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KALENDARIUM
4 marca – Św. Kazimierza
Królewicza – święto
15 marca – Św. Józefa
oblubieńca – uroczystość
16 marca – Niedziela
Palmowa Męki Pańskiej
20 marca – Wielki Czwartek
– Msza Wieczerzy Pańskiej
21 marca – Wielki Piątek
22 marca – Wielka Sobota
23 marca – Niedziela
Zmartwychwstania
Pańskiego
30 marca –Niedziela
Miłosierdzia Bożego
31 marca – Zwiastowanie
Pańskie– uroczystość

sjk

MYŚL
MIESIĄCA

Miłosierdzie
zaczynamy od nas

samych,
sprawiedliwość - od

innych.
Karol Dickens

Wielka Obietnica
Kościół katolicki obchodzi w pierwszą

niedzielę po Wielkanocy święto
Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia
Bożego posiada najwyższa rangę wśród
form Nabożeństwa przekazanego przez
św. Faustynę. Wynika to nie z liczby
objawień jemu poświęconych, których
było dwadzieścia trzy, lecz z wielkości
obietnic, jakie Jezus przywiązał do ob-
chodu tej uroczystości.

W dniu tym Zbawiciel chce być hojnym
bez granic i udzielić wiernym szczególnych
łask. W objawieniu z późnej wiosny 1934
roku została zawarta następująca obietnica:
Kto w dniu tym przystąpi do Źródła
Życia, len dostąpi zupełnego odpusz-
czenia win i kar. Ta sama obietnica,
odnosząca się do Święta Miłosierdzia,
została powtórzona we wrześniu 1936 roku;
Która dusza przystąpi do spowiedzi i
Komunii św., dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar. Wreszcie po raz
trzeci szczególna obietnica związana
z obchodem Święta Miłosierdzia została
wyrażona w objawieniu z końca kwietnia
1937 roku: Pragnę udzielić odpustu
zupełnego duszom, które przystąpią do
spowiedzi i Komunii św. w Święto
miłosierdzia mojego.

Najważniejszą łaską związaną ze
Świętem jest wielka obietnica całkowitego
odpuszczenia win i kar skierowana do
wszystkich, którzy w Święto Miłosierdzia
przystąpią do spowiedzi i Komunii świętej.
Oczywiście spowiedź świętą można
odprawić przed Świętem Miłosierdzia.

Jezus nie ograniczył swej hojności
w Święto Miłosierdzia tylko do jednej łaski:

W dniu tym otwarte są wnętrzności
Miłosierdzia Mego, wylewam cale morze
Łask na dusze, które się zbliżą do Źródła
Miłosierdzia mojego (...), w dniu tym
otwarte są wszystkie upusty Boże, przez
które płyną łaski . W tym dniu Jezus chce
obdarzyć wszystkich proszących z ufnością.

Wielkość tych łask jawi się w trzech
wymiarach. Pierwszy z nich to
powszechność. Wszyscy mają ten sam
udział w spełnieniu obietnic związanych
z obchodem uroczystości: nawet ci, którzy
nigdy nie praktykowali nabożeństwa, czy też
nawracający się w Święto grzesznicy. Po
drugie, wielkość ta dotyczy tak łask
doczesnych jak i wiecznych, Wreszcie po
trzecie, wszystkie stopnie łask są w dniu tym
dostępne, byleby proszono o nie z ufnością.
Żadne inne nabożeństwo przekazane przez
św. Faustynę nie zostało związana z tak
wielką i nadzwyczajną obfitością łask,

Warto jeszcze zwrócić uwagę na treść
dwóch objawień z lutego 1937 roku.
Faustyna zapisała następujące słowa Jezusa:
Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki.
Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest
Święto miłosierdzia mojego. Jeżeli nie
uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na
wieki. Jedenaście dni później Chrystus
skierował do Świętej następujące słowa:
Pragnę, aby czczono miłosierdzie moje,
daję ludzkości ostatnią deskę ratunku, to
jest ucieczkę do Miłosierdzia Mojego,

