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„Chcê raczej mi³osierdzia ni¿ ofiary” (Mt 9,13)
Uczynki mi³osierdzia w Roku Jubileuszowym
Przymierze Boga z ludŸmi: historia
mi³osierdzia.
Tajemnica Bo¿ego Mi³osierdzia objawia siê w dziejach Przymierza miêdzy Bogiem i Izraelem. Bóg jest bowiem zawsze
bogaty w mi³osierdzie, w ka¿dych okolicznoœciach gotowy otoczyæ swój lud wielk¹
czu³oœci¹ i wspó³czuciem, zw³aszcza w najbardziej dramatycznych momentach, gdy
niewiernoœæ zrywa przymierze i trzeba je na
nowo ustanowiæ, w sposób bardziej stabilny, w sprawiedliwoœci i prawdzie. Jest to
prawdziwy dramat mi³oœci, w którym Bóg
odgrywa rolê zdradzonego Ojca i mê¿a,
a Izrael – niewiernych syna/córki i ma³¿onki. W³aœnie obrazy z ¿ycia rodzinnego –
jak w Ksiêdze Ozeasza (por. Oz 1-2) – pokazuj¹, jak bardzo Bóg pragnie zwi¹zaæ siê
ze swoim ludem. Ten dramat mi³oœci osi¹gn¹³
swój szczyt w Synu, który sta³ siê cz³owiekiem. Na Niego Bóg wyla³ swe bezgraniczne mi³osierdzie, czyni¹c z niego „wcielone
Mi³osierdzie” (por. Misericordiae Vultus, 8).
Jako cz³owiek, Jezus z Nazaretu jest
w pe³ni synem Izraela. Uosabia owo doskona³e s³uchanie Boga, które jest wymagane

od ka¿dego ¯yda w Szema Jisrael, jeszcze
dzisiaj stanowi¹ce sedno przymierza Boga
z Izraelem: „S³uchaj, Izrau, Pan jest naszym
Bogiem – Pan jedyny. Bêdziesz wiêc mi³owa³ Pana, Boga twojego, z ca³ego swego serca, z ca³ej duszy swojej, ze wszystkich
swych si³” (Pwt 6, 4-5).
Syn Bo¿y jest Oblubieñcem czyni¹cym
wszystko, by zdobyæ mi³oœæ swojej Oblubienicy, z któr¹ ³¹cz¹ Go wiêzy bezwarunkowej mi³oœci, uwidoczniaj¹cej siê w
wiecznych zaœlubinach z ni¹.
To jest pulsuj¹ce serce kerygmatu apostolskiego, w którym Bo¿e mi³osierdzie ma centralne
i fundamentalne miejsce. On jest „piêknem zbawczej mi³oœci Boga objawionej w Jezusie Chrystusie, który umar³ i zmartwychwsta³” (Evangelii gaudium, 36), g³ównym orêdziem, „do którego trzeba stale powracaæ i s³uchaæ na ró¿ne
sposoby i które trzeba stale g³osiæ podczas
katechezy” (tam¿e, 164).

