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   N R  9  ( 6 9 )  M A R Z E C  2 0 0 8                                                 R O K  V I  

KALENDARIUM 
 
 

4 marca – Św. Kazimierza 
Królewicza – święto 
 

19 marca – Św. Józefa oblubieńca 
– uroczystość 
 

25 marca – Zwiastowanie Pańskie 
- uroczystość 
 

MYŚL MIESIĄCA 
 

Post - to prze
amywanie 
samego siebie. 

Post - to u
amywanie po 
kawa
ku swojego ja na korzyść 

wielkiej i świętej sprawy: 
zbawienia duszy... 

 

autor nieznany 

 

Wielki Post - czas na  
przebudzenie naszego sumienia  

 

Wielki Post! W Kościo
ach 
smutek! Fioletowe ornaty przy 
Mszy świętej. KrzyŜ, a na nim 
rozpięty Zbawiciel b
agalnym 
okiem patrzy na nas i Ŝąda 
"pokuty".  

 

Wielki Post to czas, w którym 
kośció
 zaprasza nas w imieniu 
Chrystusa do szczególnej wspó
pracy 
z 
aską BoŜą, którą Bóg daje nam 
zupe
nie darmowo z powodu zas
ug 
Chrystusa. Ale jest Ŝyczeniem Boga, 
abyśmy nie tylko nie stawiali Mu 
przeszkód, lecz byśmy wspó
praco-
wali z Nim przyjmując darmowe 
aski 
i pe
niąc uczynki chrześcijańskie. Trzy 
najwaŜniejsze z nich to: modlitwa, 
post i ja
muŜna.  

 

Wielki Post to czas intensywnej 
modlitwy, Drogi KrzyŜowej co piątek i 
niedzielnych Gorzkich śali, rekolekcji 
parafialnych. A moŜe i codziennej 
modlitwy w rodzinie.  

Wielki Post to równieŜ czas postu, 
aby przypomnieć naszej cielesnej 
naturze, Ŝe to nie ona rządzi, lecz 
Duch. MoŜe w ogóle zrezygnujemy 
w Wielkim Poście z czegoś równie 
smacznego, a niekoniecznego? 
A moŜe dla Jezusa zrezygnujemy 
z czytania bezwartościowych gazet 
na rzecz czytania Pisma św. lub 
 

największą krzywdę. 
Nie to jest waŜne, kiedy i jak 

odeszliśmy od Ojca, ale najwaŜniejsze 
jest to, Ŝe wracamy do Niego. Wszystko 
jedno w jakim jesteśmy stanie, czy 
obrzuceni b
otem grzechu, czy obdarci 
ze wszystkich wartości, czy poniŜeni  
i wytykani palcami, waŜne jest to, 
bylebyśmy tylko zechcieli wrócić. Reszty 
dokona juŜ On sam, gdy tylko 
zobaczymy w Nim kochającego nas 
Ojca, bo nasz Bóg to Bóg Wielkiego 
Mi
osierdzia. Powinniśmy pamiętać, Ŝe, 
aby to Mi
osierdzie otrzymać, trzeba 
spe
nić tylko jeden prosty warunek - po 
prostu trzeba o nie prosić, tylko prosić. 

Chrystus nie zrezygnuje z nas i nie 
uczyni tego aŜ po ostatnią chwilę 
istnienia świata.  

Wielki Post to czas naprawienia 
b
ędów, czas nawrócenia, to czas 
powrotu ze z
ej drogi, to czas 
przebudzenia i podjęcia decyzji powrotu 
do Boga, naszego Ojca i Pana, naszej 
Mi
ości. 

sjk 

prasy katolickiej, a moŜe dla Jezusa 
ograniczymy oglądanie programów 
telewizyjnych, aby ze sobą poroz-
mawiać, a moŜe stać nas będzie na to, 
aby powstrzymać swoją ciekawość 
dotyczącą naszych znajomych, a moŜe 
potrafimy zamilknąć, gdy ktoś zrobi nam 
przykrość, a moŜe odwiedzimy osoby 
samotne i chore ?, a moŜe..., kaŜdy  
z nas wie, co moŜe zrobić i do czego 
wzywa go sumienie. 

