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KALENDARIUM
18 lutego

Środa Popielcowa;

19 lutego

Czwartek po Popielcu;

20 lutego

Piątek po Popielcu;

21 lutego

Sobota po Popielcu;

22 lutego

I niedziela Wielkiego Postu.

ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty…
Mk 1, 40
Słuchając dzisiejszej Ewangelii, można pomyśleć:
mnie to nie dotyczy, nie jestem trędowaty. Kto będzie miał rację w ocenie mojej sytuacji życiowej –
słowo Boże czy ja? Moją chorobą jest grzech.
Analogia do trądu jest aż nazbyt oczywista. Grzech
śmiertelny, ponieważ o takim mówimy, prowadzi
do śmierci, do wiecznego potępienia. Dzisiaj wielu
lekceważy grzech, nie wierzy w istnienie piekła.
Gdyby tymczasem nie istniało, wszechwiedzący Bóg
zrobiłby fatalną pomyłkę: Jezus umiera za grzeszników, a im nic nie grozi, piekła nie ma. Patrząc na
krzyż naszego Pana, można zobaczyć, czym jest
grzech. Najprościej: jeżeli dla „zneutralizowania”
grzechu konieczna była męka i śmierć Jezusa, to nie
mogę go lekceważyć. Nie można pominąć faktu, że
grzech jak trąd pozostawia skutki, które mogą uderzyć nawet w następne pokolenia. Taka jest natura
grzechu – ma skutki wspólnotowe. Niszczy Kościół
i zamysł, plan Boży. Wspólnym mianownikiem każ-

dego zła jest grzech. Z grzechu rodzi się zło, pod
warunkiem, że potraktujemy je indywidualnie, egzystencjonalnie, a nie ogólnikowo.
Co więc robić z moją nieuleczalną chorobą?
Uznaj się za grzesznika i idź do Jezusa. Tylko nie
zrób błędu trędowatego. Nie mów – „jeśli chcesz”.
Dziś wielu pyta: czy Bóg mi przebaczy grzechy? Od
dwóch tysięcy lat twoje grzechy są zapłacone, okup
został złożony. Problem jest inny – czy ty przyjmiesz za darmo ten dar miłosierdzia wypracowany
przez mękę i śmierć Jezusa. Lekarstwo leżące w szufladzie nie pomoże; trzeba je zażywać ściśle według
wskazówek lekarza. Dzisiaj wielu twierdzi: „uważam,
że to nie jest grzech”. Jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa w wierze słowu Boga. Uzdrowiony trędowaty nie był posłuszny słowom Pana – „Jezus
surowo mu przykazał (...): «Uważaj, nikomu nic nie
mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe
oczyszczenie ofiarę…»”. My chcemy wielbić Boga,
śpiewając: „Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem
mej winy. Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu»,
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu”.

WITAMY KRZYŻ MŁODYCH I IKONĘ MATKI BOŻEJ SALUS POPULI
ROMANI – PEREGRYNACJA SYMBOLI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

W

trudnych chwilach, których nie brakuje
w życiu każdego człowieka, nie jesteście
sami. Jezus daje wam swoją Matkę – napisał do młodych Jan Paweł II.
Od 14 lutego ikona Matki Bożej Salus Populi Romani peregrynuje po diecezji sosnowieckiej wraz
z Krzyżem Młodych jako symbole Światowych Dni
Młodzieży. Dziś zawitała do naszej świątyni. Jest ikona i krzyż są zwiastunem zbliżającego się spotkania
młodych z papieżem Franciszkiem w lipcu przyszłego
roku. Ikona na stałe znajduje się w bazylice Santa
Maria Maggiore w Rzymie. Przyjrzyjmy się jej bogatej historii.
Powstanie bazyliki wiąże się z ciekawą legendą.
Według niej Najświętsza Maryja Panna ukazała się
we śnie papieżowi Liberiuszowi i patrycjuszowi Giovanniemu. Poleciła im, aby w miejscu, gdzie latem
spadnie śnieg, stanął kościół Jej poświęcony. W nocy z 4 na 5 sierpnia 352 r. Wzgórze Eskwilińskie
pokryła warstwa śniegu. Papież wyznaczył wówczas
miejsce pod przyszłą świątynię. Sykstus III (432–
440), pragnąc uczcić zakończenie soboru w Efezie,
na którym ogłoszono dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi, postanowił gruntownie przebudować
tę świątynię. W ciągu wieków bazylika, nazwana