Mi³osierdzie zatem wyra¿a zachowanie Boga
w stosunku do grzesznika, ofiaruj¹c mu jeszcze jedn¹ mo¿liwoœæ skruchy, nawrócenia
i wiary” (Misericordiae Vultus, 21), a tym
samym odbudowania relacji z Nim. W Jezusie Ukrzy¿owanym Bóg pragnie dotrzeæ do
grzesznika, który odszed³ najdalej, tam w³aœnie, gdzie siê zagubi³ i od Niego oddali³. Robi
to z nadziej¹, ¿e zdo³a poruszyæ zatwardzia³e
serce swojej Oblubienicy.
Dzie³a mi³osierdzia
Mi³osierdzie Bo¿e zmienia serce cz³owieka i pozwala mu doœwiadczyæ wiernej mi³oœci,
sprawiaj¹c, ¿e i on staje siê zdolny do mi³osierdzia. Wci¹¿ odnawiaj¹cym siê cudem jest fakt,
¿e mi³osierdzie Bo¿e mo¿e
opromieniæ ¿ycie ka¿dego
z nas, pobudzaj¹c nas do
mi³oœci bliŸniego i tego, co
tradycja Koœcio³a nazywa
uczynkami mi³osierdzia
wzglêdem cia³a i duszy.
(...)
Dla wszystkich
zatem Wielki Post
w tym Roku Jubileuszowym jest sprzyjaj¹cym momentem, by wreszcie móc wyjœæ
z wyobcowania poprzez s³uchanie S³owa
Bo¿ego oraz uczynki mi³osierdzia. Poprzez uczynki wzglêdem cia³a – dotykamy
cia³a Chrystusa w braciach i siostrach, którzy potrzebuj¹, by ich nakarmiæ, odziaæ,
przyj¹æ do domu nawiedziæ, a poprzez
uczynki duchowe – dawanie rad, pouczanie, darowanie uraz, upominanie i modlitwê,
obcujemy bardziej bezpoœrednio z nasz¹
w³asn¹ grzesznoœci¹. Z tego powodu uczynków wzglêdem cia³a
i wzglêdem ducha nigdy nie nale¿y od siebie oddzielaæ. Bowiem w³aœnie wtedy, gdy
dotyka w ubogim cz³owieku cia³a Chrystusa Ukrzy¿owanego, grzesznik mo¿e otrzy-
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maæ w darze uœwiadomienie sobie, ¿e on
sam jest biednym ¿ebrakiem. Na tej drodze tak¿e „pyszni¹cy siê”, „w³adcy”, „bogacze”, o których mówi Magnificat, maj¹
mo¿liwoœæ spostrze¿enia, ¿e s¹ niezas³u¿enie mi³owani przez Chrystusa Ukrzy¿owanego, który umar³ i zmartwychwsta³ równie¿ dla nich.
Tylko ta mi³oœæ mo¿e zaspokoiæ pragnienie nieskoñczonego szczêœcia i mi³oœci,
które cz³owiek usi³uje osi¹gn¹æ, ³udz¹c
siê,¿e je znajdzie w kulcie wiedzy, bogactwa i w³adzy.
Jest jednak zawsze niebezpieczeñstwo,
¿e coraz szczelniej zamykaj¹c siê na Chrystusa, który w ubogichi potrzebuj¹cych wci¹¿ puka do
drzwi ich serc, pyszni, mo¿ni i bogaci ska¿¹ sami siebie
na tê otch³añ samotnoœci,
któr¹ jest piek³o. Dlatego dla
nich i dla nas wszystkich na
nowo rozbrzmiewaj¹ pe³ne
bólu s³owa Abrahama:
„Maj¹ Moj¿esza
i Proroków, niech¿e ich s³uchaj¹!” (£k 16, 29). S³uchanie S³owa i wprowadzanie go w ¿ycie przygotowuje nas w najlepszy sposób do œwiêtowania ostatecznego zwyciêstwa nad grzechem i nad œmierci¹ Zmartwychwsta³ego Oblubieñca, Tego który pragnie oczyœciæ sw¹
Oblubienicê, która oczekuje na Jego przybycie. Nie zmarnujmy tego czasu Wielkiego Postu, który sprzyja nawróceniu!
Proœmy o to przez macierzyñskie wstawiennictwo Dziewicy Maryi, która jako pierwsza, w obliczu wielkiego Bo¿ego mi³osierdzia, jakim Bóg J¹ darmo obdarowa³, uni¿y³a siê (por. £k 1, 48) mówi¹c, ¿e jest pokorn¹ s³u¿ebnic¹ Pañsk¹ (por. £k 1, 38).
Watykan, 4 paŸdziernika 2015 r.
Œwiêto œw. Franciszka z Asy¿u
Franciscus

