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Dzisiejszy czas pandemii wiele nam zabrał i jeszcze zabierze. Ale również wiele nam daje
Ten, kto żyje na powierzchni, żyje życiem nieautentycznym, w rozproszeniu, w powierzchownych
zabawach, w niewoli u bożków tego świata. Ze
swojego życia tworzy kicz. Ten, kto potrafi uwolnić się od powierzchowności i zejść do głębi, żyje
życiem autentycznym, życiem w prawdzie, przeżywa swoje życie jako sztukę, tworzy własną osobowość jako oryginalne dzieło sztuki. W ten sposób spełnia twórczy plan Boży. Odpowiada na niepowtarzalne dzieło Boże, dzięki któremu został
powołany do istnienia. Pokuta, nawrócenie to
nieskończenie więcej niż zwykła «moralna poprawa», jakkolwiek i ona jest oczywiście potrzebna.
Tomáš Halik stanowczo sprzeciwia się wszelkim
próbom wykorzystywania religii w dobie pandemii.
Zdrowa wiara, podkreśla Halik, panuje nad strachem i wytwarza przestrzeń dla racjonalnego, spokojnego i odpowiedzialnego postępowania. Zdaniem Halika, dzisiejszy czas pandemii wiele nam
zabrał i jeszcze zabierze. Ale również wiele nam
daje, wraz z inspirującymi przykładami powszechnego, codziennego bohaterstwa i wytrwałości.
Społeczeństwo będzie zapewne materialnie biedniejsze, ale chyba będzie też dojrzalsze – my będziemy dojrzalsi. Z pewnością także wiara ulegnie
zmianie. Halik uważa, że ona również będzie dojrzalsza. Dlaczego? Bo właśnie przychodzi próba,
w której z tak wielu rzeczy musimy zrezygnować,
aby znaleźć to, co istotne. Co zatem jest jego istotą? Czy ona zmienia się? Halik uważa, że wobec
niemożności normalnego wypełnienia przykazania,
w tym przypadku świętowania dnia Pańskiego,
musimy twórczo i odważnie poszukiwać nowego
sposobu jego wypełnienia. Być może nie dotyczy

to tylko Eucharystii. Bez wątpienia chodzi o zachowanie Ducha Chrystusa, który stanowi istotę
wiary (Rz 8,9). Jeśli nie będziemy mieli sposobu
myślenia, jaki miał Jezus, jeśli nie wcielimy do
swojego myślenia, do swoich życiowych postaw i
swojej praktyki «stylu» Jezusa, Jego życiowych
stanowisk i Jego stosunków z innymi, to nasza
wiara się rozpadnie i rozpadną się nasze kościoły.
Diagnoza Halika jest następująca: osłabienie obecności Kościoła w naszym (i nie tylko naszym) społeczeństwie nie jest tylko wynikiem wpływów
zewnętrznych: nie narzekajmy na tsunami sekularyzmu, materializmu, konsumeryzmu i jak jeszcze
nazywają się wszystkie te straszydła z umoralniających kazań. Zdrowa, dojrzała wiara nigdy nie
potrzebowała walczyć z rozumem i nauką; przeciwnie, może być jej cennym sojusznikiem. Wiara
miała i ma innego rzeczywistego wroga: przesądy,
irracjonalizm, a przede wszystkim różnego rodzaju
bałwochwalstwo. Pytanie, które rodzi na kanwie
tych ewangelicznych zdań, może być – zdaniem
Halika – tylko jedno:
gdzie jest dla nas ta dzisiejsza Galilea, Galilea
pogan, miejsce, dokąd
mamy pójść i znaleźć tam
żywego Chrystusa? Znaleźć tam Boga zmienionego nie do poznania doświadczeniem śmierci?

