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MYŚL TYGODNIA 
 

 
 
     Góra Tabor leży w Galilei, tam 
też „Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jana i Jakuba i wyszedł na górę, 
aby się modlić: (Łk 9,28b-36). 
Tabor jest górą paradoksów. Ra-
zem z Apostołami oglądamy nie-
pojęte piękno przemienionego 
człowieczeństwa Jezusa, a jedno-
cześnie słyszymy rozmowę o 
„Jego odejściu, którego miał do-
konać w Jerozolimie”. Chwała i 
śmierć, piękno i upodlenie. W ży-
ciu też zapewne nieraz stawaliśmy 
przed podobnymi paradoksami. 
Pytaliśmy: Jaki w tym sens? Po co 
to wszystko? Czy nie można by 
inaczej? Tabor jest górą paradok-
sów, na której Bóg niczego nie 
wyjaśnia, nie tłumaczy, tylko 
wskazując na Jezusa, mówi: „Jego 
słuchajcie”. 
 

 

„AD GENTES” 

ZNACZY „DO NARODÓW” 

 
     Rok Wiary to także czas, by bardziej zaangażować się 
w dzieło misyjne Kościoła. Misje są sprawą wiary, umac-
niającej się, gdy jest przekazywana (por. RMis 2). II Nie-
dziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, obcho-
dzona jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjona-
rzami, jest okazją, aby solidarnie naszą modlitwą i ofiarą 
wesprzeć Kościół w krajach misyjnych. 
     W tym roku przeżywamy ją pod hasłem: „Pomagajmy 
misjonarzom w Roku Wiary”. Tego dnia, we wszystkich 
parafiach oraz wspólnotach zakonnych w Polsce, wierni 
modlą się w intencji misji, misjonarzy i misjonarek, a cho-
rzy są zachęcani do ofiarowania swoich cierpień w inten-
cjach misyjnych. 
     Możemy także wesprzeć materialnie działalność misyj-
ną Kościoła poprzez ofiarę złożoną do puszek w kościo-
łach, wysłanie SMS-a na numer 72032 czy ofiarę na konto 
podane na plakatach i na stronie www.misje.pl. Dzięki tym 
ofiarom polscy misjonarze będą mogli kontynuować gło-
szenie Ewangelii o zbawieniu, budować kościoły, kaplice, 
szkoły, ośrodki zdrowia oraz szpitale, formować katechis-
tów, pomagać potrzebującym, karmić głodnych, leczyć 
chorych, podtrzymywać na duchu strapionych oraz poma-
gać dzieciom w edukacji. 
     Wraz z polskimi misjonarzami i misjonarkami, którzy 
zapewniają o pamięci w modlitwie za swoich darczyńców, 
również ja, jako Przewodniczący Komisji Episkopatu Pols-
ki ds. Misji, przyłączam się do tej modlitwy i wszystkim do-
brodziejom wyrażam wdzięczność za dotychczasową du-
chową i materialną pomoc misjom i misjonarzom. 
     Do dalszego wspierania dzieła misyjnego Kościoła za-
chęcam Was słowami Papieża Benedykta XVI z Porta Fi-
dei: „zaangażowanie misyjne wierzących (…) nigdy nie 
może słabnąć” (PF 7). Życzę Wam wszystkim, abyście 
w Roku Wiary „odzyskali radość wiary i entuzjazm w prze-
kazywaniu wiary”. Wszystkim z serca błogosławię: W imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  

+ Biskup Jerzy Mazur SVD 
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski  ds. Misji 

WIECZÓR  CHWAŁY 

 
     Wielki to dar od Boga w Trójcy Świętej Jedynego, że 
możemy co miesiąc spotykać się na Wieczorach Chwały, 
aby uwielbiać Go, wywyższać i błogosławić. Takie modlit-
wy są najmilsze Bogu, tak  modlą się aniołowie w niebie. 
Rozpoczynając Wielki Post zbliżmy się do Pana, On tego 
pragnie i zaprasza każdego osobiście. My też zapraszamy 
w czwartek 28-go lutego na godz. 19.00, jak zwykle do sali 
KLO przy kościele św. Józefa. 