Będziemy teŜ dawali ja
muŜnę - oby 
tak by
o! Tylko powinniśmy pamiętać, Ŝe 
ja
muŜnę trzeba dawać bez upokorzenia, 
jak najbardziej dyskretnie. A moŜe tą 
ja
muŜną będą nie tylko pieniądze, 
jedzenie i odzieŜ, lecz takŜe wytrwa
a 
modlitwa w czyjejś intencji?  

 

Te uczynki pomogą nam oderwać się 
od rzeczy ziemskich i zwrócić się ku 
Bogu. Bóg chce abyśmy rozpoznali  
i porzucili grzech, który nas zabija  
i powrócili do źród
a Ŝycia i radości. 

Zwrócenie serca ku Bogu i nawróce-
nie się oznacza gotowość, aby Ŝyć tak 
jak On tego oczekuje, być szczerym 
wobec samych siebie, nie próbować 
..."s
uŜyć dwom panom"..., z ca
ej duszy 
kochać Boga i usunąć ze swego serca 
wszelki dobrowolny grzech.  

Jezus wymaga od nas serca 
skruszonego, uznającego swe upadki  
i grzechy, gotowego do ich odrzucenia. 
Pan Ŝąda od nas szczerego Ŝalu za 
grzechy, który wyrazi się przede 
wszystkim w Sakramencie Spowiedzi 
św., a takŜe drobnych umartwieniach  
i uczynkach pokutnych czynionych  
z mi
ości. śal musi przeniknąć nasze 
serca na widok spustoszenia, jakiego 
dokonaliśmy w sobie i woko
o nas przez 
nasze grzechy, 
zy Ŝalu muszą skruszyć 
naszą zatwardzia
ość . 

Jezus nas kocha i ca
y Wielki 
Post jest tego najlepszym dowodem. On 
cierpi, abyśmy my mniej cierpieli. Nie 
powinniśmy więc zmarnować takiej 
aski.  

Nie moŜemy nadal odwlekać pokuty, 
nie moŜemy przewrotnie odrzucać BoŜej 

aski, bo sami sobie wyrządzimy przez to 
  



PAR. RZYM.-KAT. PW. ŚW. TRÓJCY W PRZYTOCZNEJ                  www.parafiaprzytoczna.pl  

 
– 2 – 

Zamyślenia  

Modlitwa za rodziców 

 Tragiczna, w sensie dos
ownym i w zachowaniu 
otoczenia, okaza
a się historia Ŝycia Eluany, w
oskiej 
m
odej kobiety. Jak wiemy, po wypadku zosta
a ona 
znacznie ograniczona w swych czynnościach 
Ŝyciowych, w komunikacji z otoczeniem. Dla sędziów 
okaza
a się juŜ osobą zmar
ą. Nie wiadomo jaką 
zastosowali granicę między Ŝyciem a śmiercią. Pewne 
jest natomiast, ze nikt o zdrowych zmys
ach nie móg
 