Santa Maria Maggiore – Matki Bożej Większej, była
rozbudowywana i ozdabiana.
Papież Sykstus V (1585–1590) w głębi prawej
nawy wybudował Kaplicę Sykstyńską. To właśnie
w niej przechowywany jest Najświętszy Sakrament.
Dziełem Pawła V (1605– 1621) jest wspaniała kaplica
nazywana Pawłową, w której znajduje się słynny
obraz Salus Populi Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego.
Cudowny obraz nosi tę nazwę, ponieważ panuje
powszechne przekonanie, że Matka Boża wielokrotnie uratowała Rzym. W czasach klęsk, zaraz czy
wojen noszono ten obraz po ulicach Rzymu. Był to
bowiem dawny zwyczaj, że – na wzór Arki Przymierza – w czasach niebezpieczeństw odbywały się procesje z obrazem.
Tradycja podaje na przykład, że podczas straszliwej epidemii dżumy w Rzymie w roku 590
papież Grzegorz Wielki niósł ten obraz w uroczystej
procesji błagalnej, prosząc Pana Boga o ocalenie
miasta. W pewnym momencie ujrzał na niebie
anioła, który chował właśnie karzący miecz będący
znakiem Bożego gniewu. Zaraza ustąpiła. Wówczas
rozwinął się szczególny kult Matki Bożej, czczonej
w tym wizerunku. Ikona posiada wyraźne cechy
bizantyjskie. W górnej części znajdują się greckie
litery: MP i ΘΥ. Jest to skrót od słów „ΜΗΤΗΡ
ΘΕΟΥ (czyt. Mether Theu) – Matka Boga”. Dziecię
Jezus trzyma księgę Ewangelii. Maryja trzyma Dziecię na lewym ręku i obejmuje Je prawą. Ma pierścień na ręku, bogaty naszyjnik na szyi z dużym,
kosztownym krzyżem.
Kult tej ikony, znanej także pod nazwą Matki
Bożej Śnieżnej, znacznie rozszerzył się za pontyfikatu Piusa V. Przed bitwą pod Lepanto – 7 października 1571 r. – papież zmobilizował Europę do modlitwy różańcowej. Sam zaś prowadził procesje pokutne, podczas których noszono ten właśnie obraz.
Ikona Matki Bożej Śnieżnej stała się tak dalekim

prototypem dla wielu innych obrazów Matki Bożej,
że mamy dzisiaj setki (w Polsce kilkadziesiąt) sanktuariów, w których znajdują się jej kopie. Wiele
z nich doczekało się koronacji koronami papieskimi.
Można powiedzieć, że jest to najczęściej spotykany
w świecie obraz Maryi. Często przed tym obrazem
modlił się Jan Paweł II. Na jego polecenie przed ikoną umieszczono płonącą dzień i noc lampkę oliwną,
na znak ustawicznej pamięci serca.
W roku 2000 po raz pierwszy umieszczono kopię
tego obrazu przy papieskim ołtarzu, podczas jubileuszowego spotkania młodych na Tor Vergata w
Rzymie. Natomiast w 2003 r. w orędziu na Światowy Dzień Młodzieży ojciec święty napisał do młodych: „Wiedzcie jednak, że w trudnych chwilach,
których nie brakuje w życiu każdego człowieka, nie
jesteście sami: tak jak Janowi u stóp Krzyża, tak i wam
Jezus daje swoją Matkę, aby pocieszała was swoją
czułością. (…) Drodzy młodzi, wy wiecie: chrześcijaństwo nie jest opinią i nie polega na próżnych
słowach. Chrześcijaństwo to Chrystus! To Osoba, to

ABC chrześcijanina
Środa Popielcowa (18 lutego 2015 r.)
roda Popielcowa, zwana również Popielcem, to
dzień ruchomy, obchodzony w Kościele katolickim w różnych terminach, w zależności od
daty Świąt Wielkanocnych. Wypada ona dokładnie
46 dni przed Wielką Niedzielą i rozpoczyna okres
Wielkiego Postu.
Powszechnie jednak wiadomo, że Wielki Post
trwa 40 dni. Skąd zatem wzięło się 46 dni? Odpowiedź jest prosta. Z Wielkiego Postu wyłączone są
niedziele, których w trakie jego trwania wypada dokładnie 6. Niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa i jej charakteru nie przyćmiewa nawet okres pokuty. Stąd Wielki Post rozpoczynamy
o sześć dni wcześniej, niż wskazywałby na to kalendarz. Chociaż jest to święto kościelne, nie jest
ono dniem wolnym od pracy.
Przesłanie Środy Popielcowej polega na przypomnieniu wiernym o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na świętowanie zmartwychwstania Chrystusa.
Główny obrzęd Środy Popielcowej wywodzi się
z czasów starożytnych, z tradycji judaizmu, w której
to Żydzi na znak postu i pokuty posypywali głowy
popiołem. Miał to być akt najwyższej skruchy, polegający na uznaniu własnej marności w oczach Boga.
Grzesznik podkreślał w ten sposób własną śmiertelność i znikomość. W Kościele katolickim zwyczaj
posypywania głowy popiołem w pierwszy dzień Wielkiego Postu został wprowadzony w XI wieku przez

