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Parafia pw. bł. Doroty z Mątew

V NIEDZIELA
Wielkiego
Postu
Rok liturgiczny C/I

GDAŃSK JASIEŃ
I czytanie: Iz 43, 16-21
Obietnica nowego wyzwolenia
Psalm:
Ps 126 (125)
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
II czytanie: Flp 3, 8-14
Upodabniając się do śmierci Chrystusa...
Ewangelia: J 8, 1-11
Od tej chwili już nie grzesz

Papieska intencja ewangelizacyjna na miesiąc kwiecień:
Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na
obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
KOMENTARZ:
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił
się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego,
a On, usiadłszy, nauczał ich.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na
cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli
do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz
nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?
Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go
oskarżyć.
Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi.
A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł
do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy
rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał
na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli
odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich.
Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej:
Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona
odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie
nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

Jezus znajduje się w trudnej sytuacji. Z jednej strony
obowiązujące go prawo Mojżeszowe, a z drugiej wierność temu
prawu poprzez ukamienowanie kobiety byłoby sprzeczne z Jego
nauką o miłosierdziu i wybaczaniu.
Bez wątpienia faryzeusze i uczeni próbowali podważyć
autorytet Jezusa, przeciwstawiając autorytet Mojżesza.
Wykorzystują do tego kobietę, którą przyłapali na
cudzołóstwie. Faryzeusze, powołując się na prawo Mojżeszowe,
traktują ową kobietę w sposób przedmiotowy i bezwartościowy.
Kiedy człowiek skupia się tylko i wyłącznie na
obowiązującym prawie, istnieje ryzyko, że może oślepnąć. Tak
postępowali faryzeusze – tak skupiali się na prawie, że nie
widzieli człowieka i jego godności.
Jezus pokazuje, że prawo trzeba uzupełnić o miłość.
Kiedy połączę prawo z miłością, będę w stanie wybaczyć,
kochać, okazać miłosierdzie. Zauważę drugiego człowieka,
którego nie mam prawa potępiać bez względu na obowiązujące
prawo. Jezus nigdy nie potępiał człowieka, ale grzech. Nie
lekceważmy prawa w imię Bożej miłości, ale je nią
uzupełniajmy.
Ks. Tomasz
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czy nie przekrzykiwałem Ciebie
czy nie przychodziłem stale wczorajszy
czy nie uciekałem w ciemny płacz ze swoim sercem jak piątą klepką
czy nie kradłem Twojego czasu
czy nie lizałem zbyt czule łapy swego sumienia
czy rozróżniałem uczucia
czy gwiazd nie podnosiłem których dawno nie ma
czy nie prowadziłem eleganckiego dziennika swoich żalów
czy nie właziłem do ciepłego kąta broniąc swej wrażliwości jak gęsiej skórki
czy nie fałszowałem pięknym głosem
czy nie byłem miękkim despotą
czy nie przekształcałem ewangelii w łagodną opowieść
czy organy nie głuszyły mi zwykłego skowytu psiaka
czy nie udowadniałem słonia
czy modląc się do Anioła Stróża--nie chciałem być przypadkiem aniołem a nie stróżem
czy klękałem kiedy malałeś do szeptu....

Jan Twardowski

RACHUNEK SUMIENIA
Przygotowanie do sakramentu pokuty zawsze powinno być starannie przeprowadzone,
jednak okres Wielkiego Postu skłania do głębszej analizy swojego postępowania.
Rachunek sumienia musi być szczerym dialogiem z samym sobą. Jego skutkiem
musi być przypomnienie i uświadomienie sobie grzechów.

GRZECHY POPEŁNIANE WOBEC BOGA
Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6,21)

Gdzie jest twój skarb, czyli, co jest dla ciebie największą troską
w życiu, największą miłością, najgorętszym pragnieniem? Czy jest
to Bóg, czy też inna osoba, inna troska, inna rzecz?
Czy zawsze w swoich ważnych bądź mniej istotnych wyborach
świadomie liczysz się z Bogiem? Może zapominasz o Nim bądź
też przypominasz sobie zbyt późno? Czy zważasz na obecność
Boga w różnych sytuacjach twojego życia? Czy zadajesz sobie
pytanie o to, co Bóg mówi do ciebie przez różne okoliczności
twojego życia?
Czy bardziej wierzysz we wróżby, horoskopy, przeznaczenie niż
w Boga?
Jaki jest twój obraz Boga? Czy bardziej się Go boisz niż kochasz?
Czy wierzysz w Jego miłosierdzie? Czy zuchwale nadużywasz
miłosierdzia Bożego i grzesząc, liczysz na łatwe przebaczenie?
Nieustannie się módlcie! (1 Tes 5,17)