wydać jednoznacznego orzeczenia o jej zgonie. Stąd,  
w majestacie prawa, zag
odzono m
odą kobietę. Nie 
mnie oceniać, ale nie moŜna milczeć. Z
o jest z
em, 
nawet jeśli podciąga się je pod skrzyd
a "mi
osierdzia". 
 "Dobrze, Ŝe się nie męczy
a" - skomentowa
 na 
katechezie ch
opak z VI klasy. To nie by
o jego w
asne 
zdanie, tylko zas
yszane od doros
ych.  "Cywilizacja 
śmierci", przed którą przestrzega
 Jan Pawe
 II, rozszerza 
swoje kręgi. Jedni są za starzy, aby ich leczyć("Umiera 
na starość" - t
umaczy lekarz rodzinie swoją bierność  
w diagnozowaniu  80-latki). Inni są zbyt chorzy, aby 
wyk
adać środki na ich rehabilitację ("KaŜdy dzień 
leczenia tego umierającego pana kosztuje nas ponad 
dziesięć tysięcy z
otych" - wyjaśnia księgowy szpitala 
powód zad
uŜenia jednostki). Dla następnych brakuje 
miejsca w świecie juŜ od poczęcia, bo rodzice są zbyt 
biedni lub dzieci  mogą rodzić się z wadami("Dość 
ubogich dzieci w patologicznych rodzinach" - apeluje 
"zatroskany" samorządowiec do pracowników 
socjalnych gminy).W świetle tych przyk
adów postaw 
widać jak si
a z
a moŜe być przewrotna. Argumentacja 
pozornego dobra dziecka przekonuje nie tylko rodziców 
szóstoklasistów, choć do czasu i na szczęście nie 
wszystkich. 
 Piszę te s
owa siedząc w poradni kliniki 
hematologicznej. Obok mnie czeka wielu rodziców  
z dziećmi chorymi na róŜne odmiany nowotworów. Oni 
ca
e tygodnie potrafią przebywać w szpitalu, kosztem 
utraconych zarobków i czasu wolnego, aby dać w
asnemu 
dziecku nadzieję na Ŝycie. Nieraz to są tylko dni, ale 
dziecko wie, Ŝe najbliŜsi nie opuszczą go nawet  
w najtrudniejszym momencie. W Ŝadnej innej przychodni 
nie widzia
em tylu par ma
Ŝeńskich przybywających  
z dziećmi. Tu, gdzie toczy się walka nie tylko o zdrowie, 
ale takŜe o Ŝycie ich pociech, tatusiowie są aktywni  
w procesie leczenia. Na szczęście zachowują się inaczej 
niŜ ojciec Eluany, który przez dziesięć lat zasypywa
 sądy 
prośbami o zaprzestanie jej leczenia, podtrzymywania  
przy Ŝyciu. Ale czy jest teraz szczęśliwszy, czy 
rzeczywiście ona tak myśla
a, jak przekonywa
? Nawet 
jeśli z jej ust pad
y takie s
owa, to jeszcze nie znaczy, Ŝe 
później tego chcia
a. KaŜdy chce być zdrowy, ale to 
pojęcie w przypadku choroby zacieśnia swój zakres. Wie 
o tym kaŜdy, kto pracuje z osobami chorymi. 