Ś

Żyjący! Spotkać Jezusa, kochać Go i sprawić, by był
kochany – oto chrześcijańskie powołanie. Maryja jest
wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery
i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem
Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim,
który ukochał nas jako pierwszy. Swoim wstawiennictwem formuje w was serce uczniów zdolnych
słuchać Syna, który objawia autentyczne oblicze Ojca
i prawdziwą godność człowieka”.

papieża Urbana II. Ustalono również, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w zeszłoroczną Niedzielę Palmową. Ponadto, Jan Paweł II ogłosił Popielec Dniem modlitw o pokój na świecie.
W Środę Popielcową katolików obowiązuje post
ścisły, a więc spożycie trzech posiłków, w tym jednego do sytości. W kościołach kapłani odziani w fioletowe szaty liturgiczne, będące symbolem pokuty,
odprawiają Msze święte. Centralnym rytuałem podczas nabożeństwa jest posypywanie głów wiernych
popiołem. Kapłani czyniąc to, wypowiadają słowa
z Księgi Rodzaju: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub cytują słowa Ewangelii świętego Marka:
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Obrzędowi towarzyszy odśpiewywanie pokutnych pieśni:
„Wisi na krzyżu”, „Ludu, mój ludu” czy „Jezu Chryste,
Panie miły”. W tradycji ludowej w niektórych regionach Polski istniał również zwyczaj, zgodnie z którym w ten dzień posypywano popiołem pola, co miało
zapewnić przyszły urodzaj.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W najbliższą środę – zwaną Środą Popielcową –
rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, czyli czas 40dniowego przygotowania paschalnego, a zarazem
okres pokuty w Kościele. Msze Święte, połączone
z posypaniem głów popiołem na znak podjęcia pokuty za grzechy, celebrowane będą o godz. 700, 900,
1500 w Cementowni i 1700.
2. W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość
od spożywania pokarmów mięsnych i post ścisły,
nazywany inaczej ilościowym. Polega on na tym, że
wierny tylko raz je do syta, a dwa razy lekko się
posila. Prawem o wstrzemięźliwości są związane
osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci,
prawem zaś o poście ścisłym są związane wszystkie

osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok
życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia.
3. W piątki Wielkiego Postu – Droga Krzyżowa:
dla dzieci o godz. 1600, dla młodzieży i dla dorosłych o godz. 1900.
4. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 16 00 –
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a po tym
nabożeństwie – Msza Święta. Gorąco zachęcamy
parafian do licznego udziału w drodze krzyżowej
i gorzkich żalach oraz zyskiwania przywiązanego do
nich odpustu zupełnego.
5. Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy św.
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

16 – 22 lutego 2015 r.

16 lutego – poniedziałek
700
1) + Andrzej Czechorowski – od Jadwigi Biedak z córką.
2) + Janina Witek – od Nauczycieli i Pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ogrodzieńcu.
1700 + Alicja Krzyżanowska – od siostry Bronisławy.
17 lutego – wtorek
700
1) + Andrzej Czechorowski – od chrześnicy Anny Powązka z rodziną.
2) + Olga Piątek – od męża Wacława.
1700 + Olga Piątek – od sąsiadów z ul. Cmentarnej.
18 lutego – środa – POPIELEC
700
+ Magdalena, Jan, Józef Mikoda.
900
wolna
1700 + Zofia, Apolinary Stanek – w 6. r. śmierci.
19 lutego – czwartek
700
1) + Andrzej Czechorowski – od Olgi Żyła z rodziną.
2) + Olga Piątek – od synów Przemysława i Bogusława z dziećmi.
1700 + Olga Piątek – od Zofii Maciążek z rodziną.
20 lutego – piątek
700
1) + Andrzej Czechorowski – od żony z córką Elizą.
2) + Olga Piątek – od siostry Sabiny z dziećmi.
1700 Msza zbiorowa za zmarłych.
21 lutego – sobota
700
1) + Andrzej Czechorowski – od córki Marty z mężem.
2) + Olga Piątek – od siostry Zofii z mężem Edmundem i dziećmi.
1700 + Anna Musialska – od sąsiadów Karbowskich.
22 stycznia – niedziela
700
+ Irena Zofia Krawińska – od rodziny Kmita.
900
+ Henryk (10. r. śmierci), Stefan (1. r. śmierci) Rogoń.
1030 + Władysław, Bronisława Lipka; Alfreda, Edmund Matysek.
1200 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Oliwii w 3. r. urodzin.
1700 + Stefan Ćmak – w 2. r. śmierci.

W MINIONYM TYGODNIU
Pożegnaliśmy zmarłych:
Jarosław Bałakier, żył lat 37, zm. 08.02.2015
Zofia Łasicka, żyła lat 92, zm. 09.02.2015
Stanisław Nieroda, żył lat 84, zm. 13.02.2015

