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Post wiodący ku życiu

MYŚL
MIESIĄCA

Przyjemność życia
jest przyjemnością

płynącą z ćwiczenia
duszy; to jest bowiem

prawdziwe życie

Arystoteles

KALENDARIUM
2 lutego – Ofiarowanie
Pańskie – święto
5 lutego – Św. Agaty –
wspomnienie
6 lutego – Św. Pawła Miki i
Towarzyszy – wspomnienie
11 lutego – NMP z Lourdes
– wspomnienie
14 lutego – Św. Cyryla
Mnicha i Metodego Biskupa
– Patronów Europy – święto
21 lutego – Środa Popielcowa
22 lutego – Katedry św.
Piotra Apostoła – święto

W Środę Popielcową Kościół modlił się
słowami kolekty: Panie nasz, Boże, daj nam
przez święty post zacząć okres pokuty, aby
nasze wyrzeczenia wzmocniły nas do walki
ze złym duchem.

Treść kolekty ze Środy Popielcowej
definiuje istotę Wielkiego Postu: jako
chrześcijanin, uczeń Jezusa Chrystusa
powołany jesteś, by przez walkę ze złym
duchem i z własnym grzechem przybliżyć
się do Tego, który już pokonał szatana,
przechodząc przez mękę i śmierć do chwały
zmartwychwstania. Jako człowiek grzeszny
zaproszony jesteś do zrzucenia kajdan
grzechu, aby zakosztować wolności dziecka
Bożego, która w całej pełni zostanie tobie
dana w dniu wieczystej Paschy.
Tradycyjnym orężem w tej walce są trzy
elementy: post, modlitwa i jałmużna.

Myśląc o poście, powinieneś przede
wszystkim przekroczyć perspektywę
kulinarno-dietetyczną. Istotą postu jest
solidarność z Jezusem, który, rozpoczynając
publiczną działalność, został
wyprowadzony przez Ducha na pustynię.
Podejmując post z Jezusem, doświadczając
własnej ograniczoności, głodu i słabości
ciała, powtarzamy za Jezusem: Nie samym
chlebem żyje człowiek… Nie będę
wystawiał na próbę Pana, Boga mego…
Tylko Panu, Bogu memu będę oddawał
pokłon, służył mu będę… Kapłan,
posypując głowy popiołem, wypowiada
słowa: Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię, w dobrą nowinę, która mówi,
że grzech i śmierć nie są ostateczną prawdą
o człowieku, że nie jesteś bytem
zmierzającym ku śmierci, ale powołany
jesteś do królowania z Chrystusem na
wieki. To Bóg jest dla ciebie źródłem życia.
Wielki Post to nie czas egocentrycznego
skupienia się na swojej grzeszności, ale
przypomnienie, że Chrystus pokonał
słabości, których tak boleśnie
doświadczasz, że przeszedł przez śmierć,
której tak bardzo się boisz.

Oczekiwanie Wielkiej Nocy jest
wyznaniem wiary, że istnieje wolność od
szatańskiego zniewolenia. Bolesny głód

żołądka przypomina ci tylko o tym, że nosisz
w sobie znacznie ważniejsze pragnienie:
pragnienie Boga i nieśmiertelności.

W podobnym kluczu warto spojrzeć na
modlitwę. Jej istotą nie jest osiąganie duchowej
satysfakcji, ale zjednoczenie z Tym, który chce
zaspokoić twoją tęsknotę. Modlitwa
poprowadzi cię przez radość i smutek, przez
entuzjazm i umieranie. Nie jest ważne, co
będziesz doświadczał, ważne, byś wytrwał na
modlitwie z Jezusem, a nie usłyszał jak
uczniowie w Ogrójcu: Jednej godziny nie
mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie
i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Bez
czuwania z Jezusem jesteś narażony na
szatańskie zwodzenie. Chyba niejeden raz
doświadczyłeś, czym kończy się brak
czujności. Aby twoja modlitwa była złączona
z Jezusem, spróbuj w tym roku czujnie chłonąć
słowo Boże. Jest ono światłem, które świeci
w ciemnościach.