 Znany ŜuŜlowiec bardzo chcia
 po cięŜkim wypadku 
wrócić do sportu. Gdy po latach rehabilitacji okaza
o się 
to niemoŜliwe, nie rozpacza. Pomaga jeszcze innym, aby 
rozwijali swoje talenty, a takŜe wspomaga tych, którym 
po wypadkach świat się zawali
. Wie bowiem teraz, Ŝe 
bycie mistrzem świata to piękne osiągnięcie. Ale 
waŜniejsze jest bycie "mistrzem Ŝycia". Tym jest 
cz
owiek, który jak biblijny Hiob potrafi się podnieść  
z ludzkiej beznadziei. Ci, którzy dzisiaj stawiają tego 
sportowca za wzór si
y duchowej, nie chcą uwierzyć, Ŝe 
po odzyskaniu świadomości w szpitalu czu
 się 
niepotrzebny, nie chcia
 Ŝyć. Spotka
 jednak dobrych 
ludzi, którzy pomogli mu zostać herosem duchowym, 
jeszcze większym mistrzem niŜ za czasów pięknej 
kariery sportowej. 
Eluana nie Ŝyje. Rząd w
oski zwolni
 swój szlachetny 
zapa
 mający ratować kobietę. Modlący się w intencji 
jej ocalenia juŜ powoli zaprzestają prosić Boga o 
aski 
dla niej, bo wierzą, Ŝe jest u Boga w niebie.  Ale obok 
tej śmierci nie moŜna przejść obojętnie. Wezwanie to 
dotyczy szczególnie takich jak ja, którzy nie zrobili 
nic dla jej ocalenia. W przeddzień śmierci Eluany 
otrzymaliśmy emeila od jednego z cz
onków 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z apelem  
o publiczne zaprotestowanie przeciw jej zag
odzeniu,  
abyśmy zorganizowali wspólną modlitwę.  
  Zgrzeszy
em zaniedbaniem. Nie wierząc w skutecz-
ność swojego dzia
ania, zanim pozytywnie 
pomyśla
em, 38-letnie Ŝycie ziemskie zakończy
o się. 
Pora naprawić wyrządzone z
o. Rodzice Eluany nie 
przyszli na pogrzeb swojej córki. Nie by
 to chyba 
tylko strach przed otoczeniem. Ludzie broniący Ŝycia 
nie idą z mieczem, ale z róŜańcem. Modlą się za tych, 
dla których Ŝycie dziecka nie jest najwyŜszą wartością. 
Pomiędzy aborcją a eutanazją jest jeszcze dramat dzieci 
porzuconych, pogardzanych czy maltretowanych. Bez 
modlitwy wszelkie dzia
ania ratowania Ŝycia   
i godności  najm
odszych nie dadzą juŜ rady. 
 Dwa dni po napisaniu powyŜszych s
ów by
em 
przy grobie Prymasa Tysiąclecia S
ugi BoŜego ks. 
kardyna
a Stefana Wyszyńskiego. To miejsce 
promieniuje zachętą do dzia
ania. To on da
 początek 
wspólnej modlitwie narodu przed wizerunkiem 
Czarnej Madonny. MoŜe więc dziesiątka róŜańca  
o godzinie 21, w porze apelu jasnogórskiego, stanie 
się chwilą 
ączącą nas w modlitwie za rodziny, 
szczególnie te, co źle odczytują szczęście w
asnych 
dzieci. Prymas Tysiąclecia powiedzia
: "Jeśli rodzina 
domowa będzie rodzić Ŝywych, to i naród będzie Ŝy
; 
jeśli rodzina domowa uszanuje dziecię, będzie 
uszanowany w tej ojczyźnie cz
owiek" 

L.K 
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WIELKI POST – CZAS WSPINACZKI KU 

ZMARTWYCHWSTANIU 

 

W okresie poprzedzającym Wielki Post jest 
w liturgii s
owa wiele pięknych i bardzo 
wymownych czytań z Księgi Rodzaj. UwaŜnie 
s
uchającemu daje to wyraźny obraz aktu 
stworzenia, nie tylko cz
owieka, ale równieŜ 
świata, w którym przysz
o nam Ŝyć. 

Bardzo ciekawe i inspirujące są dzieje 
Ŝycia Jakuba, szczególnie sen podczas noclegu, 
kiedy to wędrowa
 z Beer-Szeby do Charanu,  
a równieŜ moment jego walki z anio
em nad 
potokiem Jabbok. 

Chcia
bym się dzisiaj skupić na wizji, jaką 
ujrza
 Jakub w swoim śnie, poniewaŜ moŜe ona 
być dla nas podpowiedzią do innego spojrzenia 
na przeŜywanie Wielkiego Postu. A oto jak 
moment wizji sennej Jakuba przedstawia autor 
Księgi Rodzaju – „We śnie ujrza
 drabinę opartą 
na ziemi, sięgającą swym wierzcho
kiem nieba, 
oraz anio
ów BoŜych, którzy wchodzili w górę  
i schodzili na dó
. ” (Rdz 28, 12). CóŜ moŜe 
oznaczać ów sen – myślę, Ŝe drabina 
ącząca 
ziemię z niebem jest znakiem, Ŝe w gruncie 
rzeczy nie ma rozdzia
u między siedzibą Boga  
a ziemią, na której Ŝyjemy. Inaczej mówiąc, nie 
ma rozdzia
u pomiędzy Bogiem a naszym Ŝyciem 
(jakie by ono nie by
o), bo nie moŜe być tak aby 
kochający Ojciec odrzuca
 swoje dzieci. 
Anio
owie, którzy wchodzą w górę odnoszą do 
Boga modlitwy ludzi, natomiast ci schodzący na 
dó
, przynoszą ludziom b
ogos
awieństwa BoŜe. 
JeŜeli tylko cz
owiek nie zniszczy tej drabiny 
swoim z
ym Ŝyciem, to mówiąc komputerowym 
językiem – mamy z Bogiem sta
e nieskończone 

ącze. W Ŝyciu codziennym drabina s
uŜy po 
prostu do bezpiecznego wspinania się na róŜnego 
typu obiekty będące na pewnej wysokości. 

