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Być samotnym znaczy 
być powołanym do 

przebywania zupełnie                   
i zawsze sam na sam                    

z Bogiem w środku 
świata.  

 
bł. Michał Sopoćko  

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża, Rok XI,  Nr 464,  12.03.2023 r.    74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Kościelna 17,  Tel. +48 534 179 127   

 

Jezu ufam Tobie!  

ŚWIĘTY J AN PAWEŁ II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiary-
godne źródła”. Dodał, że„ nie wzięli przy tym 
pod uwagę istniejących raportów i opracowań, 
które ukazują rzetelnie jego słowa i czyny”. Abp 
Gądecki podkreślił, że poczynając od decyzji Jana 
Pawła II, „Kościół podjął zdecydowany wysiłek 
powołania struktur i opracowania jednoznacz-
nych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo 
dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych 
przestępstw seksualnych, a przede wszystkim 
wspomóc osoby skrzywdzone”. Dodał, że obro-
na świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza 
twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. 
„Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału 
Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało 
konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwa-
niami. Trzeba też być świadomym tego, że                       
w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko                     
w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świa-
domość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwią-
zywania problemów” – przypomniał. „Wzywam 
zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie nisz-
czyć wspólnego dobra, a do takiego należy nie-
wątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy 
winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie 
Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża” – 
zaapelował przewodniczący.                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

  

Czujesz się osamotniony. Po-
staraj się odwiedzić kogoś, kto 
jest jeszcze bardziej samotny.  

 
                                                     św.  Jan Paweł II 

 

 

URZECZYWISTNIENIE                   

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO –                         

POKUTA. 

 
… Sakrament pokuty obok sakramentu 

chrztu jest dziełem, w którym jak najbardziej 

ujawnia się nieskończone miłosierdzie Boże, 

po wszystkie czasy, aż do końca świata. 

Władzę odpuszczania grzechów, jaką tylko 
On sam posiadał, przekazał Zbawiciel 
Apostołom i ich następcom – biskupom                        
i kapłanom, aby grzesznicy po wszystkie 
czasy mogli powiedzieć: „Bóg mi przeba-
czył!”. Wieczorem w dniu zmartwychwsta-
nia ukazał się Pan Jezus Apostołom                      
w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: 
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane(J 20,22-23). Ewangelię o 
tym zdarzeniu czyta Kościół dopiero w 
Niedzielę Przewodnią czyli Białą, która z 
tego tytułu jest również najodpowiedniej-
szym dniem na uwielbienie Boga w miło-
sierdziu Jego, jakie otrzymujemy w sakra-
mencie pokuty. 

Miłosierdzie Boga w dziełach Jego,                                       

bł. M. Sopoćko,  t.III, s.223-227  

 

 

Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli, by 
nie niszczyć wspólnego dobra, a do ta-
kiego należy niewątpliwie dziedzictwo 
Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać                  
o błogosławieństwie, jakie Opatrzność 
dała nam za sprawą tego Papieża – napi-
sał przewodniczący Konferencji Episko-
patu Polski abp Stanisław Gądecki                        
w oświadczeniu w związku z publikacja-
mi dotyczącymi metropolity krakowskie-
go kard. Karola Wojtyły. Przewodniczący 
KEP podkreślił, że św. Jan Paweł II  to jeden 
z najwybitniejszych papieży i największych 
Polaków. „Papież Polak był i pozostaje mo-
ralnym punktem odniesienia, nauczycielem 
wiary, a także orędownikiem w niebie” dla 
milionów Polaków – zauważył. „W tym świe-
tle szokujące są próby zdyskredytowania jego 
osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem 
troski o prawdę    i dobro” – dodał. Prze-
wodniczący Episkopatu zaznaczył, że „auto-
rzy tych dyskredytujących głosów podjęli się 
oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, 
często ahistoryczny, bez znajomości kontek-
stu, bezkrytycznie uznając tworzone przez 

 
 DUCHOWOŚĆ WIELKIEGO POSTU 

 
Historycznie rzecz biorąc, okres ten kształtował sie powoli, przyjmując rόżne for-

my, by wreszcie osiągnąć znane nam dziś oblicze. W pierwszych wiekach Wielki 

Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III w. poszczono już cały 

tydzień, zaś na początku IV w., na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na 

pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został on 

przedłużony do czterdziestu dni. W VII w. za początek postu przyjęto szóstą nie-

dzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele były wyłączone z postu, aby zacho-

wać 40 dni pokutnych, ich początek przypadał na środę; stąd Środa Popielcowa. Od 

1570 roku był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący w Kościele. W tym dniu 

na znak pokuty posypywano głowy popiołem przypominając sobie o prawdziwej 

wartości życia przy Bogu. Po Soborze Watykańskim II (1962-1965) ujednolicono 

rόżnie funkcjonujące nazwy niedziel Wielkiego Postu, tak że dziś nazywają się one: 

pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta Wielkiego Postu, szόsta natomiast nazywa 

się Niedzielą Palmową, czyli niedzielą Męki Pańskiej. Okres Wielkiego Postu trwa 

do liturgii Wielkiego Czwartku, ktόra z kolei rozpoczyna właściwe jedno wielkie 

Święto Paschalne celebrowane w ramach trzech dni, tzw. Triduum Paschalne. 

