Czy pójdę na rekolekcje wielkopostne?
W czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu warto zaplanować czas rekolekcji, czas zastanowienia się nad sobą i
nad swoim życiem. Zatrzymać się na chwilę, wyciszyć i zamyślić. Spotkać Boga i spotkać się sam na sam ze sobą.
Trzeba wyjść na pustynię, bo tam jest cisza, spokój i milczenie. Wtedy można usłyszeć siebie.
A może właśnie tegoroczne nauki rekolekcyjne będą dla mnie swoistą pustynią, powrotem do źródeł?
Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła. Jest to czas próby,
czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji jest bardzo
znanym aktem pokutnym w Kościele od wieków – aktem duchowych ćwiczeń. Dlatego rekolekcje odprawiają
wszyscy: papież, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, małżonkowie, rodzice, dziadkowie, studenci,
uczniowie, osoby chore i niepełnosprawne, osoby samotne i rozwiedzione… Kościół naucza i przygarnia
wszystkie owieczki rozproszone na całym świecie.
Ktoś kiedyś napisał: „Trudniej jest dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę…”. To prawda, nie będzie nam
łatwo stać się lepszymi po godzinie lub po kilku godzinach nauk rekolekcyjnych. W ciągu kilku chwil nie da się
naprawić całego duchowego rozgardiaszu. To jest praca na całe życie. Ale warto od czegoś zacząć, warto w tych
rekolekcyjnych dniach postawić sobie odważne pytania:
Czy ja mam jeszcze wiarę? Czy jestem w stanie uwierzyć jeszcze więcej Bogu i mocniej Mu zaufać? Czy kocham
Go ze wszystkich sił, wszelkim myśleniem i całym sercem? Muszę sobie także odpowiedzieć na pytanie: Czy ja
się jeszcze modlę? Czy potrafię rozmawiać z Bogiem?
W czasie rekolekcji wielkopostnych warto także przeczytać coś, co pomoże inaczej myśleć, zobaczyć bliźniego i
z nim się pojednać. Same zaś rekolekcje mają dodać sił, odwagi, otuchy i nadziei, aby pójść pod krzyż i
zobaczyć Ukrzyżowanego. Żeby mieć odwagę podnieść oczy, zapłakać i zapytać: „Panie, czy Ty mi jeszcze raz
przebaczysz? Czy przygarniesz mnie ponownie do swego serca?”. Odpowiedź usłyszysz na pewno… Zobaczysz
ją w oczach i rozpiętych ramionach Chrystusa, w przebitym sercu Jezusa. Sam dojdziesz do wniosku: „To nie
gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech”, moje słabości, namiętności, moja niewierność, moja zdrada i
oddalenie…
Wtedy, gdy poprawnie odczytasz odpowiedź płynącą z krzyża, podejmiesz skruchę, wolę poprawy i
wyspowiadasz się. A potem wrócisz do krzyża i ucałujesz przez łzy przebite stopy Chrystusa.
I to będą twoje prawdziwe rekolekcje. Zobaczysz, że inny jest świat, inna rzeczywistość, inni będą ludzie, a ty
przeżyjesz prawdziwe nawrócenie. Podczas rekolekcji wielkopostnych trzeba „załatwić” wiele spraw nie tylko z
Bogiem, ale i ze współmałżonkiem, z rodzicami, z dziećmi i bliźnimi. Rekolekcje są po to, aby wyprostować to
wszystko, inaczej zmarnujemy dni, które zostały nam dane na uleczenie duszy.
Naprawdę warto wybrać się na wielkopostne ćwiczenia duchowe, by za Julianem Tuwimem zawołać:
Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie.
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie…
I z taką wielką żałobą
Będę się żalił przed Tobą,
Chrystusie,
Że duch mój przed Tobą klęknie
I wtedy serce mi pęknie,
Chrystusie…
o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp
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EWANGELIA
Łk 13, 1-9
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat
zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż
inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie
nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których
zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy
Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo
zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej
winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc
do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie
znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie,
jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli
nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

Medytacja nad Słowem Bożym

Tradycyjne rozumienie cierpienia głosiło, że jest ono Bożą karą za grzech. Jeśli zatem
człowiek cierpi, choruje, spada na niego jakieś nieszczęście lub umiera tragicznie, to to
wszystko jest wyraźnym znakiem jego winy. Tak rozumowali również uczniowie Jezusa,
komentując wspomniane w Ewangelii dwa dramatyczne wydarzenia z Galilei i z Jerozolimy.
Lecz Jezus przekreślając ten uproszczony tok myślenia kładzie zarazem nacisk na coś
innego: jeśli widząc różne ludzkie nieszczęścia i cierpienia nie wyciągniemy właściwych
wniosków celem poprawienia naszego życia, to możemy „podobnie” zginąć, tzn. bez
możliwości naprawienia wyrządzonych innym krzywd, bez chwili chociażby czasu
na wzajemnie przeproszenie i pojednanie.
Jezusowe „podobnie” nie oznacza tu: „równie tragicznie”, ale: bez czasu na żal i bez
możliwości naprawienia czegokolwiek.
Następująca sukcesywnie przypowieść o jałowych figowcu jest obrazem ludzkiego
bezowocnego życia (symboliczne „trzy lata” być może są nawiązaniem do trzyletniego
nauczania Jezusa na terenie Izraela w ramach Jego publicznej działalności). Bóg daje nam
i im jeszcze „ten jeden rok” (rok miłosierdzia!) w nadziei na nawrócenie i przyniesienie
właściwych owoców.
ks. Wojciech Michniewicz

Intencje mszalne
Dzień

Godz.