TEMAT MIESI¥CA

NAWRACAJCIE SIÊ
I WIERZCIE W EWANGELIÊ
Dla chrzeœcijanina nawracanie siê
jest naturalnym procesem, wysi³kiem,
który nale¿y podejmowaæ nieustannie.
Wielki Post to czas szczególnej zachêty
do budzenia siê z marazmu, do porzucenia rutyny w ¿yciu duchowym, do odrzucania grzechu i do rodzenia siê na nowo.
Jeœli ziarno nie obumrze
Je¿eli ziarno pszenicy wpad³szy w ziemiê nie obumrze, zostanie tylko samo, ale
jeœli obumrze, przynosi plon obfity (J 12,
24). Wszyscy nosimy w sobie p³odnoœæ ziaren pszenicy – od zaufania Bogu zale¿y, czy
pozostaniemy nienaruszeni, czy te¿ pozwalaj¹c sobie na ryzyko obumierania, pomno¿ymy plon naszego ¿ycia.
Czym dla chrzeœcijanina jest obumieranie?
To odchodzenie od stawiania siebie na
pierwszym miejscu, czyli od grzechu pychy.
Zwykle niechêtnie siê do niego przyznajemy. A przecie¿ motorem naszego dzia³ania
czêsto jest nieuœwiadomiona pycha: poczucie, ¿e du¿o wiemy, podjêliœmy dobre decyzje, dokonaliœmy w³aœciwych wyborów i nie
warto niczego zmieniaæ. Dodatkow¹ trudnoœæ w ocenie tych wyborów mo¿e stanowiæ nasze przekonanie, ¿e nie kierowaliœmy
siê tylko naszymi potencjalnymi korzyœciami, lecz podejmowaliœmy decyzje w dobrej
wierze, chc¹c s³u¿yæ innym: rodzinie, Koœcio³owi, spo³eczeñstwu. Bóg daje nam dobre pragnienia i natchnienia, ale te¿ pragnie zaufania z naszej strony i zaprasza
nas do otwartoœci. Czasem pierwotne dobre natchnienie czy pomys³ s¹ weryfikowane i na nowo stawiane pod ocenê – w œwietle Bo¿ych planów, które zawsze s¹ wiêksze od naszych wyobra¿eñ. Na przyk³ad

Józef, opiekun Œwiêtej Rodziny mia³ dobre
plany, które Bóg zweryfikowa³ i pokaza³ mu
now¹ drogê. Wielu œwiêtych doœwiadczy³o
takich „zawirowañ” w swoich planach, kiedy ponosili pozorn¹ pora¿kê, albo musieli
zmieniæ to, co pocz¹tkowo sami uznali za
najlepsze rozwi¹zanie. Jeœli kto chce iœæ za
Mn¹, niech siê zaprze samego siebie, niech
co dnia bierze krzy¿ swój i niech Mnie naœladuje! Bo kto chce zachowaæ swoje ¿ycie,
straci je, a kto straci swe ¿ycie z mego powodu, ten je zachowa. (£k 9, 23-24)
Przyj¹æ wolê Bo¿¹
Modlitwa Pañska, któr¹ odmawiamy
codziennie, pobudza nas do tego, byœmy
œwiadomie i pokornie przyjmowali Bo¿¹
wolê. Rozpoznawanie woli Bo¿ej wymaga ¿ycia modlitw¹. Bóg daje nam wszystko, czego potrzebujemy do dobrego ¿ycia.
Czy wierzê w to? Czy naprawdê w to wierzê? Bo samo stwierdzenie jest piêkne
i g³êbokie, ale czy umiem je praktycznie
przenieœæ do swojego ¿ycia?
Hiob powiedzia³ znamienne s³owa: Dobro przyjêliœmy z rêki Boga, dlaczego z³a
mielibyœmy nie przyj¹æ? (Hi 2, 10) Hiob doœwiadczy³ ogromnego bólu ¿a³oby, choroby,
biedy. A mimo to nie przesta³ ufaæ Bogu – w
trudnoœciach, których doœwiadczy³, widzia³
Bo¿y plan. Czy patrz¹c na swoje ¿ycie, na
trudnoœci, który doœwiadczam, jestem w stanie powiedzieæ za Hiobem, ¿e s¹ one Bo¿ym darem, planem w moim ¿yciu?
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Bóg dotyka nas w swoich planach na pewno nie
po to, by nas zniszczyæ, lecz po to, ¿eby nas
rozwijaæ, kszta³towaæ, uœwiêcaæ, czêsto – korygowaæ.Czasem w bólu trudno od razu zdobyæ siê na modlitwê dziêkczynienia. Bóg daje
nam prawo do tego, byœmy odczuwali ból,
smutek, z³oœæ, zawsze pragnie jednak te¿ zaufania z naszej strony. Doœwiadczaj¹c choroby, utraty pracy, kryzysu w rodzinie,
braków materialnych, zwracajmy swoje
oczy ku Bogu, który w swojej m¹droœci
zaplanowa³ te trudnoœci w naszym ¿yciu.
Edyta Stein, czyli œwiêta Teresa Benedykta
od Krzy¿a, zamordowana w Oœwiêcimiu, napisa³a kiedyœ: „Co nie le¿a³o w moich planach, le¿a³o w planach Bo¿ych. Coraz ¿ywsze staje siê we mnie przekonanie, p³yn¹ce
z wiary, ¿e gdy siê patrzy na rzeczy po bo¿emu – nie ma przypadków, ¿e ca³e moje ¿ycie
a¿ po najdrobniejsze szczegó³y jest z góry
nakreœlone w planach Bo¿ej Opatrznoœci i ¿e
uk³ada siê przed wszystkowidz¹cym okiem