Niech zatem Niedziela Miłosierdzia
Bożego będzie dla nas przedłużeniem
radości Zmartwychwstania Pańskiego. Oby
w tym dniu jak największa liczba wiernych
skorzystała z łaski, zawartej w obietnicy
Miłosiernego Jezusa. sjk

U progu przeżywania największych Tajemnic naszej wiary składamy
wszystkim czytelnikom najserdeczniejsze życzenia, by  moc

Zmartwychwstałego obudziła pragnienie podążania drogą Jedynego Pana i
Mistrza oraz umocniła w obdarzaniu się miłością i pokojem

Redakcja wraz z Księdzem Proboszczem
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Wywiad  z….  rekolekcjonistą o. Gracjanem Landowskim OFM

Spotkanie ze Słowem

„Słowa”. Prosty wyraz, którego znaczenie wszyscy znamy. Są niezbędne do
porozumiewania się, przekazywania informacji, czy wyrażania myśli i uczuć.
Można je nazwać głównym atrybutem rekolekcji, gdyż uczestnicząc
w rozważaniach nastawiamy się na słuchanie Słowa Bożego. Czy jednak tylko na
to? O istotę rekolekcji zapytaliśmy O. Gracjana, który im przewodniczył.
Co to są rekolekcje? (po usłyszeniu tego pytania na twarzy mojego rozmówcy
ukazało się ogromne zdziwienie).
To nie wiecie?
Noo...niby wiemy. Jedni mówią, że przychodzą słuchać, inni, że jeszcze po coś
innego, ale proszę powiedzieć, jaką rolę pełnią słowa w rekolekcjach?

To zacznę  od znaczenia tego wyrazu. Termin „rekolekcje”
pochodzi z języka  łacińskiego i oznacza „przeżywać na
nowo”.  Typowe rekolekcje parafialne w Kościele katolickim
odbywają się zazwyczaj w adwencie i Wielkim Poście
i trwają zwykle cztery dni, wliczając niedzielę. Rozpoczynają
się niedzielną  Mszą świętą ze specjalnym  kazaniem
głoszonym przez przyjezdnego księdza. Pod koniec rekolekcji
zawsze jest okazja do spowiedzi świętej. Praktyka rekolekcji
stosowana jest w Kościele od pierwszych wieków.
Po co one są?
Dobre pytanie. Często spotykam się z ludźmi, którzy
twierdzą, że skoro żyją w porządku wobec Pana,  Boga, tzn.
są praktykującymi katolikami, korzystają
z sakramentów świętych, to rekolekcje nie są im potrzebne.
W takim razie,  po co ludziom wierzącym rekolekcje?
Na to pytanie daje odpowiedź sam Pan Jezus i to własnym
przykładem. Znamy z ewangelii, że po chrzcie w Jordanie
udał się na pustynię, gdzie przez czterdzieści dni pościł
i modlił się. Tam też jakby nabierał sił do przeciwstawienia
się diabłu, kiedy ten zaczął go kusić. Te Jego rekolekcje na
pustyni mogą nam pokazać, że czasami warto oderwać się od
swoich codziennych zajęć, by na modlitwie, słuchając słowa
Bożego umocnić swoją wiarę. Znajdujemy też
w ewangeliach, że Pan Jezus na osobności wyjaśniał swoim
uczniom niektóre zawiłości swojej nauki. Widać i apostołowie
potrzebowali rekolekcji i takie rekolekcje głosił im sam
Chrystus.
Żyjemy w innych czasach, niż te, w których żył Jezus. On
sam przemawia do nas przez wybranych przez siebie
ludzi. Jednym z nich jest właśnie ojciec i Bogu niech
będą dzięki za to, że mogliśmy tego doświadczyć. Czy
chciałby ojciec coś dodać do tego, co już usłyszeliśmy?
Kto uczestniczył w rekolekcjach i słuchał uważnie, ten wie
co chciałem przekazać. Może dodam jeszcze, że niech
nikogo, kto twierdzi, że wierzy w Boga nigdy nie zabraknie
na rekolekcjach.
Proszę przybliżyć nam trochę swoją postać.