Wspólnota Jednego Ducha 
 

 

RAZEM Z KRUCJATĄ 
  W dniu 2 marca br. przypada  pierwsza 
sobota miesiąca. Po Mszy św. o godz. 
7.00 i Nabożeństwie Pierwszosobotnim 
Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowie-
ka zaprasza do wspólnej modlitwy ró-
żańcowej w intencji umocnienia wiary, 
która jest tarczą w walce ze złem i nało-  
gami. Umocnieni nową wiarą mamy szansę na wyzwolenie 
z uzależnień: lęku, narkomanii, alkoholizmu, hazardu i in-
nych. Tak wiele jest wokół nas osób, którzy osłabili ten dar  
lub nawet utracili, zwątpili i borykają się z problemami. Bę-
dziemy także modlić się wzajemnie za siebie o taką wiarę, 
która będzie fundamentem naszego chrześcijańskiego ży-
cia w trzeźwości. Wszystkich, którym leży na sercu trzeź-
wość, dobro naszego narodu i naszych rodzin zapraszamy 
na tę modlitwę, ufając że nasze prośby polecone Niepoka-
lanej zostaną wysłuchane. 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
    

WIERNI ŚW.JOANNIE 
     W najbliższy czwartek 
obchodzimy kolejne para-
fialne Wspomnienie Św. Jo-
anny Beretty Molla, której 
relikwie znajdują się w na-
szym kościele. Z tej racji 
zapraszamy na modlitwę 
różańcową o 17.25 pod 
przewodnictwem Czcicieli 
Św. Joanny. 

O godzinie 18.00 będzie Msza Św. w indywidualnych in-
tencjach zapisanych przez Czcicieli (do których każdy P.T. 
Uczestnik Liturgii może się zaliczyć). Po Eucharystii będą 
modlitwy zanoszone do Boga przez wstawiennictwo Św. 
Joanny i ucałowanie relikwiarza.            Kościół Domowy 
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KALENDARZ PARAFIALNY 
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia. 

Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Św.

Poniedziałek – 25 lutego 2013 r. 
Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Sławek, z-ca ks. Proboszcz 

Czyt.: Dn 9,4b-10; Ps 79,8-9.11.13; Am 5,14; Łk 6,36-38 

6.30 1. Dziękczynna w 35 r. urodzin Anny Bagińskiej, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i wszelkie łaski, of. Rodzina 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 
 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Aleksandrę Kozioł (w 3 r.) oraz Zenona i Michała, of. Bezimien-

na 
 4. + Zofię i Stanisława Boruc, of. Syn z Rodziną 
 5. + Jana Jastrzębskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Zbigniewa Kupińskiego, of. Żona z Dziećmi 
 5. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzice 

Wtorek – 26 lutego 2013  r. 
Czyt.: Iz 1, 10.16-20; Ps 50,8-9.16bc-17.21.23; Ez 18,31; Mt 23,1-12 

6.30 1. + Stanisławę, Władysława, Adama i Kazimierza, of. Rodzina 
2. + Mirosława (z racji imienin), of. Matka 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 
 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Mariannę Soszyńską, of. Rodzina 
 4. + Stanisławę Ficek (w 7 r. śm.), of. Danuta Doroszenko 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Józefa, Filipinę i Wiktorię, zm. z Rodzin Iwaniuków oraz Wła-

dysławę, of. Rodzina 
 5. Dziękczynna w 2 r. ślubu Karoliny i Karola, z prośbą o opiekę 

Św. Józefa i Św. Rodziny na dalsze lata życia, of. Rodzice 
Środa – 27 lutego 2013  r. 

Czyt.: Jr 18,18-20; Ps 31,5-6.14-16; J 8,12b; Mt 20,17-28 

6.30 1. + Józefę i Lucjana Terlikowskich, of. Sabina Terlikowska 
2. + Henryka Wilk, of. Koledzy z Pracy 

7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 
 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Zygmunta Brochockiego, of. Mieszkańcy Małej Strzały 

17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 
 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Piotra Ciulaka (30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. + Józefę i Lucjana Terlikowskich, of. Zofia Łopaciuk 
 6. + Hannę Soszyńską oraz Rodziców Stanisława i Stanisławę Ko-

walczyk, of. Dzieci i Rodzeństwo 
Czwartek – 28 lutego 2013 r. 
Wspomnienie Św. Romana, Opata 

Parafialne wspomnienie Św. Joanny Beretty Molla 
Czyt.: Jr 17,5-10; Ps 1,1-4.6; Łk 8,15; Łk 16,19-31 

6.30 1. + Henrykę i Reginę Żydek, of. Siostrzenica 
 2. + Joannę Borowską (w 6 miesiąc) i Helenę z (z racji imienin), of. 