Boga w doskona³¹ i sensown¹ ca³oœæ. Wówczas zaczynam siê cieszyæ na œwiat³o chwa³y, w którym ma siê ods³oniæ ta ca³oœæ pe³na
sensu”. Œwiêty Piotr, który podczas Ostatniej Wieczerzy nie chcia³ pozwoliæ Jezusowi
na obmycie nóg, us³ysza³ od Niego takie zdanie: Tego, co Ja czyniê, ty teraz nie rozumiesz,
ale póŸniej bêdziesz to wiedzia³ (J 13, 7).
Z nami jest przecie¿ czêsto tak samo.
Dopiero z perspektywy czasu widzimy i doceniamy Bo¿y plan, Bo¿¹ m¹droœæ i Bo¿e
dary w tym wszystkim, co siê nam przydarzy³o. Wielki Post zaprasza do takiego w³aœnie spojrzenia na nasze ¿ycie.
Marta Staszewska

10 RZECZY O MA£¯EÑSTWIE,
nad którymi mogliœcie siê nie zastanawiaæ
1. Czy dzieci s¹ najwa¿niejsze?
Czêsto spotykamy siê z pogl¹dem, ¿e wychowanie dzieci jest najwa¿niejszym zadaniem
ma³¿eñstwa, ¿e w dobrej, a w szczególnoœci katolickiej rodzinie wszystko kreci siê wokó³ dzieci. Tymczasem w adhortacji Familiaris Consortio wœród czterech zadañ rodziny chrzeœcijañskiej Jana Pawe³ II jako pierwsze i najwa¿niejsze zadanie wymieni³ tworzenie wspólnoty
osób zwi¹zanych sakramentem ma³¿eñstwa.
Mi³oœæ ma³¿onków jest Ÿród³em szczêœcia dzieci, to z niej czerpi¹ one wzorce niezbêdne
w wychowaniu.
2. Czy istnieje „œwiêty spokój”?
„Daj mi spokój”, „zostawmy to” – to czêste s³owa w domowym zaciszu. Ale czy przez „œwiêty”
spokój odnajdziemy dobro w naszym ma³¿eñstwie?

4

Czy poznamy swoje wzajemne potrzeby i pragnienia? Czy w ten sposób bêdziemy mogli
zmieniaæ na lepsze?
3. Czy mi³oœæ to uczucie, czy stan woli?
Ka¿dy chce byæ kochany, zatem oczekujemy konkretnej postawy wzglêdem nas. Same s³owa „Kocham Ciê” nie czyni¹ nas szczêœliwymi. Podstawowym wyznacznikiem mi³oœci jest wola wyra¿aj¹ca siê w konkretnych czynach. Uczucia to
rodzaj „pu³apki”. Powoduj¹, ¿e cz³owiek chce
kochaæ, ale same uczucia i chêci nie wystarcz¹ na
ca³e ¿ycie, tym bardziej ¿e z natury s¹ one zmienne i subiektywne. Uczucia s¹ piêknym elementem mi³oœci, ale nie powinniœmy dopuœciæ, aby j¹
zast¹pi³y. Nale¿y pamiêtaæ jednak, ¿e uczucia s¹
wa¿ne – zabezpieczaj¹ relacjê przed rutyn¹, która niszczy nawet najbardziej odpowiedzialn¹ mi³oœæ.