Poza tym kojarzy się nam z karierą 
zawodową (ze wspinaniem się po kolejnych 
szczeblach tejŜe kariery), z osiąganiem trudno 
dostępnych celów, a równieŜ z ratunkiem  
i pomocą np. w przypadku róŜnych akcji 
straŜaków. 

Wracając do tematu, chcia
bym by ten 
symbol drabiny przenieść bezpośrednio na 
przeŜywanie okresu wielkopostnego, którego 
kulminacją jest Niedziela Zmartwychwstania 
Chrystusa. Wielki Post to czterdzieści dni. 
Potraktujmy je jak szczeble drabiny, po których 
powoli, ale skutecznie i pewnie będziemy wpinać 
się ku oczyszczeniu i pojednaniu z Bogiem.  
 

KaŜda drabina powinna być solidna i mieć 
odpowiednie zabezpieczenia.  

  W przypadku Wielkiego Postu mamy takie 
solidne zabezpieczenia i pomoce. Są nimi piątkowe 
naboŜeństwa Drogi KrzyŜowej, niedzielne spotkania  
z cierpiącym Jezusem i Maryją podczas Gorzkich 
śalów jak równieŜ Wielkopostne Rekolekcje. Nikt nie 
powiedzia
, Ŝe wspinanie się po tych szczeblach 
„drabiny Wielkiego Postu” jest 
atwe i przyjemne, ale 
mimo tego idźmy w górę, nie patrząc w dó
 a pomocą 
niech nam będzie pojednanie się z Bogiem i bliźnimi 
w sakramencie spowiedzi i komunii świętej 
wielkanocnej. 

Na tak przygotowanych czeka u szczytu tej 
drabiny wręcz mistyczne przeŜywanie Triduum 
Paschalnego (Wielki Czwartek, Piątek i Sobota), bez 
którego trudno sobie wyobrazić te święta i w końcu 
„kosmiczny” wybuch radości w Niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego. Na koniec Ŝyczę 
odwagi i determinacji w tej Wielkopostnej wspinaczce 
ku Zmartwychwsta
emu Jezusowi – ku naszemu 
zmartwychwstaniu. 
 

A.G. 
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„ BĄDŹ WOLA TWOJA…” 
 

Te s
owa powtarzamy tak często w modlitwie 
Ojcze nasz, ale czy zastanawiamy się nad ich 
znaczeniem? Czy jesteśmy szczerzy kiedy to 
mówimy? Na te pytania nie moŜna odpowiadać 
szybko. KaŜdy z nas pewnie stwierdzi
by  
z oburzeniem: Oczywiście, Ŝe tak! D
uŜsze 
zastanowienie się nad tą kwestią moŜe jednak 
doprowadzić niestety do zupe
nie innych 
wniosków… 

Myślę, Ŝe od odpowiedzi na to pytanie nie 
moŜna uciekać. Po pierwsze dlatego, Ŝe pe
nienie 
woli Boga powinno być g
ównym celem  
i najwaŜniejszym zadaniem kaŜdego 
chrześcijanina. Ktoś móg
by powiedzieć, Ŝe robi 
duŜo dobrych rzeczy, więc Pan na pewno jest  
z niego zadowolony. Przyjrzyjmy się jednak takiej 
sytuacji: mama prosi syna, Ŝeby powyrywa
 chwasty 
w ogródku, a on stwierdzi, Ŝe zrobi porządek  
w garaŜu. Czy spe
ni
 wolę swojej matki? 
Oczywiście nie! Mimo, Ŝe posprzątanie garaŜu by
o 
czymś dobrym, to w tej chwili w niczym nie 
pomog
o. Tak samo jest w relacji z Bogiem. 
KaŜdemu z nas przygotowa
 On jakieś zadania do 
wykonania. Dla kaŜdego cz
owieka ma szczególny 
plan. JeŜeli nie realizujemy go, to jesteśmy po 
prostu NIEPRZYDATNI Bogu. 