Jałmużna nie musi oznaczać zawsze
rzucenia grosza temu, który prosi o pieniądze.
Znacznie ważniejsze i przemieniające ten świat
jest dostrzeżenie tych, którzy potrzebują twojej
miłości, twojej uwagi, twojego czasu. Jałmużna
Boga nie polegała na obdarowaniu ludzkości
zdrowiem i pomyślnością: Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,
ale miał życie wieczne. Żeby to sobie lepiej
uświadomić, uwierz, że gdybyś był jedynym
człowiekiem na ziemi, jedyną osobą w całej
historii potrzebującą odkupienia, On stałby się
człowiekiem, umarłby dla ciebie. I ty czyń
podobnie, w pierwszym rzędzie dostrzegając
swoich najbliższych. Wszak jeśli ktoś nie dba o
swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się
wiary i gorszy jest od niewierzącego (1Tm 5,8).
W ten sposób ty możesz stać się darem dla
Twoich przyjaciół i nieprzyjaciół. Możesz
naśladować Jezusa w pokornym umywaniu nóg
apostołom, możesz umierać dla swoich
pomysłów i planów, swojego zdania
i pierwszego miejsca, by podnieść brata
i siostrę, obdarować ich okruchem prawdziwej
miłości. W ten sposób będziesz szedł drogą
prowadzącą ze śmierci do nowego życia.

sjk
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Już po raz XVI obchodzimy 11 lutego Światowy
Dzień Chorego. Tym razem Ojciec Święty zwraca
naszą uwagę na obecność Eucharystii w życiu osób
chorych. Czy jest taka rodzina, której problem
cierpienia nie dotyczy? Pytanie jest z rzędu
retorycznych. Dlatego nie można przejść obojętnie
obok osób cierpiących. A cóż jest piękniejszego,
cenniejszego niż Komunia św. przyjęta przez osobę
chorą w Kościele, czy przyniesiona przez kapłana
lub szafarza do domu?

W tym roku przypada 150 rocznica objawień św.
Bernadecie w Lourdes   ( Francja) . Wielu z nas ma
w swoim domu wodę ze źródła tego miejsca, która
niektórym daje uzdrowienie fizyczne. Benedykt XVI
pokazuje nam, że uzdrowienie duchowe dzięki
Eucharystii jest jeszcze ważniejsze.

Kilka tygodni temu telewizja pokazała młodego
chłopaka, Łukasza, który został pobity przez
“wyrostków” , za to, że wyglądał na jakiegoś
młodzieżowego skina z dyskoteki. Miał on bowiem
łysą głowę. Tymczasem szedł on ze swoim tatą
z ośrodka zdrowia. A łysina przejściowa wzięła się
z terapii chemią. Przez wiele miesięcy walczył on
z chorobą nowotworową kolana. Kilka dni wcześniej
cieszył się z diagnozy lekarskiej. Po 22 seriach
leczenia, operacji, choroba została pokonana.

Eucharystia w życiu chorych

Kolegów z kliniki, chodząc jeszcze o kulach,
pocieszał nadzieją, że też wyzdrowieją. Teraz
rozpoczął nową walkę o odzyskanie zdrowia po
ciężkim pobiciu. Załamany tata, również
schorowany, na łamach prasy mówi, że nadzieja
pozostała w Bogu, przez modlitwę.

Wierzymy, że Łukaszowi się uda , także dzięki
modlitwie wielu życzliwych ludzi, a przede
wszystkim dzięki Komunii św. przyjmowanej
w jego intencji.

Zmarły niedawno w naszej parafii p. Henryk do
ostatnich chwil życia podążał  do Kościoła nawet
w zwykłe dni, pomimo sędziwego wieku i utraty
zdrowia. Gdy nie mógł dojść to dojeżdżał rowerem
lub motorkiem. Jego serdeczny uścisk dłoni podczas
przekazywania znaku pokoju świadczył, że
Eucharystia była dla niego czymś najważniejszym.