4. Czy kompromis zawsze jest dobry?
Czy ma³¿eñstwo to kontrakt w którym ustalamy – dam Ci coœ tylko wtedy, gdy Ty…?
Czy ci¹g³e ustêpowanie daje szansê odkryæ
prawdê i najlepsze rozwi¹zania, czy nie ma
w tym oportunizmu?
5. Kto kogo wychowuje?
Celem wychowania jest œwiêtoœæ. To proces
który trwa do koñca ¿ycia. Wychowujemy nie
tylko do pe³noletnoœci, nawet wiêcej, jesteœmy
nieustannie wychowywani, równie¿ przez nasze dzieci. Aby osi¹gn¹æ ten najwa¿niejszy cel,
konieczna jest m¹droœæ (nie myliæ z inteligencj¹)
i pokora. Gdy na wychowanie patrzymy w
kategoriach wy³¹cznie pos³uszeñstwa i wp³ywów, to rzeczywiœcie pytanie „kto kogo?” ma
znaczenie. Lecz przyjmuj¹c, ¿e wychowanie
jest to kszta³towanie postawy mi³oœci, odnajdujemy szansê na dobro – zaczynamy wrêcz
oczekiwaæ, aby nas ktoœ wychowywa³ dla naszego szczêœcia.
6. Kiedy zaczyna siê zdrada?
Czasami nawet przed œlubem – gdy np. zak³adamy, ¿e wiernoœæ i trwa³oœæ bêdzie ograniczona. A w ma³¿eñstwie ju¿ biernoœæ, egoizm,
konsumpcyjne podejœcie do ¿ycia powoduj¹,
¿e cz³owiek zdradza mi³oœæ, nie próbuj¹c jej
naprawiaæ i pog³êbiaæ. Zaczynamy u¿ywaæ ludzi, traktuj¹c ich przedmiotowo, jak towar, rzucaj¹c w k¹t, bierzemy sobie iluzjê kogoœ lepszego. Zdrada nie dotyczy tylko sfery erotycznej.
Zaczyna siê w psychice i woli. One mog¹ zostaæ
uleczone tylko przez bezinteresown¹ mi³oœæ.
7. Czy w ma³¿eñstwie s¹ sprawy prywatne
i tajemnice?
Prywatnych spraw w stosunkach miêdzy ma³¿onkami na pewno nie mo¿e byæ, a jeœli tajemnice, to tylko romantyczne niespodzianki,
np. romantyczna kolacja. W sprawach istotnych nie da siê zbudowaæ zaufania, maj¹c
przed sob¹ tajemnice.
8. Czy idealne ma³¿eñstwo siê nie k³óci?
Paradoksalnie k³ótnia jest dowodem, ¿e nam