Czy modlisz się regularnie czy też przypadkowo, kiedy ci przyjdzie
na to ochota lub jesteś w potrzebie? Czy wzbogacasz swoją
modlitwę poprzez lekturę Pisma Świętego? Jak wygląda twój
udział we mszy św.? Czy uczestniczysz w eucharystii regularnie,
czy uczestniczysz czynnie? Czy troszczysz się o to, aby twoja
wiara była coraz głębsza, coraz bardziej dojrzała? Czy regularnie
czytasz Pismo Święte, czy poznajesz coraz pełniej, kim był Jezus
Chrystus?
A może poprzestajesz na tych ułomkach wiedzy religijnej, które
pozostały w twojej głowie z dziecinnego katechizmu? Czy czytasz
literaturę religijną?
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt
28,20)

Jaki jest twój stosunek do Kościoła? Czy czujesz się
odpowiedzialny za Kościół? Czy bronisz go przed
niesprawiedliwymi zarzutami? Czy modlisz się o dobre i święte
powołania kapłańskie i zakonne? Czy widząc zło w Kościele,
modlisz się za jego sprawców? Czy modlisz się o to, aby Bóg
chronił nas przed gorszeniem tych, którzy nie podzielają naszej
wiary?
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GRZECHY POPEŁNIANE WOBEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!
Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy (Mt 7,12)

Czy liczysz się w swoim postępowaniu z tymi słowami? Jaki jesteś
w rodzinie? Jaki jest twój stosunek do najbliższych, z którymi
dzielisz codzienność i czas świąteczny? Czy nie przynosisz do
domu wszystkich twoich frustracji, napięć i klęsk i nie „wyładowujesz się" na najbliższych? Czy masz czas dla swojego współmałżonka, czy dbasz o rozwój waszej miłości? Czy umiesz znaleźć
dla współmałżonka dobre słowo? Czy mówisz komplementy
swojej żonie, czy rozmawiacie ze sobą na wszystkie trudne tematy
waszego życia?
Czy masz czas i serce dla swoich dzieci, czy rozmawiasz z nimi,
interesujesz się ich rozwojem, ich problemami, ich relacjami z rówieśnikami?
Jaki jesteś dla rodziców? Jaki jest twój stosunek do najstarszych
członków twojej rodziny?
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą
nasyceni (Mt 5,6)

Jaki jesteś w pracy? Czy praca i zarobek jest najważniejszą sprawą,
której oddajesz wszystkie swoje siły i czas? Jeżeli jesteś szefem—
jaki jest twój stosunek do współpracowników? Czy jesteś sprawiedliwy w podziale pracy i dochodów? Czy w twoim miejscu
pracy dbasz o dobrą atmosferę, o poprawne stosunki międzyludzkie? Czy zarobki przeznaczasz na konsumpcje czy też inwestujesz, aby dać nowe miejsca pracy? Czy uczciwie płacisz podatki?
Czy bierzesz udział w nielegalnych operacjach finansowych i własnościowych? Czy dajesz i bierzesz łapówki?
Jeżeli jesteś pracownikiem — czy pracujesz uczciwie? Czy rozwijasz się zawodowo, czy też poprzestajesz na tym, co wiesz „od
zawsze"? Czy starasz się o utrzymanie dobrej atmosfery w miejscu
pracy? Czy jesteś koleżeński?
Czy kierujesz się w stosunkach z innymi sprawiedliwością, to
znaczy, czy dajesz każdemu, co mu się słusznie należy? Czy nie
odbierasz ludziom dobrego imienia przez pomówienia, plotki,
kłamstwa? Czy spotykając się z krzywdą człowieka — stajesz w
jego obronie, czy też tchórzliwie wycofujesz się dla „świętego
spokoju"? Czy świadomie głosisz twierdzenia, że pewne grupy
ludzi (Żydzi itd...) są odpowiedzialne za całe zło na świecie?
Czy narażasz życie innych i swoje, nie przestrzegając zasad
kodeksu drogowego? Czy prowadziłeś po spożyciu alkoholu? Czy
próbowałeś przekupić policjanta?
A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim
sercu dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5,28)

Jaki jest twój stosunek do ludzi innej płci? Czy patrzysz na kobietę
lub na mężczyznę, jak na obiekt pożądania seksualnego? Czy
pozostajesz w trwałym związku pozamałżeńskim? Czy miałeś
pozamałżeńskie „przygody"? Czy w samotności panujesz nad
swoim ciałem?
Czy poszukiwałeś materiałów pornograficznych? Czy dawałeś
innym jakieś pornograficzne materiały? Czy gorszyłeś w ten
sposób młodszych od siebie?
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7)