Podobnie jest z wieloma naszymi parafianami,
którzy nie złorzeczą na Boga za ciężkie choroby,
które ich spotykają. Za to podążają do świątyni
przekonani, że ich cierpienia są dla zbawienia
własnego oraz innych,a Eucharystia daje Bożą moc
i pomnaża dobro. Oni też stanowią największy skarb
naszej wspólnoty wiary.

L.K.
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– Oto idę Panie pełnić Twoją wolę – wołał, cytując słowa
psalmisty bp Stefan Regmunt, nowy ordynariusz diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej. W dzisiejszym ingresie do
katedry w Gorzowie Wlkp. wzięło udział kilkunastu
biskupów z całej Polski. Ingres do konkatedry w Zielonej
Górze odbędzie się 26 stycznia.

– Bóg zlecając człowiekowi zadanie towarzyszy mu swoją łaską
– mówił w homilii nowo mianowany biskup zielonogórsko-
gorzowski. Pierwsze słowa jakie podczas ingresu skierował do
swoich nowych diecezjan bp Stefan Regmunt były swoistym
programem na czas podjętej przez niego posługi na ziemi
lubuskiej.
– Przybywam na ziemię lubuską, ziemię piękną krajobrazowo
i ekologicznie, ziemię obfitującą w liczne kościoły. Cenną
przede wszystkim ze względu na szlachetnych i kochających
Boga i ludzi mieszkańców – mówił bp Regmunt.

Nowy ordynariusz mówił również o swoich poprzednikach,
kierujących tą najstarszą na ziemiach zachodnich w powojennej
Polsce administracją kościelną. Wspominał szczególnie
obecnego metropolitę przemyskiego i przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski abp Józefa Michalika, a także
Sługę Bożego bp Wilhelma Plutę, którego proces
beatyfikacyjny rozpoczął jeszcze papież Jan Paweł II.
– Ufam, że wytrwała modlitwa o włączenie pasterza tej ziemi do
grona błogosławionych i świętych przyniesie spełnienie
pragnień naszych serc – mówił.

Bp Regmunt zaznaczył, że świeccy będą nadal odgrywać
bardzo ważną rolę w diecezji.
– Zadania jakie stoją dzisiaj przed nami, wymagają coraz
ściślejszej współpracy duchowieństwa i ludzi świeckich –
tłumaczył biskup. – W sposób szczególny patrzę na rodzinę. To
ona stanowi fundament życia ludzkiego i działania Kościoła.
Chcę, by rodzice byli obrońcami życia – mówił bp Regmunt.

Ordynariusz zielonogórsko-gorzowski zwrócił także uwagę
na niebezpieczeństwa wynikające z przemian, jakie następują
w świecie i potrzebę, aby Kościół był rzeczywistą wspólnotą.
– Europa, a w tym Polska, przeżywa obecnie czasy wielkich
przemian. Obok nowych możliwości do rozwoju nie brak
zagrożeń dla życia duchowego i moralnego. Oczekuję, ażeby
nasz Kościół był Kościołem-Wspólnotą, w której każdy z ludzi
znajdzie dla siebie właściwe miejsce – mówił bp Regmunt.

Uroczystą mszę świętą razem z nowym biskupem
zielonogórsko-gorzowskim koncelebrowali m.in. Nuncjusz
Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, metropolita
wrocławski abp Marian Gołębiewski, metropolita szczecińsko-
kamieński abp Zygmunt Kamiński i metropolita poznański abp
Stanisław Gądecki. W ingresie wzięli udział również
przedstawiciele władz państwowych (marszałek sejmu Stefan
Niesiołowski i senator Władysław Dajczak), wojewódzkich
(wojewoda lubuski Helena Hatka) i samorządowych
(marszałek sejmiku lubuskiego Krzysztof Szymański), byli
również obecni nasi samorządowcy z Przytocznej. We mszy
św. uczestniczyło także wielu wiernych z archidiecezji
wrocławskiej, diecezji legnickiej, świdnickiej i zielonogórsko-
gorzowskiej.

