zachęcamy takŜe do Modlitwy o Trzeźwość Naro-
du oraz podjęcie abstynencji. 

• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po Mszy wieczornej. 
• Próba chóru w czwartek o 1700. 
• RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne Szkoły Nowej Ewangelizacji. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w czwartek o 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W sobotę po Mszy wieczornej czuwanie dla dorosłych: Adoracja i okazja do spowiedzi. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• Kolekta dzisiejsza oraz z przyszłej niedzieli przeznaczone są na bieŜące potrzeby parafii. Dziś 

takŜe gościmy w naszej parafii ks. Bazylego z Ukrainy. Po Mszach Świętych przed kościołem 
zbiórka na rzecz parafii w której pracuje ks. Bazyli. 

•  Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

� Barbara Wojacka, lat 69, zam. na ul. Skłodowskiej 10 
� Kazimierz Pisanko, lat 84, zam. na ul. Dworskiej 50 
� ElŜbieta Stania. lat 83, zam. na ul. Łąkowej 3d 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Orędzie na Wielki Post, dokończenie ze str 1 
Tymczasem często dominuje postawa prze-

ciwna: obojętność, brak zainteresowania, które 
rodzą się z egoizmu, maskowanego przez pozorne 
poszanowanie «sfery prywatnej». TakŜe dzisiaj z 
mocą rozbrzmiewa głos Pana, który wzywa kaŜde-
go z nas do troszczenia się o bliźniego. TakŜe dzi-
siaj Bóg nas prosi, abyśmy byli «stróŜami» naszych 
braci (por. Rdz 4, 9), abyśmy tworzyli relacje nace-
chowane wzajemną troskliwością, zabieganiem o  
dobro drugiego i o jego pełne dobro. Wielkie przy-
kazanie miłości bliźniego nakazuje i apeluje, by 
mieć świadomość, Ŝe jest się odpowiedzialnym za 
tego, kto tak jak ja jest stworzeniem i dzieckiem 
BoŜym: fakt, Ŝe jesteśmy braćmi w człowieczeń-
stwie, a często takŜe w wierze, winien nas skłaniać 
do dostrzegania w bliźnim prawdziwego alter ego, 
nieskończenie umiłowanego przez Pana. JeŜeli 
zaprawiamy się w tym braterskim patrzeniu, wów-
czas solidarność, sprawiedliwość, a takŜe miłosier-
dzie i współczucie w naturalny sposób rodzą się w 
naszym sercu. Sługa BoŜy Paweł VI twierdził, Ŝe 
współczesny świat cierpi przede wszystkim z po-
wodu braku braterstwa: «Ludzkość jest cięŜko 
chora. Przyczyną tej choroby jest nie tylko zmniej-
szenie się zasobów naturalnych i ich chciwe zgro-
madzenie przez niewielu, ile raczej rozkład brater-
skiej więzi zarówno między ludźmi, jak i między 
narodami». Troska o bliźniego oznacza, Ŝe pra-
gniemy jego czy jej dobra pod kaŜdym względem: 
fizycznym, moralnym i duchowym. Wydaje się, Ŝe 
współczesna kultura przestała rozróŜniać dobro i 
zło, tymczasem trzeba z mocą podkreślać, Ŝe dobro 
istnieje i zwycięŜa, poniewaŜ Bóg «jest dobry i 
czyni dobro» (por. Ps 119 [118], 68). Dobrem jest 
to, co rodzi, chroni i promuje Ŝycie, braterstwo i 
wspólnotę. Odpowiedzialność za bliźniego oznacza 
zatem pragnienie i czynienie dobra drugiego czło-
wieka, z nadzieją, Ŝe i on otworzy się na logikę 
dobra; interesować się bratem znaczy otworzyć 
oczy na jego potrzeby. Pismo Święte ostrzega przed 
niebezpieczeństwem, jakim jest zatwardziałość 
serca, wywołana przez swego rodzaju «duchową 
znieczulicę», która czyni ślepymi na cierpienia 
drugiego człowieka. Ewangelista Łukasz przytacza 
dwie przypowieści Jezusa, ukazujące dwa przykła-
dy takiej właśnie sytuacji, która moŜe zapanować w 
sercu człowieka. W przypowieści o miłosiernym 
Samarytaninie kapłan i lewita obojętnie «przecho-
dzą obok» człowieka napadniętego i obrabowanego 
przez zbójców (por. Łk 10, 30-32), natomiast w 
przypowieści o bogaczu człowiek opływający w 
dobra nie zwraca uwagi na ubogiego Łazarza, który 
umiera z głodu pod jego drzwiami (por. Łk 16, 19). 
W obydwu przypadkach mamy do czynienia z 