Barbara Kukawska 
7.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Piechowicza, of. Jadwiga Piechowicz 

 2. Gregorianka: + Pelagię Frankowską, of. Rodzina 
 3. + Wacława Nieścioruka (w 8 r.) i zm. z obu  stron Rodziny, of. 

Żona 
 4. Dziękczynna z racji imienin Romana, z prośbą o opiekę Matki 

Bożej i Św. Józefa dla niego i dla całej jego Rodziny, of. Rodzina 
17.25 Różaniec po przewodnictwem Czcicieli Św. Joanny 
18.00 1. Gregorianka: + Urszulę Wrona, of. Siostra 

 2. Gregorianka: + Urszulę Walczak of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Annę Szaniawską, of. Jadwiga Szaniawska 
 4. + Zofię Boruta (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 5. W intencjach Czcicieli Św. Joanny 

 6. Dziękczynna z racji urodzin Córki, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, zdrowie oraz opiekę Św. Joanny i Św. Józefa, of. Celina 
Świniarska 

Nabożeństwo ku czci Św. Joanny i ucałowanie Relikwii 
19.00 Spotkanie formacyjne Wspólnoty Jednego Ducha 

Pierwszy Piątek  Miesiąca – 1 marca 2013  r. 
Czyt.: Iz 58, 1-9; Mt 9, 14-15 

6.30  1. + Helenę (z racji imienin) i Jana, of. Ewa Kowalina 
 2. Dziękczynna w 80 r. urodzin Kazimierza Stańczuka, z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa na dalsze lata, of. 
Helena Stańczuk 

7.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Pelagię Frankowską, 
of. Rodzina 

 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Tadeusza Piechowi-
cza, of. Jadwiga Piechowicz 

 3. + Marię (w 32 r.), Lucjana, Lucjana, zm. Radzikowskich oraz 
Czesława Strzalińskiego, Mirosława Biernackiego, Marcina Zubka 
i Marię Niedziółka, of. Michalina Strzalińska 

 4. + Andrzeja Świątkowskiego (w 69 r.), Władysława i Aleksandrę, 
of. Danuta Doroszenko 

16.30 Droga Krzyżowa dla Dzieci 
17.15 Droga Krzyżowa dla Dorosłych 

18.00 1. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Urszulę Wrona, of. Siostra 
 2. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Urszulę Walczak of. 

Rodzina 
 3. Zakończenie Mszy Św. Gregoriańskich: + Annę Szaniawską, of. 

Jadwiga Szaniawska 
 4. Początek Mszy Św. Gregoriańskich: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 5. + Irenę Wakuła (w 13 r.), Józefa, Annę i Ryszarda Łozów, zm. z 

Rodziny Ługowskich, of. Teresa Sawicka 
 6. + Zenona Dziewulskiego (w 30 dzień), of. Uczestnicy Pogrzebu 
 7. W intencjach Czcicieli Serca Pana Jezusa 

Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 
19.00 Droga Krzyżowa dla Młodzieży 

Pierwsza Sobota Miesiąca – 2 marca 2013  r. 
Wspomnienie NMP Patronki sobotniego dnia oraz Św. Heleny Szwedzkiej 

Czyt.: Mi 7,14-15.18-20; Ps 103,1-4.9-12; Łk 15,18; Łk 15,1-3.11-32 

6.30 1. + Józefa (w 5 r.) i Arkadiusza (w 20 r.), of. Żona i Córka z Wnukami 
 2. + Helenę Metelską i Helenę Stasiuk oraz Halinę (w 4 r.), of. Kry-

styna Metelska 
7.00 1. + Kazimierza Kryńskiego (z racji imienin), of. Marzena Kryńska 

 2. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o wypełnienie się woli 
Bożej w życiu Syna, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca 
Maryi, of. Mama 

 3. Dziękczynna z racji imienin Heleny, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo oraz opiekę Św. Józefa, Św. Heleny i Św. Joanny 

 4. W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, 
o łaskę wyzwolenia z nałogów, of. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