Moje imię zakonne to Gracjan, natomiast na chrzcie dano mi
Tomasz (nie mylić z niewiernym). Przyjechałem do Was

ze Wschowy, podobnie, jak mój współbrat zakonny Błażej,
którego mieliście okazję gościć u siebie.
Od początku przebywa ojciec we Wschowie?
Nie, jest to moje trzecie miejsce pobytu w życiu
zakonnym. Seminarium  ukończyłem we Wronkach.
Miejscowość  znana jest z tego, że znajduje się tam
ciężkie więzienie. W ramach praktyki codziennie
spotykałem się ze skazanymi. Dzisiaj już jako kapłan
zakonny również mam kontakt z ludźmi z marginesu
i jestem  Duszpasterzem Grup Samopomocy dla ludzi
z różnymi uzależnieniami. W zgromadzeniu jestem także
magistrem postulatu. To taka funkcja opiekuna młodzieży
przygotowującej się do życia w habicie.
A poza życiem zakonnym, tak już prywatnie, czy
znajduje Ojciec czas na swoje zainteresowania?
Jak najbardziej! Poza duchowym rozwojem, dbam
o zdrowie fizyczne i bardzo lubię się ruszać.
Jaka to forma ruchu?
Gimnastyka i jedna z jej odmian, czyli taniec.
To gibki z Ojca człowiek.
Tak, jestem elastyczny, jak guma.
Wrażenia ze spotkań z nami.
Przebywając tu, doświadczyłem z Waszej strony ogromnej
opieki i to nie tylko tej duchowej. Dbano również o rzeczy
bardziej przyziemne, z czego bardzo się cieszę.
To znaczy?
Pierwszy raz w życiu spotkałem się z tym, że w zakrystii
przed nabożeństwem, (jak i po) ktoś częstował mnie gorącą
herbatą. Nie macie pojęcia, jak smakowała i rozgrzewała,
gdy człowiek czuł się zziębnięty. Serdeczne ukłony w
stronę tej Pani, która ją przygotowywała.
Czy chciałby Ojciec dodać coś jeszcze naszym
czytelnikom?
Życzę radosnego przeżywania świąt Zmartwychwstania.
Ponadto żeby jak najwięcej korzyści czerpali ze Słowa.
Bożego Słowa.

Rozmawiała:  kropka.

Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich, Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,  telefon.: 7493492 – ks. proboszcz,
Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700 oraz  w sobotę w godz. 1400 - 1500.
Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych indywidualne spotkania w kancelarii.
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Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom:
1. Mateusz Buchholz s. Przemysława i Urszuli

Pożegnaliśmy:
1. Śp. Stanisława Kosikowska zm.11.02. pogrzeb odbył się

13.02.2008 r.
2. Śp. Czesław Wrona zm. 21.02. pogrzeb odbył się

23.02.2008 r.

ludzi by nie pogrążyło się w grzechu, gdybyśmy nie
przypięli im wizytówki “grzesznik” i nie obnażyli duchowo.
A przecież nawet św. Piotr zaparł się Chrystusa. Jednak
potem rzewnie zapłakał i służył prawdzie aż do własnej
śmierci na krzyżu. Jego poprawy by nie było, gdyby
osądzono go miarą ludzką, a nie przez pryzmat
miłosierdzia Bożego.

Rozmyślając nad dwunastą stacją klęczymy na znak
szacunku dla wielkości miłosnej ofiary Jezusa. Ilu z nas
potrafi tak kochać Boga w bliźnich, aby oddać
wszystko? Zrozumienie tej stacji pozwala z nadzieją
spojrzeć na dwie ostatnie. Martwe ciało i grób to tylko
widoczne smutne znaki radosnej duchowej
rzeczywistości. Wszak po Wielkim Piątku jest Niedziela
Zmartwychwstania.

Na początku Wielkiego Postu odeszła do Boga
p. Stanisława. Drogę z Dębówka do Przytocznej
pokonywała wielokrotnie pieszo. Tylko czasami
“przyjechała taksówką”, jak tłumaczyła ks. Proboszczowi
swoja wczesną porę przybycia na Mszę św. Jej trzy
kilometry to była prawdziwa droga krzyżowa walki ze
słabością ciała, złą pogodą i czasami drwiącymi
uśmiechami sąsiadów. Były też tam Weroniki podwożące
ją do świątyni i Szymonowie, którzy zatrzymali się, bo tak
wypada. Pani Stanisława wiedziała jednak po co zmierza
do świątyni. Teraz na pewno jest przy piętnastej stacji,
zmartwychwstaniu Chrystusa, którego ogląda w Niebie.