Czy wspierasz instytucje zajmujące się organizowaniem pomocy
dla najbardziej ubogich i opuszczonych? Czy dajesz z tego, co ci
zbywa, czy umiesz odmówić sobie czegoś, aby podzielić się z bardziej potrzebującymi? Czy traktujesz z obojętnością ludzi
rzeczywiście biednych, potrzebujących wsparcia?
...ciąg dalszy na str 4
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Z orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2019
Stworzenie pilnie potrzebuje objawienia się synów
Bożych, tych, którzy stali się "nowym stworzeniem":
"Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe"
(2 Kor 5,17). W rzeczywistości, wraz z ich objawieniem
się, także stworzenie może "przeżyć Wielkanoc":
otworzyć się na nowe niebo i nową ziemię (por. Ap 21,1).
A droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do
odnowienia naszego oblicza i naszego serca chrześcijan
przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć
pełnią łask Tajemnicy Paschalnej.

P

W KRZYŻU ZBAWIENIE

iąta niedziela Wielkiego Postu rozpoczyna tzw.
okres pasyjny. Teksty liturgiczne i czytania
biblijne nawiązują do męki i śmierci Chrystusa,
a krzyże w kościołach zostają zasłonięte. Zwyczaj
zasłaniania krzyży obecnie nie jest obowiązkowy.
W Polsce na mocy decyzji Konferencji Episkopatu
został on utrzymany.
Zasłanianie krzyży jest zwyczajem starym,
praktykowanym już w średniowieczu. Zakrywano
przed oczami wiernych nie tylko krzyże, obrazy, lecz
całe ołtarze. Spowity zazwyczaj fioletowym suknem
postnym ołtarz miał skupiać uwagę i skłaniać wiernych do refleksji nad grzechem, pokutą i śmiercią.
Od XVII wieku zasłania się krzyże tylko
w ostatnich dwóch tygodniach, tj. w piątą niedzielę
Wielkiego Postu, a odsłania podczas liturgii
Wielkiego Piątku, w trakcie Adoracji Krzyża.
Adoracja Krzyża zajmuje szczególne miejsce
w liturgii wielkopiątkowej i historycznie wiąże się
z odnalezieniem prawdziwego krzyża, na którym
umarł Pan Jezus. Jest to zasługa Świętej Heleny
(ok.248-330), matki cesarza Konstantyna Wielkiego.
Odnalezienie krzyża nie było łatwe. Przez pierwsze
trzy wieki Jerozolima była zajęta przez pogan, a na
Golgocie w miejscu ukrzyżowania Chrystusa
z polecenia cesarza Hadriana wybudowano
monumentalne posągi.
Dopiero wydany w 313 roku edykt
mediolański Konstantyna Wielkiego zrównywał
prawa wszystkich obywateli Cesarstwa Rzymskiego.
Wykorzystała to św. Helena i za zgodą syna-cesarza
wraz z biskupem Jerozolimy Makarym doprowadziła
do usunięcia pogańskich monumentów. Pod murami
posągów Jowisza i Wenery przeprowadzono
wykopaliska i odnaleziono trzy krzyże.
Jak głosi legenda, aby zidentyfikować, który
krzyż jest Chrystusowy, po kolei dotykano drewnem