17.00 Katecheza dla Narzeczonych (2) 
17.30 Różaniec po przewodnictwem K.Ż.R. nr 6 (zel. Alina Kozioł) 

18.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 
 2. + Józefa Mularzuka, of. Siostrzenica Agnieszka 
 3. + Zofię, Ludwika, Mariannę, Helenę, Mariana, Antoniego i Kazi-

mierza, of. Barbara Andraszek 
 4. + Helenę Kalinowską, zm. z Rodzin Kalinowskich i Rumowskich, 

of. Córka 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 3 marca 2013 
Czyt.: Pwt 26, 4-10; Rz 10, 8-13; Łk 4, 1-13 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. + Grzegorza Rzeźnickiego (w 8 r.), Józefa, Magdalenę, Leokad-
ię, Henryka i Hannę, of. Alicja Seńko 

8.30 1. + Marię (w 8 r.), zm. z Rodzin Wilczków, Lipowskich, Celińskich i 
Popielarskich, of. Rodzina 

 2. + Józefa, Helenę, Józefę i Józefę, zm. z Rodzin Ciozdów, Kozu-
lów i Romaniaków, of. Krystyna Ciozda 

 3. + Stefanię Bednarczyk (w 8 r.), zm. z Rodzin Bednarczyków 
i Jankowskich, of. Córka  
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10.00 1. Gregorianka: + Tadeusza Skupa, of. Córka 

 2. + Juliusza (w 9 r.), Artura (w 2 r.) i Pawła (w 1 r.), zm. z Rodziny 
Maliszewskich oraz zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. p. Mali-
szewscy 

 3. + Kazimierza Araźnego (w 16 r.), Piotra, Ryszarda i Bogusława 
oraz zm. z Rodziny, of. Barbara Araźna 

11.30 1. + Henryka Kojtycha (w 14 r.), of. Matka 
 2. Dziękczynna w 30 r. urodzin Kasi, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i wszelkie łaski,  
13.00 W intencji Parafian Nowoochrzczonych 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Piotr, z-ca ks. Sławek 

16.30 1. + Bogdana (w 1 r.), of. Mama 
17.30 Gorzkie Żale 
17.30 Katecheza Chrzcielna (4) 

18.00 1. + Mariana i Rodziców z obu stron Rodziny, 
Niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 

Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2013 
WIARA W MIŁOŚĆ POBUDZA DO MIŁOŚCI 

„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1J 4, 16)  

Drodzy Bracia i Siostry!  
   Obchody Wielkiego Postu w kon-
tekście Roku Wiary stanowią dla 
nas cenną sposobność do medyto- 
wania nad relacją między wiarą a miłością - między wiarą w Boga, w Boga Je-
zusa Chrystusa, i miłością, która jest owocem działania Ducha Świętego i 
prowadzi nas drogą poświęcenia się Bogu i innym ludziom.  
1. Wiara jako odpowiedź na miłość Boga. Już w mojej pierwszej encyklice 
przedstawiłem parę elementów, pozwalających dostrzec ścisły związek mię-
dzy tymi dwiema cnotami teologalnymi – wiarą i miłością. Wychodząc od fun-
damentalnego stwierdzenia apostoła Jana: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam!” (1 J 4, 16), przypomniałem, że „u początku bycia chrze-
ścijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spo-
tkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym 
samym decydujące ukierunkowanie. (...) Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował 
(por. 1 J 4, 10), miłość nie jest już tylko ‘przykazaniem’, ale odpowiedzią na dar 
miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi” (Deus caritas est, 1). Wiara stanowi owo 
osobiste przylgnięcie – obejmujące wszystkie nasze władze – do 2 objawienia 
bezinteresownej i „żarliwej” miłości, jaką Bóg żywi do nas, a która w pełni ob-
jawia się w Jezusie Chrystusie. Spotkanie z Bogiem-Miłością, który odwołuje 
się nie tylko do serca, ale także do umysłu: „Poznanie Boga żyjącego jest 
drogą wiodącą do miłości, a ‘zgoda’ naszej woli na Jego wolę łączy rozum, 
wolę i uczucie w ogarniający wszystko akt miłości. Jest to jednak proces, który 
pozostaje w ciągłym rozwoju; miłość nigdy nie jest ‘skończona’ i spełniona”. 
     Dlatego wszyscy chrześcijanie, a w szczególności „osoby prowadzące 
działalność charytatywną”, potrzebują wiary, takiego „spotkania z Bogiem w 
Chrystusie, które by budziło w nich miłość i otwierało ich serca na drugiego, 
tak aby miłość bliźniego nie była już dla nich przykazaniem nałożonym niejako 
z zewnątrz, ale konsekwencją wynikającą z ich wiary, która działa przez mi-
łość” (tamże, 31 a). Chrześcijanin to osoba zdobyta przez miłość Chrystusa, dla-
tego też przynaglany przez tę miłość – „caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14) – 
jest otwarty w głęboki i konkretny sposób na miłość bliźniego (por. tamże, 33). 
Taka postawa rodzi się przede wszystkim ze świadomości, że jesteśmy ko-
chani przez Pana, że nam przebacza, a nawet służy Pan, który pochyla się, 
aby umyć nogi apostołom, i ofiarowuje samego siebie na krzyżu, aby przycią-
gnąć ludzkość do miłości Bożej. „Wiara ukazuje nam Boga, który dał swojego 
Syna za nas, i tym samym budzi w nas zwycięską pewność, że to prawda: 
Bóg jest miłością! (...) Wiara, która jest świadoma miłości Boga, objawionej w 
przebitym na krzyżu Sercu Jezusa, ze swej strony pobudza do miłości. Jest 
ona światłem – w gruncie rzeczy jedynym – które wciąż na nowo rozprasza 
mroki ciemnego świata i daje nam odwagę do życia i działania” (tamże, 39). To 
wszystko pozwala nam zrozumieć, że zasadniczą postawą wyróżniającą 
chrześcijan jest właśnie „miłość oparta na wierze i przez nią kształtowana”.  
2. Miłość jako życie w wierze. Całe życie chrześcijańskie jest odpowiada-
niem na miłość Boga. Pierwszą odpowiedzią jest właśnie wiara jako przyjęcie, 
pełne zdumienia i wdzięczności, niesłychanej inicjatywy Bożej, która nas po-
przedza i przynagla. I „tak” wiary wyznacza początek świetlanej historii przy-
jaźni z Panem, która wypełnia całe nasze życie i nadaje mu sens. Bóg jednak 
nie zadowala się tym, że przyjmujemy Jego darmową miłość. Nie ogranicza 
się do miłowania nas, ale chce nas przyciągnąć do siebie, przemienić w spo-