Pojawia się kolejna trudna kwestia i waŜne 
pytanie: Czy my rzeczywiście szukamy woli Boga 
dla naszego Ŝycia? Czy czasem nie jest tak, Ŝe 
traktujemy Go przedmiotowo i wykorzystujemy do 
realizacji w
asnych celów i marzeń? Na dodatek 
często oburzamy się na Jezusa za to, Ŝe nie jest 
nam przychylny i nie rozumie naszych potrzeb. 

Kiedy d
uŜej zastanowimy się nad tym, to na 
pewno dojdziemy do wniosku, Ŝe taki zarzut jest 
bezpodstawny. Ten, który nas stworzy
 na pewno 
będzie wiedzia
 najlepiej, co jest dla nas dobre. 
Bardzo często jest tak, Ŝe to, jak my planujemy dla 
siebie Ŝycie jest zupe
nie roŜne od tego, co ma dla 
nas Bóg. To bardzo trudna sytuacja. Musimy wtedy 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wybieramy to 
co ludzkie czy to co BoŜe? WaŜne jest zaufanie do 
Pana, Ŝe On wie lepiej i ma dla nas wspania
e 
rzeczy. Z tym zaufaniem niestety bywa róŜnie… To 
co przygotowa
 dla nas Jezus moŜe doprowadzić 
nas do prawdziwego szczęścia. On zna ca
e nasze 
Ŝycie, a my nie moŜemy w 100% zaplanować 
nawet jutra. To chyba wystarczający argument, by 
zaufać. Poza tym Bóg nas kocha i to nie jest 
oklepany frazes, ale prawda, którą moŜemy 
zauwaŜyć kaŜdego dnia. 
 

Jak więc rozpoznać wolę Boga? To nie takie 
proste. Myślę, Ŝe niezawodną choć wymagającą 
cierpliwości drogą jest modlitwa. Jezus chce nam dać 
odpowiedzi, bo Jemu zaleŜy bardziej niŜ nam, byśmy 
wybrali w
aściwą drogę. Musimy być tylko cierpliwi  
i świadomi ciąg
ej walki duchowej, która toczy się  
w nas i  wokó
 nas. Pomocny choć w tych czasach 
troszkę niedoceniany moŜe być post. On pozwala 
skupić się na Bogu i szukać Jego woli. WaŜne jest, 
by nie polegać na emocjach i umieć odróŜnić spokój 
wynikający po prostu z podjęcia jakiejkolwiek decyzji 
od pokoju, który moŜe dać tylko Bóg, gdy wype
niamy 
to, co dla nas zaplanowa
. 

Poszukiwanie woli Boga to trudna sprawa. 
Kiedy jednak ją znajdziemy i będziemy mięli odwagę 
za nią pójść, to Jezus będzie uwielbiony w naszym 
Ŝyciu. Czy moŜe być coś radośniejszego dla 
chrześcijanina niŜ świadomość, Ŝe swoim Ŝyciem 
uwielbia Boga?     
 
 

Promyczek 
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Duchowa Adopcja to modlitwa w intencji 
adoptowanego dziecka oraz jego rodziców. Trwa 
dziewięć miesięcy — mniej więcej tyle, ile ciąŜa kobiety. 

Duchową Adopcję Dziecka Poczętego zainicjowa
a 
B
ękitna Armia Matki BoŜej Fatimskiej. Informacje na 
temat tej inicjatywy przeniknę
y do Polski za 
pośrednictwem artyku
u Paw
a Milcarka, 
zamieszczonego w „Rycerzu Niepokalanej” ze stycznia 
1987 roku. W Polsce inicjatywa zakie
kowa
a w kościele 
pw. Ducha Świętego oo. Paulinów w Warszawie przy ul. 
D
ugiej. Powsta
a grupa pod nazwą StraŜ Pokoleń. 
Pierwszej Duchowej Adopcji dokonano 2 lutego 1987 
roku. 