ciężko chorą kobietę. Po dotknięciu trzecim krzyżem została cudownie uzdrowiona.
Inna wersja głosi, że to nie cud, ale drewniana
tabliczka na jednym z krzyży z napisem w trzech językach: łacińskim, greckim i hebrajskim (INRI - Jezus
Nazarejczyk Król Żydów) dała podstawę do stwierdzenia, że to jest autentyczny Krzyż Pana Jezusa.
Krzyż został umieszczony w Bazylice Grobu Pańskiego, którą wybudował cesarz Konstantyn, a kilka
kawałków drewna św. Helena przywiozła do Rzymu
i dała papieżowi Sylwestrowi I. Z czasem nie tylko
Jerozolima, Rzym czy Konstantynopol posiadały
relikwie Krzyża Świętego; drobne jego części można
było spotkać na terenie chrześcijańskiej Europy.
Polska również posiada relikwie drzewa
Krzyża Świętego. Znajdują się m.in. w klasztorze
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Górach
Świętokrzyskich.
„Oto Drzewo Krzyża, na którym zawisło
Zbawienie świata” - te słowa odśpiewane przez
kapłana podczas Adoracji Krzyża w liturgii
wielkopiątkowej, uświadamiają nam, że „oto
przekonywanie o grzechu staje się równocześnie
przekonywaniem o tym, że grzech może być
odpuszczony, a człowiek może odzyskać poczucie
godności umiłowanego dziecka Bożego. Krzyż
bowiem stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa
nad człowiekiem. Krzyż stanowi jakby dotknięcie
odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej
egzystencji człowieka.” (św. Jan Paweł II-KrakówŁagiewniki, 12 sierpnia 2002 r.)
Krzyż przez to staje się dla nas Drogą, Prawdą,
Życiem, a jego głęboki sens odkrywamy przy kratkach
konfesjonału i podczas Eucharystii. Tak więc krzyż to
nie tylko smutek i żal za grzechy, ale też radość
z odkupienia i zbawienia.
Maria Rusiecka
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...ciąg dalszy ze strony 2
Czy nadużywałeś dobroci innych? Może wyłudzałeś pieniądze,
dary? Czy zastanawiałeś się nad tym, że inni są bardziej
potrzebujący od ciebie?
Czy jesteś gotowy przebaczać, tak jak wybacza nam nasz Ojciec?
Czy chowasz urazy i jesteś mściwy? Czy dochodzisz swojego
w sposób niesprawiedliwy? Czy modlisz się za nieprzyjaciół, za
tych, którzy cię skrzywdzili?
GRZECHY POPEŁNIANE WOBEC SIEBIE
Kochaj bliźniego jak siebie samego (Mt 19,19)

„Wielkopostne zasłanianie krzyża w kościele”
Narysował Mikołaj, lat 10

Czy umiesz dobrze i mądrze kochać siebie? Czy jesteś
człowiekiem pogodzonym ze sobą i ze swoim życiem? Czy ta
zgoda pozwala ci być wobec siebie samego bardziej wymagającym,
bardziej stanowczym, bardziej zdecydowanym? Czy jesteś
egocentrykiem wiecznie niezadowolonym z siebie i z innych?
Czy jesteś odpowiedzialny za swoje życie, za swoje zdrowie? Czy
nie niszczysz życia przez uleganie nałogom: nadmiernie
spożywany alkohol, nikotynizm, narkotyki? Czy jesteś posłuszny
wskazaniom lekarza i bierzesz zapisane lekarstwa? A może
przeciwnie — jedyną twoją troską jest zdrowie i męczysz siebie
i całe otoczenie swoimi dolegliwościami i opowiadaniem o nich?
Czy umiesz dobrze wykorzystywać swój czas? Czy jesteś
pracowity? Czy cały wolny czas spędzasz przed telewizorem? Czy
jesteś rozsądny w wydatkach, czy też lekkomyślnie rozrzutny?
Czy wykorzystujesz talenty i uzdolnienia otrzymane od Boga?
Może je lekkomyślnie i leniwie marnujesz?

Ewa Rola

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Wspólnota Krwi Chrystusa: w poniedziałek msza święta
o g. 18.00, a po niej spotkanie w salce.
Bractwo św. Pawła: poniedziałek g. 19.00 w bibliotece.
Ruch Rodzin Nazaretańskich: poniedziałek po wieczornej mszy świętej w salce w dolnym kościele.
Wspólnota Marana tha: I i III środa miesiąca po mszy
świętej w bibliotece.
Wspólnota Szkoła Maryi: czwartek po wieczornej mszy
świętej w bibliotece.
Krąg biblijny: piątek, g. 18:30 w bibliotece.
Wspólnota Czcicieli Bożego Miłosierdzia: każdy I piątek
miesiąca po mszy św. w kawiarence.
Wspólnota młodzieżowa RUCH LEDNICKI: niedziela,
g. 19.15 w dolnym kościele.

Ks. Krzysztof zachęca do włączenia się w Różaniec
rodziców za dzieci. Mężczyzn, którzy chcieliby włączyć
się w grupę Seniorów w służbie liturgicznej ks.
Krzysztof zaprasza do kontaktu.
W Niedzielę Palmową w czasie mszy św. o g. 12.00
odbędzie się konkurs palmowy. Prosimy dzieci o własnoręczne przygotowanie na tę niedzielę palm –
będziemy wybierać jedną najpiękniejszą palmę i jedną
najwyższą palmę! Zachęcamy oczywiście rodziców
i dziadków do pomocy!
W Niedzielę Palmową nasi ministranci będą przed
każdą mszą świętą rozprowadzać przygotowane przez
siebie palemki. Ofiary składane przy tej okazji zasilają
budżet ministrancki.
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Piotr i Joanna Błędzcy – piotr.bledzki@gmail.com
Korekta Małgorzata Migdał – gmigdal@op.pl
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