nadal zale¿y. Sztuk¹ jest umiejêtnoœæ k³ócenia
siê i wyci¹gania dobrych wniosków. W dobrym
ma³¿eñstwie ka¿da k³ótnia jest szans¹ na poznanie potrzeb i oczekiwañ oraz uczynienie
mi³oœci jeszcze g³êbsz¹.
9. Czy wszystko mo¿na wybaczyæ?
Warto to zrobiæ choæby dla siebie. Nale¿y przy
tym pamiêtaæ, ¿e wybaczyæ to nie znaczy zapomnieæ ca³kowicie – nale¿y pamiêtaæ, aby wiedzieæ czego siê wystrzegaæ w przysz³oœci. Przy
czym wystrzegaæ nie oznacza wypominaæ.
Od wybaczenia zaczyna siê naprawa.
10. Kto powinien rz¹dziæ?
OdpowiedŸ jest prosta – ten kto weŸmie odpowiedzialnoœæ za jakiœ cel i konkretne decyzje.
Dobrze jest, gdy podzia³ odpowiedzialnoœci wynika równie¿ z naszych naturalnych predyspozycji i talentów. Zatem nie nale¿y trzymaæ siê
schematów.
Oczywiœcie to nie s¹ odpowiedzi, które wyczerpuj¹ temat, poza tym ³atwo napisaæ, trudniej zrealizowaæ Ale widzimy, ¿e sta³a refleksja nad ma³¿eñstwem i rodzin¹ jest narzêdziem naszego szczêœcia – ³atwiej nam przezwyciê¿aæ trudnoœci. Spojrzenie innych ma³¿eñstw z drugiej strony jest niedocenionym wsparciem, z którego warto czerpaæ. Dlatego zapraszamy do skorzystania z Parafialnego Oœrodka Formacji Rodziny w naszej
parafii.
Anna i Piotr Go³awscy
ma³¿onkowie, rodzice pó³rocznej Marysi, formatorzy ma³¿eñstw, instruktorzy metod rozpoznawania p³odnoœci, powo³ani przez J. E. Ks. Abp Henryka Hosera SAC do prowadzenia POFR w naszej parafii tel. 501 308 082 rodzinagolawskich@gmail.com
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DLA DZIECI

Prosiaczki i niedŸwiedzie
Dzieñ dobry, nazywam siê Weso³y Ryjek.
Dziœ obudzi³em siê… W³aœciwie wcale nie
poczu³em, ¿e siê obudzi³em. Gdy otworzy³em oczy, zobaczy³em, ¿e stoi nade mn¹
mama, ale poza tym jest jakoœ ciemno, szaro i w ogóle niemi³o. Otworzy³em ryjek, ziewn¹³em, a potem zamkn¹³em i oczy, i ryjek.
- Mamo – zamrucza³em – nie muszê dzisiaj
wstawaæ,prawda? Jeszcze œpiê.
I przykry³em sobie g³owê moim kochanym
¿ó³wiem przytulank¹.
- Ale¿, Ryjku – powiedzia³a
mama – spa³eœ ju¿ o wiele d³u¿ejni¿ zwykle. A¿ siê zaniepokoi³am •le siê czujesz?
Uchyli³em trochê ¿ó³wia, ¿eby spojrzeæ na
mamê.
- Nie, mamo – powiedzia³em. – Czujê siê
dobrze, ale tak jakbym wci¹¿ spa³. Chyba
nie wstanê, tylko sobie poœpiê przez ca³¹
zimê, jak niedŸwiedŸ. Znowu zamkn¹³em
oczy i dla pewnoœci nasun¹³em na nie ¿ó³wia.
- Wiesz, Ryjku, ale prosiaczki to nie niedŸwiedzie – powiedzia³a mama. – A poza
tym, kiedy siê œpi, to mo¿na przegapiæ wiele
mi³ych niespodzianek…
Zamrucza³em tylko, jak prawdziwy niedŸwiedŸ. Potem poczu³em, ¿e coœ mnie
g³aszcze po kawa³ku g³owy wystaj¹cym spod
¿ó³wia przytulanki. To na pewno by³a mama,
bo us³ysza³em jeszcze jej g³os, który powiedzia³:
- No tak, bywaj¹ takie dni. Spróbujemy sobie z tym jakoœ poradziæ. A potem us³ysza³em kroki, które siê oddala³y. Le¿a³em przez
chwilê z ¿ó³wiem na g³owie i myœla³em