Na początku 1994 roku powo
ano do Ŝycia 
ogólnopolski Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji, pod 
patronatem Przeora Jasnej Góry. 25 i 26 marca 1994 
roku na Jasnej Górze w Częstochowie odby
a się 
promocja Duchowej Adopcji i pierwsze przyrzeczenia 
przed Cudownym Obrazem Matki BoŜej Królowej 
Polski. 

Duchowa Adopcja jest ślubem, którego treścią jest 
modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną 
osobę w intencji ocalenia zagroŜonego Ŝycia dziecka  
w 
onie matki oraz sprawiedliwego i prawego Ŝycia po 
urodzeniu — dziecka, którego imię znane jest jedynie 
Bogu. 

Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa, 
trwająca przez dziewięć miesięcy i obejmująca 
specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców 
oraz jedną z tajemnic RóŜańca, a takŜe dobrowolnie 
podjęte praktyki religijne, takie jak: Komunia Święta, 
post, aktywne wspieranie dzie
 charytatywnych (pomoc 
samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym, osobom 
starszym, chorym itd.). Bardzo cennym zobowiązaniem 
moŜe być takŜe pozyskiwanie nowych zwolenników 
Duchowej Adopcji oraz apostolstwo w obronie Ŝycia. 

W znaczeniu religijnym i teologicznym ślub jest 
uczynioną Bogu obietnicą dokonania lub zaniechania 
czegoś, zaś przedmiotem tej obietnicy jest dobro 
wyŜsze, przekraczające to, do czego jesteśmy 
zobowiązani z samego prawa, naturalnego czy 
pozytywnego.  
Ślubowanie Bogu ma równieŜ wielką wartość 

religijną dla samego ślubującego — umacnia bowiem 
jego postawę wewnętrzną, bardziej mobilizuje do 
gorliwego Ŝycia chrześcijańskiego, pog
ębia więź 
cz
owieka z Bogiem. 

Osoba, która podejmuje Duchową Adopcję, spe
nia 
zaszczytny akt ofiary. ChociaŜ dziecka nigdy nie 
zobaczy, nie przytuli, nie przygarnie do serca, broni jego 
Ŝycia. Wypowiadając s
owa modlitwy, prosi równieŜ 
Jezusa o zmianę nastawienia rodziców do zagroŜonego 
dziecka, o nowe, poprawne ukszta
towanie 
 

ich psychiki, by zrozumieli, Ŝe rodzina jest 
niezastąpioną wspólnotą, ale spe
ni swą rolę tylko 
wtedy, gdy będzie zbudowana na wzajemnej mi
ości. 

Podjęcie Duchowej Adopcji jako modlitewnego 
indywidualnego zobowiązania zapoczątkowuje 
zbiorowe przyrzeczenie z
oŜone przez grupę osób  
w kościele, w czasie uroczystej Mszy świętej w święto 
Zwiastowania. MoŜliwe jest równieŜ przyrzeczenie 
poza kościo
em, na przyk
ad podejmowane przez 
osoby starsze, chore, niepe
nosprawne, a z
oŜone 
później na ręce kap
ana. 
 
Święta BoŜa Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! 
Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w ś
óbek 
Betlejemski, Ŝe odtąd staniemy wszyscy na straŜy 
budzącego się Ŝycia. Walczyć będziemy w obronie kaŜdego 
dziecięcia i kaŜdej ko
yski równie męŜnie, jak ojcowie nasi 
walczyli o byt i wolność narodu p
acąc obficie w
asną 
krwią. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniŜeli 
śmierć zadać bezbronnym. Dar Ŝycia uwaŜać będziemy za 
największą 
askę Ojca Wszelakiego śycia i za najcenniejszy 
Skarb Narodu.  
(Z „Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego” — 1956 r.) 
 