NOWY PASTERZ ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI

(owad)
ow.ad@interia.pl

Bp Stefan podpisuje kanoniczny dokument objęcia
urzędu biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Homilia

Przedstawiciele władz i samorządów

www.parafiaprzytoczna.pl
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Środa popielcowa wprowadza nas w czterdziestodniowy
okres Wielkiego Postu, który jest przygotowaniem do świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.

Ostatnim akcentem okresu Bożego Narodzenia jest
święto Ofiarowania Pańskiego, które jakby burzy
sielankowość obchodów narodzin Jezusa i uzmysłowienia
nam słowami starca Symeona skierowanymi do matki
Jezusa A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw
wyszły zamysły serc wielu. (Łk 2, 35) prawdziwy sens
przyjścia Chrystusa na ziemię. Święty Łukasz przekazuje
nam słowa Jezusa, którymi w bardzo jasny sposób określa
Swoją ziemską misję, które mogą wielu ludzi przerazić, bo
oto, co czytamy: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię
i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! (Łk 12, 49)

Człowiekowi ogień przede wszystkim kojarzy się ze
zniszczeniem, jakie niesie, ale Jezus chce nam dać do
zrozumienia, iż mówi o odnowie, z jaką przyszedł na ziemię.
Odnowa ta jest jak ogień, który ma zapalić świat, jak ogień,
który nie dopuszcza obojętności ni kompromisów, jak ogień,
który nie tylko niszczy, ale również daje życie.

Przykładem życiodajnej mocy ognia niech będą
największe i jedne z najstarszych na ziemi drzewa
mamutowce olbrzymie, których dojrzałe szyszki przez
wiele lat (np. 20 w ojczyźnie) pozostają zamknięte ze
zdrowymi nasionami. Szyszki otwierają się dopiero pod
wpływem wysokiej temperatury wywołanej przez potężne

‘

naturalne pożary tych obszarów, które wybuchały
co jakiś czas. A jak przeżyły same drzewa? Też
o to zadbał Bóg (niektórzy mówią natura), po
prostu ich 60 cm grubości kora chroni przed
strawieniem przez ogień.
W tym miejscu cisną się na usta słowa słynnego
dziennikarza i reportera Ryszarda Kapuścińskiego
Nieznajomość natury jest nieznajomością Stwórcy.

Kończąc nasze rozważanie życzę
jednocześnie by „ogień Wielkiego Postu” trawił
grzechy naszych dusz i sprawił, by w nas
wykiełkowały ukryte nasiona dobra.

Tym ogniem jest Jezus Chrystus, który oczyści
i zapali serca, a który zapłonie na krzyżu
i zaowocuje zmartwychwstaniem.

A. G.

Zdjęcia Fotoseart

www.parafiaprzytoczna.pl
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Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom:
1. Krzysztof Kowalczyk s. Daniela i Elżbiety
2. Iga Poślednia c. Marka i Agnieszki
3. Mateusz Buchholtz s. Przemysława i Urszuli

Pożegnaliśmy:
1. Śp. Henryk Kaczmarek, zm. 30.12.2007

pogrzeb odbył się 4.01.2008 r.
2. Śp. Jan Mikanowicz zm. 18.01. 2008

pogrzeb odbył się 22. 01. 2008 r.
3. Śp. Henryk Ławniczak zm. 27.01. 2008

pogrzeb odbył się 30. 01. 2008 r.