rys.A ¯elewska

trochê o tym, trochê o tamtym, a najbardziej o tym, ¿e okropnie nie chce mi siê
wstaæ. Trzyma³em oczy zamkniête, tak jakbym spa³, ale na pewno ju¿ nie spa³em, bo
nic mi siê nie œni³o, nawet niedŸwiedŸ.
- A tobie siê coœ œni? – zapyta³em ¿ó³wia przytulankê.
¯ó³w nie zd¹¿y³ odpowiedzieæ,
bo nagle poczu³em jakiœ mi³y
zapach. Tak móg³ pachnieæ tylko omlet z d¿emem morelowym! Potem us³ysza³em kroki, które siê przybli¿a³y, a razem z
nimi przybli¿a³ siê zapach omletu z d¿emem.
I to na pewno wcale mi siê nie œni³o! Oczy
same mi siê otworzy³y. Zobaczy³em mamê,
zobaczy³em tacê, zobaczy³em omlet, a na nim
d¿em morelowy. I zrobi³o mi siê bardzo, bardzo mi³o. Wyskoczy³em z ³ó¿ka, a ¿ó³w zlecia³ mi z g³owy, jakby by³ wróblem, a nie ¿ó³wiem. Ca³e szczêœcie, ¿e nie wpad³ do omletu, bo choæ lubiê i omlety, i mojego ¿ó³wia, to
raczej ka¿de z nich oddzielnie.
- Mamo, jesteœ kochana – powiedzia³em, bo
nic innego chyba nie mog³em powiedzieæ.
Dziœ dowiedzia³em siê, czym prosiaczki ró¿ni¹ siê od niedŸwiedzi. NiedŸwiedzie œpi¹ ca³¹
zimê, a prosiaczki jednak nie, bo nie chc¹ przegapiæ wielu ró¿nych pachn¹cych i smakowitych niespodzianek. Tak sobie tylko myœlê: ile
spa³yby ma³e niedŸwiedzie, gdyby ich mamy
robi³y im rano omlety?
Wojciech Wid³ak
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GOOD NEWS IN GOOD ENGLISH
MESSAGE OF HIS HOLINESS
POPE FRANCIS FOR LENT 2016

God’s covenant with humanity: a history of
mercy
(...) The mystery of divine mercy is revealed in the history of the covenant between God
and his people Israel. God shows himself ever
rich in mercy, ever ready to treat his people with deep tenderness and compassion, especially at
those tragic moments when infidelity ruptures the bond of the covenant, which then needs to be
ratified more firmly in justice and truth. Here a true love story, in which God plays the role of the
betrayed father and husband, while Israel plays the unfaithful child and bride. These domestic
images – as in the case of Hosea (cf. Hos 1-2) – show to what extent God wishes to bind himself to
his people.
This love story culminates in the incarnation of God’s Son. In Christ, the Father pours forth his
boundless mercy even to making him “mercy incarnate” (Misericordiae Vultus, 8). As a man, Jesus
of Nazareth is a true son of Israel; he embodies that perfect hearing required of every Jew by
the Shema, which today too is the heart of God’s covenant with Israel: “Hear, O Israel: The Lord
our God is one Lord; and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your
soul, and with all your might” (Dt6:4-5). As the Son of God, he is the Bridegroom who does
everything to win over the love of his bride, to whom he is bound by an unconditional love which
becomes visible in the eternal wedding feast.
This is the very heart of the apostolic kerygma, in which divine mercy holds a central and
fundamental place. It is “the beauty of the saving love of God made manifest in Jesus Christ who
died and rose from the dead” (Evangelii Gaudium, 36), that first proclamation which “we must hear
again and again in different ways, the one which we must announce one way or another throughout
the process of catechesis, at every level and moment” (ibid., 164). Mercy “expresses God’s way of
reaching out to the sinner, offering him a new chance to look at himself, convert, and believe”
(Misericordiae Vultus, 21), thus restoring his relationship with him. In Jesus crucified, God shows his
desire to draw near to sinners, however far they may have strayed from him. In this way he hopes
to soften the hardened heart of his Bride. (...)
Let us not waste this season of Lent, so favourable a time for conversion! We ask this through
the maternal intercession of the Virgin Mary, who, encountering the greatness of God’s mercy freely
bestowed upon her, was the first to acknowledge her lowliness (cf. Lk 1:48) and to call herself the
Lord’s humble servant (cf. Lk 1:38). /http://w2.vatican.va/
Vocabulary

rupture – roz³am
covenant – przymierze

bridegroom – oblubieniec

divine – bo¿y

convert – nawracaæ

reveal – ods³aniaæ

Lent – Wielki Post

tenderness – czu³oœæ

intercession - wstawiennictwo
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OG£OSZENIA