1700

Intencja
1) + Tomasz Kosicki (1 r. śm.)
2) + Pelagia, Seweryn Zobel, Feliceta, Marceli Fibikowscy i z pr. o
zdrowie dla Mariana i szczęśliwe rozwiązanie dla Kasi
3) + Marta (35 r. śm.), Feliks, Czesław Jastrzębscy
+ Andrzej Włodarczyk
+ Kazimierz, Pelagia Wesołowscy oraz rodzeństwo Irena, Jadwiga i
Tadeusz
+ Anna Konieczna
Chrzest: Kornelia Garbatowska, Agata Zajkowska
+ Gabriela Adamska

23.03.2019
Sobota

1700

800

+ Maria Terakowska

1700

+ Barbara Pawłowska

800

+ Janina Rychłowska (35 r. śm.), Leokadia Rychłowska
1) + Maciej Kasprzak
2) Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże z ok. 90 rocznicy Urodzin Reginy
W int. Parafian
1) + Maciej Kasprzak
2) + Marian Trzciński
W int. Parafian
1) + Andrzej Włodarczyk
2) + Franciszek, Edmund, Maria, Stanisław Pasiowiec, Pelagia,
Wojciech Szocińscy
W int. Parafian
1) + Jan Posłuszny i zm. z rodziny
2) + Jerzy Prus
+ Jerzy Piotrowski
1) + Tadeusz Polus
2) + Maria Iglińska
+ Stefania, Antoni, Andrzej Soroka i z pr. o błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej dla rodz. Nowaków
Z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i Boże błogosławieństwo dla
Krystyny, Łukasza i Jonasza
1) + Irena (14 r. śm.),Joanna, Józefa, Ignacy Kmieć, Zbigniew
Walicki, Irena Wojciechowska i zm. z rodz. Barczów
2) + Ewa Labrenz
+ Dyonizy, Irena Ciemnoczołowscy

800
24.03.2019
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25.03.2019
Poniedziałek
26.03.2019
Wtorek
27.03.2019
Środa
28.03.2019
Czwartek
29.03.2019
Piątek
30.03.2019
Sobota

1000
1200

1700
800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800

31.03.2019
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1000
1200
1700

Ogłoszenia duszpasterskie
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1.

Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu
stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.
2. Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”,
rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. Nauki na każdej Mszy św. do środy wygłosi
dla nas ks. mgr Arkadiusz Ksycki, wikariusz w parafii pw. Św. Ducha w Rogoźnie.
3. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem
uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego
poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się
podczas Mszy Świętej o godz. 17.00.
4. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. we wtorek 26 marca br. o godz.
17.45 w kościele.
5. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych.
Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki po wieczornej Mszy św. Gorzkie
żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 16.00.
6. Tradycyjnie w Wielkim Poście pragniemy przygotować na Święta Wielkanocne paczki dla
wielodzietnych i ubogich rodzin z naszej parafii. Przy ołtarzu bocznym wystawiony jest
kosz, do którego można składać trwałe produkty spożywcze, a także artykuły, które mogą
stanowić prezent świąteczny dla dzieci. Za okazane serce już dzisiaj dziękujemy. Także jako
jałmużnę wielkopostną można wrzucić ofiary do skarbony pod figurą Serca Pana Jezusa, które po
Wielkanocy zostaną przekazane wyłącznie na wykup recept dla ludzi ubogich z naszej parafii.
Tym zajmie się Parafialny Zespół Caritas.
7. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed wieczorną Mszą św., a
Godzinki ku czci Nieokalanego Poczęcia NMP w sobotę przed poranną Mszą św.
8. Zapraszamy na katechezy o wierze i życiu skierowanych do osób dorosłych oraz młodzieży,
prowadzonych przez Drogę Neokatechumenalną, w każdy czwartek i niedzielę o godz. 18.00
w salce parafialnej.
9. Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii.
10. Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
11. Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą wszystkim naszym
Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i sympatykom naszej Parafii. Na rozpoczynający
się tydzień życzę błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.

Kancelaria Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie
 biuro parafialne nr tel. 61 426 15 51
czynne: poniedziałek, środa - 17.30 -18.30
wtorek - 10.00 - 11.00
 biuro cmentarne nr tel. 733 324 117
czynne: poniedziałek – piątek 9.00 - 15.00
sobota - 9.00 - 12.00