sób tak głęboki, abyśmy mówili za św. Pawłem: „teraz (...) już nie ja żyję, lecz 
żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Kiedy pozostawiamy miejsce dla miłości 
Boga, zostajemy do Niego upodobnieni, stajemy się uczestnikami Jego miło-
ści. Otwarcie się na Jego miłość oznacza, że pozwalamy, aby On w nas żył i 
nas prowadził do kochania razem z Nim, w Nim i tak jak On; tylko wówczas 
nasza wiara staje się prawdziwie wiarą, która „działa przez miłość” (Ga 5, 6), a 
On trwa w nas (por. 1 J 4, 12).  
     Wiara to poznanie prawdy i przylgnięcie do niej (por. 1 Tm 2, 4); miłość to „po-
ruszanie się” w prawdzie (por. Ef 4, 15). Przez wiarę nawiązuje się przyjaźń z Pa-
nem; przez miłość żyje się tą przyjaźnią i ją pielęgnuje (por. J 15, 14 n). Wiara 
skłania nas do przyjęcia przykazania Pana i Nauczyciela; miłość daje nam 
błogosławieństwo wprowadzania go w czyn (por. J 13, 13-17). W wierze zostajemy 
zrodzeni jako dzieci Boże (por. J 1, 12 n.); miłość sprawia, że w konkretny sposób 
trwamy w tym synostwie Bożym, przynosząc owoc Ducha Świętego (por. Ga 5, 