Rekolekcje pe³ne mi³osierdzia
W tym roku rekolekcje w naszej parafii, pod
has³em „Jak doœwiadczyæ mi³osierdzia Bo¿ego, rozpoczn¹ siê 13 marca.
Poprowadzi je ksi¹dz £ukasz ¯ak. Ksi¹dz £ukasz
pochodzi Grochowa, z parafii Narodzenia Pañskiego przy Sanktuarium Matki Bo¿ej Ostrobramskiej na Witolinie. Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. W³adys³awa IV wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. W miêdzyczasie ukoñczy³ studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest tak¿e magistrem teologii w zakresie mariologii. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ z r¹k abp. Henryka Hosera 11 czerwca 2011 roku. Po œwiêceniach zosta³ skierowany do pracy w parafii œw. Brata
Alberta w Warszawie Weso³ej Zielonej, gdzie pracuje do dziœ. W zesz³ym roku na antenie Radia
Warszawa i w Telewizji Razem ksi¹dz £ukasz prowadzi³ wraz z ksiêdzem Robertem Wiel¹dkiem
rekolekcje wielkopostne „Jezus w wielkim mieœcie”.
(Bardzo) poranna modlitwa Koœcio³a
W Wielkim Poœcie codziennie
o godzinie 5:45 od poniedzia³ku do pi¹tku
w naszym koœciele mo¿na siê modliæ Jutrzni¹. Jest to jedna z najwa¿niejszych czêœci
Liturgii Godzin Koœcio³a (tradycyjnie nazywanej Brewiarzem), uœwiêcaj¹ca poranne
godziny dnia i bêd¹ca wspomnieniem zmartwychwstania Chrystusa.
Charakter Jutrzni dobrze oddaje jej
³aciñska nazwa, Laudesy, czyli wychwalanie. Danymi przez Koœció³ psalmami, czytaniami i modlitwami chwalimy Boga za
Jego dzie³a i za nowy dzieñ. Modlitwê prowadzi pierwsza wspólnota neokatechumenalna z naszej parafii. Zapraszamy!

Nasza parafia koœcio³em stacyjnym
Podczas tegorocznego Wielkiego Postu ju¿ po raz drugi bêdziemy mogli modliæ
siê w Warszawie w koœcio³ach stacyjnych.
Na ka¿dy dzieñ okresu wielkopostnego zosta³ wyznaczony jeden z 40 koœcio³ów warszawskich z obu stron Wis³y. 8 marca nasz
koœció³ bêdzie otwarty od rana dla wszystkich wiernych – i tych z parafii, i goœci, którzy zechc¹ nawiedziæ nasz¹ œwi¹tyniê.
W tym dniu zachêcamy do przyjœcia w ci¹gu dnia i oddania siê osobistej modlitwie
a tak¿e do przyst¹pienia do sakramentu pojednania. Obchody dnia stacyjnego rozpocznie poranna jutrznia, nastêpnie w po³udnie
odbêdzie siê modlitwa Anio³ Pañski,
a o15:00 Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia
i Nabo¿eñstwo Drogi Krzy¿owej. Na zakoñczenie jesteœmy zaproszeni do wziêcia udzia³u w uroczystej Mszy œwiêtej o godz. 20:00.

Rzymskokatolicka Parafia Œwiêtej Rodziny
ul. Rozwadowska 9/11, 03-628 Warszawa
tel. 22 679 56 20
www.parafiaswrodziny.pl
Nr konta parafialnego
BANK PEKAO SA VI O W-WA
52 1240 1082 1111 0000 0428 0477

Kancelaria parafialna jest czynna:
w œrody i pi¹tki
w godz 9.00-10.00 i 16.00-17.45
pierwszy pi¹tek miesi¹ca - kancelaria nieczynna

Porz¹dek Mszy œw. w parafii:
w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00,
w dni powszednie 6.30, 8.00, 18.00
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