przeciwieństwem «troszczenia się», patrzenia z 
miłością i współczuciem. Co nie pozwala humani-
tarnie i z miłością patrzeć na brata? Często bogac-
two materialne i dostatek, a takŜe stawianie na 
pierwszym miejscu własnych interesów i własnych 
spraw. Nigdy nie powinniśmy być niezdolni do 
«miłosierdzia» nad cierpiącym człowiekiem; nigdy 
nie mogą tak bardzo pochłaniać nas nasze sprawy i 
nasze problemy, Ŝe nasze serce stanie się głuche na 
wołanie ubogiego. Natomiast właśnie pokora serca i 
własne doświadczenie cierpienia mogą wzbudzić 
we wnętrzu człowieka współczucie i empatię: 
«Sprawiedliwy zajmuje się sprawami ubogich, 
grzesznik nie ma [dla nich] zrozumienia» (Prz 29, 
7). Tym samym zrozumiałe staje się błogosławień-
stwo «tych, którzy się smucą» (Mt 5, 4), to znaczy 
tych, którzy potrafią zapomnieć o sobie i wzruszyć 
się cierpieniem drugiego człowieka. Spotkanie z 
drugim i otwarcie serca na jego potrzeby są sposob-
nością do zbawienia i szczęśliwości. 

«Troszczenie się» o brata oznacza równieŜ, Ŝe 
dbamy o jego dobro duchowe. W tym miejscu 
pragnę zwrócić uwagę na pewien aspekt Ŝycia 
chrześcijańskiego, który jak mi się wydaje, popadł 
w zapomnienie – upomnienie braterskie z myślą o 
zbawieniu wiecznym. Dzisiaj na ogół podchodzi się 
z duŜą wraŜliwością do kwestii opieki i miłości w 
kontekście dobra fizycznego i materialnego innych, 
natomiast niemal całkowicie pomija się milczeniem 
duchową odpowiedzialność za braci. Inaczej jest w 
Kościele pierwszych wieków i we wspólnotach 
cechujących się prawdziwie dojrzałą wiarą, którym 
na sercu leŜy nie tylko cielesne zdrowie brata, ale 
takŜe zdrowie jego duszy, ze względu na jego osta-
teczne przeznaczenie. W Piśmie Świętym czytamy: 
«Strofuj mądrego, a będzie cię kochał. Ucz mądre-
go, a będzie mądrzejszy, oświecaj prawego, a 
zwiększy swą umiejętność» (Prz 9, 8-9). Sam Chry-
stus mówi, Ŝeby upominać brata, który grzeszy (por. 
Mt 18, 15). Czasownik oznaczający upomnienie 
braterskie – elenchein – to ten sam, który odnosi się 
do prorockiej misji chrześcijan, jaką jest piętnowa-
nie pokolenia tych, którzy ulegają złu (por. Ef 5, 
11). Tradycja Kościoła zaliczyła «upominanie 
grzeszników» do dzieł miłosierdzia duchowego. 
WaŜną rzeczą jest ocalenie tego aspektu miłości 
chrześcijańskiej. Nie naleŜy milczeć w obliczu zła. 
Mam tu na myśli postawę tych chrześcijan, którzy 
przez szacunek dla człowieka lub po prostu z wy-
godnictwa dostosowują się do powszechnie panują-
cej mentalności, zamiast przestrzegać swych braci 
przed tymi sposobami myślenia i postępowania, 
które są sprzeczne z prawdą i nie prowadzą do 
dobra. 

Dokończenie za tydzień 