Obecny rok duszpasterski przeŜywamy pod has
em 

„Otoczmy troską Ŝycie”. Odpowiadając na 
wezwanie biskupów do
ączmy do grona 

podejmujących DUCHOWĄ ADPOCJĘ. W
ączmy 
się w dzie
o obrony Ŝycia tak często w dzisiejszych 

czasach nieszanowanego i odrzucanego. 

Zapraszam wszystkich dla których los kaŜdego 
Ŝycia nie jest obojętny do z
oŜenia uroczystego 
ślubowania w dniu Zwiastowania NMP 

 25.03.2009 o godz. 1800. 
                                                         Wasz Proboszcz 
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PoŜegnaliśmy: 
1. Śp. Wies
aw Perka zm.14.02. pogrzeb odby
 się 

17.02.2008 r. 
 

1. Zapraszamy na naboŜeństwa wielkopostne: 
• Droga KrzyŜowa w piątek:  

 Przytoczna:   
dla dzieci o godz. 1700 po
ączona z Komunią św. 
dla doros
ych i m
odzieŜy po Mszy św. o godz. 1800  

   Nowa Niedrzwica o godz. 1600 po
ączona 
                          z Komunią św. 
• Gorzkie śale w niedzielę: 

 Przytoczna o godz. 1700 

 Nowa Niedrzwica 20 min przed Mszą św 
 

2. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbywać się 
będą od 15 do 18 marca. Zaplanujmy tak czas swoich zajęć 
by móc wziąć udzia
 w rekolekcjach i przygotować się do 
świąt wielkanocnych. 

 

3. 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze 
św. odprawiane będą o godz. 1000 i 1800. W Nowej 
Niedrzwicy o godz. 1630. 

 

 

Nauczanie 
Benedykta 

XVI 
 

 

Wydaje się, Ŝe w obecnych czasach zmniejszy
o się nieco 
znaczenie duchowe praktyki postu, a sta
a się ona raczej – 
w kulturze zdominowanej przez poszukiwanie dobrobytu 
materialnego – środkiem terapeutycznym wspomagającym 
pielęgnację w
asnego cia
a. Poszczenie s
uŜy oczywiście 
dobrej kondycji fizycznej, ale dla ludzi wierzących stanowi 
w pierwszej kolejności “terapię” pomagającą leczyć to 
wszystko, co uniemoŜliwia wype
nianie woli Boga.  
W Konstytucji Apostolskiej Paenitemini z 1966 r., S
uga 
BoŜy Pawe
 VI stwierdzi
, Ŝe naleŜy postrzegać post  
w kontekście powo
ania kaŜdego chrześcijanina, który “nie 
dla siebie (...) Ŝyć winien, ale dla Boga, który go umi
owa
  
i za niego wyda
 samego siebie, Ŝyć teŜ winien dla braci” 
(por. Rozdz. I). Wielki Post móg
by być dobrą okazją do 
przypomnienia sobie zasad zawartych w cytowanej 
Konstytucji Apostolskiej, podnosząc tym samym wartość 
autentycznego i niezmiennego znaczenia tej pradawnej 
praktyki pokutnej, która moŜe nam pomóc zadać śmierć 
naszemu egoizmowi i otworzyć serce na mi
ość Boga  
i bliźniego, co stanowi pierwsze i najwaŜniejsze 
przykazanie nowego Prawa, a zarazem kompendium ca
ej 
Ewangelii (por. Mt 22, 34-40).. 
 
 

Orędzie na Wielki Post 2009 

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. 
 

Czym zas
uŜy
em? 
 
 
Chryste! 
Czym zas
uŜy
em na Twoje cierpienie? 
Czym podziękuję za przysz
e zbawienie? 
Czym się odwdzięczę za tak wielki ból, 
Któregoś doświadczy
, Ty – Świata Król? 
 

Niech poznam Twa Mękę, 
Chce czuć kaŜdy cierń, 
Chcę czuć Twa udrękę, 
Niech wspomoŜe mnie… 

 
… Twa troska i si
a 
I ogromna moc 
Co świat
o zrodzi
a 
Zmieni
a w dzień noc. 
 

AJR 

 