Bez względu na to, która stacja jest mi dzisiaj
najbliższa, przy której łezka pojawia się w mym oku,
życzę każdemu z nas, abyśmy jak p. Stanisława
wierzyli, że kto postawi na Boga, ten znajdzie
największy skarb i z radością będzie śpiewał
w Niedzielę Wielkanocną: ”Zmartwychwstał Jezus nasz
Pan, On żyje, uwielbiam Go, to mój Bóg”

L.K.

Wśród czternastu przestanków na zamyślenia
podczas  rozważań męki Jezusa są te, podczas których
serce mocniej bije. Przybliżają bowiem najintymniejsze
przeżycia naszego życia.

Dla człowieka upadającego po raz kolejny w tym
samym grzechu trzy upadki Jezusa stanowią ukazanie
własnej słabości. On wie, że bez słów: ”Jezu ufam Tobie”
nie da sobie rady. Osoby dotknięte ciężkimi chorobami
wielokrotnie stawiają sobie pytanie: ”Dlaczego ja?”.
Stojąc przed stacją drugą, gdy Jezus bierze krzyż na
ramiona, znajdują odpowiedź na swoje pytanie. Nie
zawsze i nie od razu przekonują się, iż ich słabości ciała
jest dla zbawienia duszy podczas życiowej drogi.

Kiedy wybieramy rodziny do rozważania
poszczególnych stacji, to najwięcej chętnych jest do
rozmyślań spotkania Jezusa z Maryją. Może dlatego, że
dla większości z nas słowo Matka brzmi jak najpiękniejszy
ton muzyczny. Lubimy też przybliżać budzące wiele
optymizmu spotkania ze św. Weroniką czy Szymona z
Cyreny. Nawet słowa Jezusa do niewiast, aby płakały nie
nad  Jezusem, ale nad sobą i swoimi dziećmi, nie są tak
przygnębiające jak ostatnie stacje.

Najczęściej cytowanymi słowami podczas drogi
krzyżowej jest zdanie z piosenki religijnej. “To nie
gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech”. One wielu z nas
rzucają na kolana i nie odstępują aż do ostatniej stacji.
Rzadko chyba jednak kojarzymy je z pierwszą stacją.
Jezus by nie umarł, gdyby Piłat Go nie skazał. Wielu

Moja stacja drogi krzyżowej
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1. W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne.
Nabożeństwa Triduum w Wielki Czwartek i Piątek oraz
Wigilię Wielkanocną w Wielką Sobotę rozpoczynamy
o godz. 1800. Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu
w Ciemnicy do godz. 2200.

2. W Wielki Piątek adoracja od godz. 800 do godz. 2200.
Porządek adoracji:
• 1100 – 1200 dzieci z klas 0, I i II
• 1200 – 1300 dzieci z klas III i IV
• 1300 – 1400 dzieci z klas V i VI
• 1400 – 1500 młodzież gimnazjalna
• 1500 – Godzina Miłosierdzia - Droga Krzyżowa
• 1600 – 1700 Żywy Różaniec
• 1700 – 1800 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Grupa

biblijna i chór.
• Młodzież szkół średnich i starsza wieczorem po

nabożeństwach wieczornych do godz. 2200.
3. Święcenie pokarmów:

Przytoczna: od godz. 930 co pół godziny do 1130 i o godz. 1400

Dębówko – 1200, Gaj i Poręba – 1230, Nowa Niedrzwica –
1300, Krasne Dłusko – 1330.

4. Od Niedzieli Palmowej do W. Soboty rozprowadzane będą
„chlebki miłości”

5. Rezurekcja o godz. 600. Pozostałe Msze św. o godz. 1200 i 1800.
W drugi dzień świąt porządek Mszy św. jak w niedzielę.