Źródło: Ks. Przemysław Artemiuk: Bóg w pustych
kościołach – recenzja nowej książki Tomáša Halíka
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Słowo na Niedzielę
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Jezus przychodzi do człowieka w konkrecie jego codzienności, pośród
Jon 3,1-5.10 Nawróce- najzwyklejszych zajęć. Dla Chrystusa nie ma nieodpowiedniego czasu i
nie Niniwitów
miejsca. Patrząc na to spotkanie z rybakami, których powołuje, mogłoby
1 Kor 7,29-31 Przemija się wydawać, że przyszedł w najgorszym możliwym momencie: wszyscy są
skupieni na pracy, więc to nie jest odpowiednia chwila na spotkanie zmiepostać tego świata
niające życie. A jednak praca ich całkowicie nie pochłania, pozostają
Mk 1,14-20 Jezus wzyotwarci na dochodzące sygnały. Czy widzisz czas pracy także jako czas, w
wa do nawrócenia ...
którym możesz spotkać Boga?
Źródło: modlitwawdrodze.pl

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Przepowiadanie Słowa Bożego ma na
celu chrześcijańskie nawrócenie, to
znaczy pełne i szczere przylgnięcie
do Chrystusa i do Jego Ewangelii
poprzez wiarę. Nawrócenie jest darem Bożym, dziełem Trójcy: to Duch
otwiera drzwi serc, aby ludzie mogli
uwierzyć w Pana i wyznać Go. O tych, którzy przystępują do Niego przez wiarę, Jezus mówi: „Nikt
nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie
Ojciec, który Mnie posłał”. Nawrócenie wyraża się
od początku w wierze całkowitej i radykalnej, która nie stawia granic ani przeszkód darowi Bożemu.
Równocześnie jednak decyduje o dynamicznym i
ciągłym procesie, który trwa przez całe życie, wymagając nieustannego przechodzenia od „życia
wedle ciała” do „życia wedle Ducha” (por. Rz 8, 313). Oznacza przyjęcie osobistej decyzji zbawczego
panowania Chrystusa i wejście do grona Jego
uczniów.
Do tego nawrócenia Kościół wzywa wszystkich
wzorcem Jana Chrzciciela, który przygotowywał
drogę Chrystusowi, głosząc „chrzest nawrócenia
na odpuszczenie grzechów” (Mk 1, 4), i wzorem
samego Chrystusa, który, „gdy Jan został uwięziony (...), przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.
Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo

Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»” (Mk 1, 14-15).
Dziś wezwanie do nawrócenia, kierowane przez
misjonarzy do niechrześcijan, poddaje się pod dyskusję lub przemilcza. Widzi się w nim akt
„prozelityzmu”; mówi się, że wystarczy pomagać
ludziom, by byli bardziej ludźmi i bardziej wierni
własnej religii, że wystarczy budować wspólnoty
ludzkie zdolne do działania na rzecz sprawiedliwości, wolności, pokoju, solidarności. Zapomina się
jednak, że każdy człowiek, by zrealizować w pełni
swe powołanie, ma prawo usłyszeć Dobrą Nowinę
Boga, który objawia się i daje siebie w Chrystusie.

Źródło: Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio,
Rzym 7 IX 1990, nr 46 .
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Maćkowa Ruda:
10:30 - +Janina i Antoni Kurzyn, Teresa

9:00 - +Regina i Józef Romanowscy
9:00 -+Stanisław Staniszewski, Romualda Szukieć
12:00 - Boże błog. opiekę MB dla rodz. Kempisty
i pokój duszy dla +Krystyny Kempisty
12:00 - dziękczynna o Boże błog. opiekę MB dla
Małgorzaty i Tomasza Huszczy i całej rodz.
15:00 - za parafian i Ojczyznę
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Jadwiga Rećko (g.20)

7:30 -+ Jadwiga Rećko (g.14)
18:30 - +Dziadków Melania i Czesław Pawlukiewicz (od wnuków Macieja z żoną i Marcinem)

7:30 - + Jadwiga Rećko (g.15)
18:30 - od Róży Róż. św. Rity w int. dzieci i rodziców o Boże błog, opiekę MB i potrzebne łaski
18:30 - +Teresa Bobrowska 7r. śm.
7:30 -+ Jadwiga Rećko (g.16)
18:30 - z ok. ur. Piotra o Boże błog. opiekę MB
18:30 - +Jakub Giejsztorewicz 2m. po śm. (od pracowników z Banku Santander)

7:30 - + Jadwiga Rećko (g.17)
18:00 - Nowenna do MB
18:30 -o łaskę nawrócenia przemiany życia Dawida
18:30 - +Krystyna Masalska 8r. śm.