22). Wiara pozwala nam rozpoznać dary, które dobry i wielkoduszny Bóg nam 
powierza; miłość sprawia, że owocują (por. Mt 25, 14-30).  
3. Nierozerwalny związek między wiarą a miłością. W świetle tego, co zo-
stało powiedziane, okazuje się jasno, że nie możemy nigdy rozdzielać czy 
wręcz przeciwstawiać wiary i miłości. Obydwie te cnoty teologalne są ze sobą 
ściśle związane, i błędem byłoby upatrywanie między nimi sprzeczności lub 
„dialektyki”. Z jednej strony bowiem ograniczeniem jest postawa, która kładzie 
tak silny akcent na pierwszeństwo i decydującą rolę wiary, że nie docenia – i 
niemal je lekceważy – konkretnych uczynków miłości, sprowadzając ją do 
ogólnikowego humanitaryzmu. Z drugiej jednak, ograniczeniem jest również 
utrzymywanie przesadnej wyższości miłości i jej działania, i myślenie, że 
uczynki zastępują wiarę. Dla zachowania zdrowego życia duchowego trzeba 
wystrzegać się zarówno fideizmu, jak i moralizującego aktywizmu. Życie 
chrześcijańskie to nieustanne wchodzenie na górę spotkania z Bogiem, aby 
później zejść, niosąc miłość i siłę, które z niego się rodzą, aby służyć naszym 
braciom i siostrom z taką samą miłością jak Bóg. W Piśmie Świętym widzimy, 
że zapał apostołów do głoszenia Ewangelii, które wzbudza wiarę, jest ściśle 
związany z miłosierną troską o to, by służyć ubogim (por. Dz 6, 1-4). W Kościele 
kontemplacja i działanie, których jakby symbolem są ewangeliczne postaci 
sióstr Marii i Marty, muszą współistnieć i się uzupełniać (por. Łk 10, 38-42). 
     Priorytetem jest zawsze relacja z Bogiem, a prawdziwe ewangeliczne 
dzielenie się winno być zakorzenione w wierze (por. katecheza podczas audiencji gene-

ralnej z 25 kwietnia 2012 r.). Pojawia się bowiem niekiedy tendencja do ograniczania 
„miłości bliźniego” do solidarności lub zwykłej pomocy humanitarnej. Trzeba 
natomiast pamiętać, że największym dziełem miłości jest właśnie ewangeliza-
cja, czyli „posługa Słowa”. Nie ma bardziej dobroczynnego, a zatem bardziej 
miłosiernego działania na rzecz bliźniego niż łamanie chleba Słowa Bożego, 
dzielenie się z nim Dobrą Nowiną Ewangelii, wprowadzanie go w relację z Bo-
giem: ewangelizacja jest największą i pełną promocją osoby ludzkiej. Jak pi-
sze sługa Boży Papież Paweł VI w encyklice Populorum progressio, właśnie 
głoszenie Chrystusa jest pierwszym i zasadniczym czynnikiem rozwoju (por. n. 

16). To pierwotna prawda o miłości Boga do nas, którą się żyje i głosi, otwiera 
nasze życie na przyjęcie tej miłości i umożliwia integralny rozwój ludzkości i 
każdego człowieka (por. enc. Caritas in veritate, 8). W istocie wszystko bierze początek 
z Miłości i zmierza do Miłości. Darmową miłość Boga poznaliśmy za pośred-
nictwem przesłania Ewangelii. Jeżeli przyjmujemy ją z wiarą, zyskujemy ten 
pierwszy i niezbędny kontakt z boskością, który może „rozkochać nas w Miło-
ści”, abyśmy później trwali i wzrastali w tej Miłości, i z radością przekazywali ją 
innym. Odnośnie do relacji między wiarą a uczynkami miłości, słowa z Listu 
św. Pawła do Efezjan chyba najlepiej wyrażają ich wzajemne powiązanie: „Ła-
ską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz 
jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem 
Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg 
(...) przygotował, abyśmy je pełnili” (2, 8-10).  
     Widać z tego, że cała inicjatywa zbawcza pochodzi od Boga, od Jego łaski, 
od Jego przebaczenia przyjętego w wierze; ale ta inicjatywa bynajmniej nie 
ogranicza naszej wolności i naszej odpowiedzialności, lecz sprawia, że zy-
skują autentyczność i ukierunkowanie na dzieła miłosierdzia. Te ostatnie nie 
są owocem głównie wysiłku człowieka i powodem do chluby, ale rodzą się z 
samej wiary, wypływają z łaski, którą Bóg daje w obfitości. Wiara bez uczyn-
ków jest jak drzewo bez owoców: te dwie cnoty wynikają z siebie nawzajem. 
Wielki Post zachęca nas właśnie, poprzez tradycyjne wskazania odnośnie do 
życia chrześcijańskiego, abyśmy umacniali wiarę przez uważniejsze i dłuższe 
słuchanie Słowa Bożego oraz udział w sakramentach, a zarazem, byśmy 
wzrastali w miłości, w miłości do Boga i do bliźniego, także poprzez konkretne 
zalecenia postu, pokuty i jałmużny.                                 Ciąg dalszy na str. 4 
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WIARA W MIŁOŚĆ… cd. ze str. 3 

Orędzie Benedykta XVI na Wieli Post 2013 
4. Pierwszeństwo wiary, prymat miłości. Jak 
każdy dar Boży, wiara i miłość doprowadzają na 
nowo do działania jednego i tego samego Ducha 
Świętego (por. 1 Kor 13), tego Ducha, który w nas 
woła: „Abba, Ojcze!” (Ga 4, 6), i który każe nam mó-
wić: „Panem jest Jezus!” (1 Kor 12, 3), i „Maranatha!” 