6. 31 marcaUroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze
św. Odprawiane będą o godz. 1000 i 1800. W Nowej
Niedrzwicy o godz. 1630.

czynią chwasty wśród szlachetnych gatunków i odmian roślin
hodowanych na grządkach jeżeli w porę nie usuniemy tak
zwanego zielska. Rośliny pozbawione związków mineralnych,
wody i światła po prostu marnieją, są osłabione, dają mniejsze
plony aż w końcu obumierają i trafiają , w najlepszym razie na
kompostownik lub zostają spalone. Te niebezpieczne dla
ogrodów chwasty to znane każdemu perz, lebioda, mietlica,
rdest, chwastnica, żółtlica, gwiazdnica. Jak ładnie brzmią ich
nazwy, a jak wiele szkody czynią. A czy wiemy, tak
naprawdę, ile szkody czynią w naszym życiu grzechy. Już na
przełomie IV i V wieku św. Kasjan wymienia grzechy
główne: obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, lenistwo,
próżność, pycha. Niektóre z nich, podobnie jak nazwy
chwastów, nawet ładnie brzmią i kojarzą się przyjemnie, ale
niestety niszczą życie człowieka i to doczesne, i to wieczne.
Grzech jest przede wszystkim niewolą, co potwierdzają słowa
Chrystusa „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto
popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu.” (J 8, 34) Czyli
mówiąc wprost grzech robi z nami co chce, rządzi naszym
życiem aż w końcu prowadzi do śmierci człowieka „Tak,
jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM pomrzecie w grzechach
swoich.” (J 8, 24) Staniemy się wtedy jak te rośliny zaduszone
i stłamszone przez chwasty. Wielu ludzi stwierdza, słyszę to
często, że przecież ja jestem dobry, nic złego nie robię, no po
prostu nie grzeszę. Najgorsza postawa jaka może być.
Pamiętaj człowieku, że takie stwierdzenia to niweczenie
Krzyża Jezusa, to wręcz odrzucanie zbawiennej mocy Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Nie bądźmy
„zatwardziałymi sprawiedliwymi”.

Zastanówmy się czy tak ma wyglądać nasz ogród życia?
Na chwasty mamy sposoby, ale czy jest radykalny sposób na
grzechy? Tak – jest nim Jezus. Jedynie On może faktycznie
wyzwolić nas z niewoli grzechu. Warunek jest jeden –
musimy w Niego uwierzyć i pozostać wierni Jego słowu, czyli
mówiąc krótko całkowicie Mu zaufać. Korzystajmy z obfitych
dobrodziejstw Sakramentu Pojednania i nawracajmy się.
Usuńmy z naszego życia grzechy – chwasty.

A. G.

GRZECH – CHWAST
LUDZKIEGO ŻYCIAA Bóg widział, że

wszystko, co uczynił, było
bardzo dobre.” (Rdz 1, 31)
Spoglądając na życie
człowieka przez pryzmat tych
słów, wiemy że Bóg stworzył
nasze życie pięknym
i cudownym ogrodem.
Niestety, już nasi pierwsi
rodzice Adam i Ewa wrzucili
do tego niesamowitego
ogrodu pierwsze ziarna
chwastów, które zaśmieciły
ludzkie życie grzechami.

Wszyscy bardzo dobrze
wiemy jakie spustoszenie

Nauczanie
Benedykta

XVI

W sakramencie pojednania, jakikolwiek grzech by
się popełniło, jeśli się go pokornie wyznaje i ufnie
przystępuje do spowiednika, doświadcza się
napełniającej pokojem radości Bożego
przebaczenia. (…) Czyż nie jesteśmy dziś
świadkami pewnej niechęci do tego sakramentu?
Nie można podkreślać samego tylko wyznania
grzechów – choć to również musi mieć miejsce
i trzeba pomóc wiernym zrozumieć jego znaczenie.
Jeśli jednak do niego się ograniczamy, zagraża nam
zepchnięcie na drugi plan tego, co w tym
sakramencie centralne. A jest nim osobiste
spotkanie z Bogiem, Ojcem dobroci i miłosierdzia.
W samym sercu liturgii sakramentalnej nie stoi
grzech, ale miłosierdzie Boga, który jest
nieskończenie większy od wszystkich naszych win.

Spotkanie ze spowiednikami 7.03.2008
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