1. Od 2 lutego trwa w naszej diecezji okres spowiedzi
i Komunii św. wielkanocnej.

2. Tradycyjnie w lutym (17.02) po każdej Mszy św.
odbywać się będzie zbiórka do puszek na hospicja
w naszej diecezji.

3. W Środę Popielcową rozpoczyna się Tydzień
Trzeźwości.

4. W Środę Popielcową rozpoczynają się kwartalne dni
modlitwy o ducha pokuty.

5. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:
• Droga Krzyżowa w piątek:

Przytoczna:
dla dzieci o godz. 1700 połączona z Komunią św.
dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. o godz. 1800

Nowa Niedrzwica o godz. 1600 połączona
z Komunią św.

• Gorzkie Żale w niedzielę:
Przytoczna o godz. 1700

Nowa Niedrzwica 20 min przed Mszą św
6. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbywać się

będą od 24 do 27 lutego.. Zaplanujmy tak czas swoich
zajęć by móc wziąć udział w rekolekcjach i przygotować
się do świąt wielkanocnych.

Chrystusie...
Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie...

Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie...

I taką wielką żałobą
Będę się żalił przed Tobą,
Chrystusie...

Że duch mój przed Tobą klęknie
I wtedy serce mi pęknie,
Chrystusie...

Julian Tuwim

Pozwalam sobie dodać jedną z kilku publikacji
sięgającą być może do genezy utworu:
„Myślał, a może obiecywał, że jeszcze się kiedyś
rozsmuci. Nie zdążył. Opowiadał Roman
Brandstaetter o jednym ze swoich spotkań
z Tuwimem. Obydwaj poeci wybrali się na kawę.
- Panie Brandstaetter! – Tuwim zadał pytanie. - Czy
Chrystus istniał?
- Musiał istnieć – odpowiedział Roman.
- To dobre! On musiał istnieć. Może byśmy wypili na
to konto - odrzekł Tuwim.
Rozmowa potoczyła się dalej. Po kilku godzinach
poeci się rozstali. Tuwim wsiadł do "taksówki".
Brandstaetter poszedł pieszo.
Odpowiedź nawróconego żyda (Brandstaettera) musiała
mocno zapaść żydowi ateiście Tuwimowi w sercu. Po
przejechaniu kilku metrów polecił kierowcy zatrzymać
samochód. Uchylił szybę i krzyknął do przyjaciela:
- Panie Romanie, to było bardzo dobre! On musiał
istnieć!

Tuwim umarł na serce. Roman Brandstaetter był na
jego pogrzebie. W trakcie wynoszenia trumny z willi,
w której zmarł Tuwim, podszedł do Brandstaettera
właściciel zakładu pogrzebowego.
- Proszę pana, co ja mam zrobić? Mam tylko trumnę
z krzyżem na wieku – powiedział – Mam go zostawić,
czy zerwać?
Brandsaetetter nic nie odpowiedział. Ktoś za niego
zdecydował. Krzyż zerwano. Ale wieko trumny było
pokostowane. Został na nim ślad krzyża. Problem Jezusa
nie opuszczał go przez całe życie. Jakoś go Chrystus
prześladował. Wiele razy przed nim stawał. Nigdy jednak
nie opowiedział się w sposób widoczny dla innych po
stronie Chrystusa. Nie przyjął chrztu. Nie zdążył."

Cytat za: www.poema.art.pl (~percevalle)

www.parafiaprzytoczna.pl
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ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ.. .

WŁASNY KRZYŻ.
Bóg nie zdejmuje ciężarów, wzmacnia tylko

plecy, głosi pewna mądrość. Czy znamy chociaż
jednego człowieka, który nigdy nie spotkał się
cierpieniem? Nie, gdyż każda ziemska droga
przebiega pod znakiem krzyża, a on sam wyznacza
rzeczywistość ludzkiego życia. Zwykle w czasie
Wielkiego Postu, częściej niż w innych okresach
roku liturgicznego, wspominamy to centralne
misterium naszej wiary. Wiemy, jak wygląda, znamy
jego symbolikę. Różne są tylko wymiary,
przeznaczenie, sposób przyjmowania. Jedno jednak
wiadomo na pewno – w każdym z nas odbija swój
ślad. Poniższy tekst przedstawia jeden z aspektów
obecności krzyża w naszym życiu:

Pewna legenda głosi, że żył człowiek, który
bardzo skarżył się na swój krzyż. Panu Bogu zrobiło
się żal, więc zaprowadził go do ogromnego
pomieszczenia, w którym stały wszystkie ludzkie
krzyże i polecił wybrać jeden z nich.