(1 Kor 16, 22; Ap 22, 20). Wiara, będąca darem i odpo-
wiedzią, pozwala nam poznać prawdę Chrystusa 
jako Miłości wcielonej i ukrzyżowanej, pełne i do-
skonałe przylgnięcie do woli Ojca i nieskończone 
miłosierdzie Boże w stosunku do bliźniego; wiara 
zaszczepia w sercu i w umyśle mocne przekona-
nie, że właśnie ta Miłość jest jedyną rzeczywisto-
ścią, która odnosi zwycięstwo nad złem i nad 
śmiercią. Wiara wzywa nas do patrzenia w przy-
szłość z cnotą nadziei, w ufnym oczekiwaniu, aż 
zwycięstwo miłości Chrystusa osiągnie swoją peł-
nię. Miłość bliźniego ze swej strony wprowadza 
nas w miłość Bożą, objawioną w Chrystusie, 
sprawia, że w sposób osobisty i egzystencjalny 
włączamy się w całkowite i bezwarunkowe odda-
nie się Jezusa Ojcu i braciom. Duch Święty, wle-
wając w nas miłość, czyni nas uczestnikami od-
dania samego Jezusa: synowskiego oddania Ojcu 
i braterskiego każdemu człowiekowi (por. Rz 5, 5).  

     Relacja między tymi dwiema cnotami jest analo-
giczna do tej, jaka zachodzi między dwoma fun-
damentalnymi sakramentami Kościoła – chrztem i 
Eucharystią. Chrzest (sacramentum fidei) poprze-
dza Eucharystię (sacramentum caritatis), ale jest 
na nią, która stanowi pełnię drogi chrześcijańskiej, 
ukierunkowany. W analogiczny sposób wiara po-
przedza miłość, ale okazuje się autentyczna tylko 
wtedy, gdy miłość jest jej uwieńczeniem. Wszyst-
ko bierze początek w pokornym przyjęciu wiary 
(„dowiedzenia się, że jesteśmy kochani przez Bo-
ga”), ale punktem dojścia musi być prawda miłości 
(„umiejętność kochania Boga i bliźniego”), która 
pozostaje na zawsze, jako pełnia wszystkich cnót.  
    Drodzy bracia i siostry, w tym okresie Wiel-
kiego Postu, w którym przygotowujemy się do ob-
chodów wydarzenia krzyża i zmartwychwstania, 
przez które Miłość Boża odkupiła świat i oświeciła 
historię, życzę wam wszystkim, abyście przeżywa-
li ten cenny czas, ożywiając wiarę w Jezusa Chry-
stusa, aby wejść w krąg Jego miłości do Ojca i do 
każdego brata i siostry, których spotykamy w na-
szym życiu. Zanoszę w tej intencji modlitwę do 
Boga, prosząc o błogosławieństwo Pana dla każ-
dego z was i dla każdej wspólnoty! 

Benedykt XVI, Papież  
Watykan, 15 października 2012 r. 

W PARAFII I W DIECEZJI 
KATECHEZY. Zapraszamy na Katechezy 
Chrzcielne. Są one od I do IV niedzieli miesiąca 
o godz. 17.30 w Sali przy zakrystii. Katechezy dla 
narzeczonych są w sobotę o godzinie 17.00. 
DROGA KRZYŻOWA dla Dzieci będzie w pią-
tek o 16.30, podczas której poznamy relikwie Męki 
Pańskiej. Dorosłych zapraszamy w tym dniu na 
Drogę Krzyżową o godzinie 17.15, zaś młodzież 
(w tym kandydatów do Bierzmowania) na 19.00. 