7:30 -+ Jadwiga Rećko (g.18)
18:30 - +Eugeniusz Bazylewicz (od r. Krzemińskich)
18:30 - +Roman 4r.śm. +Marek 30r.śm.

Cegiełka
na misje

35pln

Tygodnik „Idziemy”
ŚWIĘTY JÓZEF SPRAWIEDLIWY
ks. dr Jacek Stefański

Sakrament małżeństwa zawarli:

Elżbieta i Michał

Życzymy opieki
Matki Bożej Niepokalanej.
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.
Od sz edł do wiecz ności:

7:30 -+Jadwiga Rećko (g.20)
10:00 - +Cecylia Nawalska 1r. śm.
18:30 - +Danuta 3r. śm. Anna i Stanisław Szoka
18:30 -+ Eugeniusz Bazylewicz (od r. Ziółkowskich)
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E

I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - +Marcin Nowel, Władysława(k) i Apolonia
9:00 - +Władysława(k) i Czesław Poźniak
12:00 - dziękczynna z ok. 60 ur. Haliny Ołownia
o Boże błog. opiekę MB dla niej i całej rodz.
12:00 - +Jadwiga Rećko (g.13)
15:00 - za parafian i Ojczyznę

BIULETYN

+Mieczysław Hanc
Zmarłego polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

1. Witamy wszystkich parafian i gości, których polecamy opiece Maryi i św. Józefa. Dzisiaj Niedziela Słowa Bożego, którą ustanowił
Papież Franciszek, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu słowa
Bożego, by przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu
wierzących, a szczególnie w liturgii, która
włącza w żywy i stały dialog z Bogiem. Poprzez teksty biblijne sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię.
Jutro kończy się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (zakończenie 25.I).
Dzisiaj ofiary do puszek jako pomoc dla Chorwacji, która ucierpiała z powodu trzęsienia
ziemi. Można też wysłać SMS o treści CHORWACJA pod numer 72052 (koszt 2,46zł).
2. Jutro w poniedziałek po mszy spotkanie
Akcji Katolickiej. W środę msza św. wotywna o św. Józefie i możliwość uzyskania odpustu. W czwartek zapraszamy na Nowennę do
MB Niepokalanej.
3. Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I komunii św. w niedzielę 24.I po
mszy o godz. 9.00.
4. Kurs przedmałżeński dla narzeczonych
19-21.II w klasztorze. Zapisy w recepcji.
5. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na cele remontowe (także za
wpłaty na konto parafialne). Od ofiarodawców wpłynęło 200zł.
6. Caritas diecezjalna organizuje Pomoc żywnościową, którą mogą otrzymać osoby/
rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem,
bezdomnością, niepełnosprawnością, długo-

trwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1402, zł w przypadku
osoby samotnie gospodarującej i 1056, zł w
przypadku osoby w rodzinie. Do otrzymania
takiej pomocy żywnościowej kwalifikuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wystawia skierowanie. Jeśli byłyby chętne osoby
to nasza parafialna Caritas i Akcja Katolicka
może pomóc w dotarciu do GOPSu a potem
w dystrybucji żywności.
7. Przypominamy, że należy zachować bezpieczne odległości i obowiązku noszenia maseczek dla naszego bezpieczeństwa.
8. Kuchnia wigierska zaprasza do skorzystania z oferty posiłków na wynos na spotkania
rodzinne oraz świąteczne. Informacje i szczegóły pod tel. 789190068.
9. Zgodnie z decyzją Biskupa kolęda została
przesunięta na późniejszy czas, po kwarantannie.
10. Jest do nabycia książka Wszystko o
kard. Stefanie Wyszyńskim (10zł) i Prymas
Tysiąclecia (5zł), o pierwszej pielgrzymce
Jana Pawła II (5zł), „Powróćmy na Eucharystię” - przewodnik aby zrozumieć znaczenie
Mszy św. (5zł), Jestem różą żywego różańca
(5zł)
11. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik: MARTYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla
dzieci i prasa misyjna.
12. Zapraszamy do codziennej Adoracja Najświętszego Sakramentu. W niedzielę o godz.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po
niej msza św. i zakończenie adoracji.