Mężczyzna zaczął szukać. Zauważył cieniutki, ale
ten okazał się dłuższy i większy niż jego. Znalazł
malutki, ale kiedy spróbował go podnieść, stwierdził,
że jest ciężki jak ołów. Wtedy zobaczył krzyż, który mu
się spodobał i ten położy sobie na ramiona. Ale miał
ostrą on krawędź wrzynającą się w ciało dokładnie
tam, gdzie spoczywał. W końcu stwierdził po wielu
próbach, że każdemu krzyżowi można coś zarzucić.

Kiedy już obejrzał i wypróbował wszystkie i nic
odpowiedniego nie znalazł, odkrył jeszcze jeden
z boku. Nie był ani za krótki, ani za długi, ani za
ciężki, ani za lekki i okazał się całkiem poręczny.
Zupełnie jak dla niego! „Ten chcę nosić” –
powiedział, a kiedy go założył, zorientował się, że to
jego dotychczasowy krzyż.

W czym tkwi istota opisanej wyżej historii? Ta
legenda uzmysławia nam, że każdy człowiek
posiada określone przeznaczenie i związane z tym
zadania. Dostaliśmy konkretne uzdolnienia i dary,
ale tyleż samo kantów, rogów, słabostek i błędów.
Z tym „posagiem” musimy przeżyć życie. Każdy
dostał zdolność czynienia w swoim życiu czegoś
sensownego, choć nie zawsze dla nas
zrozumiałego. Chrystus jako pierwszy dał nam
przykład i dobrze byłoby, gdybyśmy poszli w Jego
ślady, gdyż jak napisał Georg Moser Jezus nie
tłumaczył krzyża, lecz go dźwigał.
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Nauczanie
Benedykta XVI

Wielki Post każdego roku stwarza nam opatrznościową
okazję do refleksji nad sensem i wartością naszego życia
chrześcijańskiego i pobudza nas do odkrywania miłosierdzia
Bożego, abyśmy sami z kolei stawali się bardziej miłosierni
względem braci. W okresie Wielkiego Postu Kościół przypomina
pewne szczególne zobowiązania, które w konkretny sposób mają
pomagać wiernym w tym procesie wewnętrznej odnowy; są nimi
modlitwa, post i jałmużna. W tym roku w tradycyjnym orędziu
wielkopostnym pragnę wziąć pod rozwagę praktykę jałmużny,
która jest konkretnym sposobem przyjścia z pomocą temu, kto
jest w potrzebie, a zarazem praktyką ascetyczną, pozwalającą
uwolnić się od przywiązania do dóbr ziemskich. O tym, jak
wielka jest siła przyciągania bogactw materialnych i jak wyraźna
musi być nasza decyzja nieczynienia z nich bóstwa, mówi
w sposób kategoryczny Jezus: „Nie możecie służyć Bogu
i Mamonie!” (Łk 16, 13).
Jałmużna pomaga nam przezwyciężyć tę nieustanną pokusę,
ucząc nas wychodzenia naprzeciw potrzebom bliźniego
i dzielenia się z innymi tym, co dzięki dobroci Bożej
posiadamy. Taki jest cel specjalnych zbiórek na rzecz
ubogich, organizowanych w okresie Wielkiego Postu w wielu
częściach świata. I tak z wewnętrznym oczyszczeniem łączy
się konkretny wyraz komunii kościelnej, tak jak było już
w pierwotnym Kościele.

Orędzie na Wielki Post 2008 kropka
.
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