CO PISZĄ W „ECHU” nr 8 

     W bieżącym numerze „Echa Katolickiego: 
Kolejne echa rezygnacji Benedykta XVI. Na-
wiązania do historii sprzed kilkuset lat i rezygnacji 

papieża Celestyna, omówienie encyklik Bene-
dykta XVI i dywagacje o końcu świata – czy uza-
sadnione? O tym w dziale „Publicystyka”; 
 Jak ochronić dzieci przed światem gier, wam-
pirów i wróżek? Jak nauczyć młodych ludzi i sie-
bie odpowiedzialnego korzystania z mediów? 
 Jak nie dać sobą manipulować? – odpowiada 
ekspert od edukacji medialnej; 
 Comiesięczna konferencja formacyjna dla Kół 
Żywego Różańca; 
 W rozważaniu wielkopostnym – czym jest po-
wołanie? Kogo ono dotyczy? Do czego jesteśmy 
powołani? 
 Czym jest Domowy Kościół? Jakimi zasadami 
kierują się jego członkowie i kto może do niego 
należeć? Co daje ta przynależność – o tym w 
dziale „Temat tygodnia”. Zapraszamy do lektury 
 

MODLITWA RODZICÓW 

 

 Z radością informuję, iż św. Filo-
mena zgromadziła komplet Rodzi-
ców, którzy jej opiece powierzyli 
swoje dzieci. Jest się z czego cie-
szyć, gdyż ta wielka Święta otoczy 
je szczególną opieką i zrobi wszy 

stko, aby ich serca zapłonęły miłością do Boga; 
będzie bronić przed wszelkim niebezpieczeń-
stwem, będzie prostować poplątane ścieżki życia 
i nie dopuści, aby zagubiły się na drodze wiary. 
Już dziś z całego serca możemy dziękować Panu 
za wszystkie łaski, którymi zostaną obdarzone na-
sze dzieci za przyczyną świętej Patronki. Bądź 
uwielbiony Panie, Jezu Chryste, bądź wywyższo-
ny, bądź błogosławiony! Chwała Ci, Panie i cześć! 
     Oficjalnie modlitwę rozpoczniemy odmówie-
niem „Aktu zawierzenia NMP” 2-go marca, (w pie-
rwszą sobotę miesiąca). Otrzymaną Tajemnicę 
będziemy rozważać do pierwszej soboty kwietnia 
i przejdziemy do kolejnej. Tak będzie zawsze, do-
kąd siły pozwolą modlić się systematycznie. 
W wypadku trudności w kontynuowaniu modlitwy 
trzeba poinformować Zelatorkę, Panią Joannę Do-
browolską (tel.889-795347). Niech w tym trudzie 
błogosławi nam Trójca Przenajświętsza - Bóg Oj-
ciec, Syn Boży i Duch Święty i Najświętsza nasza 
Matka, Maryja! Amen.                Barbara Popek 

CHŁOPAK Z NASZEGO OSIEDLA 

 

 

DZIEWCZYNY SĄ GOTOWE 
NA PRZYJŚCIE WIOSNY 

 
 
 

PRAWDZIWY POWÓD. Dwaj emeryci, rzadko 
chodzący do kościoła rozmawiają: 
- Czy wiesz dlaczego Ojciec Św. Benedykt XVI abdy-
kuje, skoro Jan Paweł II był Papieżem do samego 
końca?  
- Ponieważ Niemcy pracują do emerytury, a Polacy 
do śmierci.  
LEKARZ I HYDRAULIK. 
  Sobota wieczór. Dzwoni telefon w domu hydraulika. 
- Dobry wieczór. Mówi Kowalski. Pana lekarz do-
mowy. Pan przyjdzie do mnie pilnie, bo toaleta mi się 
zapchała? 
- Ale, Panie Doktorze! Jest sobota wieczór. Jestem w 
garniturze i lakierkach i zaraz na randkę wychodzę. 
- Proszę Pana. Jak Pan ma problemy ze zdrowiem, 
to ja przychodzę o każdej porze. Dnia i nocy. 
- No dobrze. Za chwilę będę. 
     Po piętnastu minutach hydraulik puka do miesz-
kania lekarza. Jest ubrany w garnitur i lakierki. Le-
karz prowadzi go do toalety. Pokazuje zapchaną mu-
szlę. Hydraulik zagląda do środka. Wyjmuje z kiesze-
ni jakieś tabletki. Wsypuje do muszli i mówi: 
- Dobrze. A teraz niech pan muszlę obserwuje przez 
dwa dni. Jak nie będzie poprawy - to Pan do mnie 
zadzwoni w poniedziałek. 
NARZEKANIA. Po wywiadówce ojciec karci syna: 
 -Twój wychowawca bardzo na ciebie narzekał, mo-
żesz mi to wytłumaczyć, dlaczego? 
 -Tato, a czy znasz Polaka, który by w dzisiejszych 
czasach nie narzekał? 
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