Chodzi tu o to, co Kościόł nazywa metanoją, czyli o trwalsze przylgnięcie 

do Boga, o nawrόcenie serca człowieka ku Niemu oraz pojednanie z bliźnimi, wy-

rażone w: 

-większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu, 

-większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają pomόc rόwnież organi-

zowane rekolekcje parafialne, 

-unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw, 

-większym skupieniu się na modlitwie, zarόwno tej prywatnej jak i wspόlnotowej, 

-wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych, 

-korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania, 

-uczestnictwie w rόżnych ćwiczeniach wielkopostnych, na przykład w nabożeń-

stwach wielkopostnych (gorzkie żale, droga krzyżowa), lub podejmowaniu pew-

nych szczegόlnych postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachetność 

serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych. 

Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka wielkopostnego skupienia 

się na modlitwie, poście i jałmużnie. W rzeczywistości wszystkie one mają na celu 

wskazanie, że pierwszym działającym w naszym życiu jest Bόg, ktόry jest w stanie 

skutecznie pokierować nasze życie, uleczyć nasze ewentualne zagubienie się                          

w grzechu i pysze, czy zatrzymać choćby na chwilę nasze ciągłe zabieganie. Oczy-

wiście, my ze swojej strony podejmujemy te działania mając na uwadzę zbawcze 

posłanie Jezusa Chrystusa, a szczegόlnie Jego decyzję ofiarowania swego życia za 

nas, bo to jest głόwny motyw naszego nawrόcenia (metanoji). 

 

Brak co jakiś czas obecności podobnego okresu w naszym życiu, brak tej 

świętej refleksji przynajmniej raz w roku wcześniej czy pόźniej jest w stanie wyja-

łowić nas z naszego człowieczeństwa i z naszej wrażliwości na słowo Boga i obec-

ność innych ludzi. 

WARTO WIEDZIEĆ… 
Modlitwa 

Modlitwa to osobowe spotkanie człowieka z Bogiem, które ma charakter nadprzyrodzonej 

rozmowy. Prowadzi do wejścia we wspólnotę z Bogiem i może przybierać formę dziękczy-

nienia, uwielbienia, prośby, przebłagania, itp. Najczęściej praktykowane rodzaje modlitwy to 

adoracja, modlitwa Jezusowa, rozmyślanie i kontemplacja. Forma i rodzaj uprawianej modli-

twy zależą od stanu wiary, świadomości religijnej, umiejętności intelektualnych i duchowych 

czy sytuacji życiowej. Podczas modlitwy najważniejsza jest jednak świadomość łaski, jakiej 

udziela Bóg. W modlitwie człowiek spotka się w swoim sumieniu z Bogiem i odnajduje 

prawdę, dobro oraz światło, które są niezbędne dla odkrycia swego powołania i zrealizowania 

go. Modlitwa jest również sposobem na uświęcenie czasu i ofiarowanie go Bogu ze wszyst-

kim, co wypełnia ludzkie życie. 

 

Post 
Podręcznikowa definicja postu określa go jako praktykę pokutną polegającą na powstrzyma-

niu się lub ograniczeniu w korzystaniu z pokarmów mięsnych. Wierni podejmują post z mo-

tywów religijno-moralnych dając świadectwo postawy pokutnej. W nauczaniu Pana Jezusa 

post – obok modlitwy i jałmużny – stanowi jeden z podstawowych aktów wiary. Post zwany 

potocznie ścisłym oraz rozumiany jako powstrzymanie się od spożywania mięsa i zarazem 

ograniczone spożywanie innych pokarmów obowiązuje w Popielec i w Wielki Piątek. Obej-

muje on osoby pełnoletnie aż do rozpoczęcia 60. roku życia. Ponad rygorami formalnymi w 

praktyce postu – jak uczy św. Jan Paweł II – chrześcijanin dostrzega w nim świadectwo na-

wrócenia i osobiste umartwienie w łączności z Chrystusem ukrzyżowanym i w duchu soli-

darności z głodującymi oraz cierpiącymi. 

 

Wstrzemięźliwość 
Wstrzemięźliwość jest umiejętnością powstrzymania się od czegoś lub zachowania w czymś 

umiaru, a na zewnątrz ujawnia się opanowaniem woli, uczuć, emocji i pożądań zmysłowych. 

Podejmowana w okresie Wielkiego Postu i z inspiracji ewangelicznych porządkuje dążenia 

człowieka, kieruje je ku wartościom i pomaga zrozumieć godność ciała ludzkiego, męskiej 

lub kobiecej podmiotowości, odkrywa wartość osobistego powołania. Jest niezbędna dla osób 

walczących z nałogami i uzależnieniami oraz zalecana jest dla pragnących świadomie i ku 

wartościom prowadzić swoje życie. 

 

https://www.ekai.pl/tag/stanislaw-gadecki/
https://www.ekai.pl/tag/stanislaw-gadecki/
https://ekai.pl/?s=Jan+Pawe%C5%82+II
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             Intencje mszalne                             Intencje mszalne                              Parafia  - ogłoszenia  
 

III NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU – 12.03                                                                                      
800    + Damian Kurzydlak  - greg.16                                                                                                                 
1030   za parafian                                                                                                                       
1200  + Leontyna Wesołowska (2r. śm)                                                     
1200 w int. Patryka z okazji urodzin, dla jego rodzi-
ców Joanny i Pawła i braciszka Piotrusia, o Boże bło-
gosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej                                                                                               
1800  ++ Barbara, Edyta, Cyryl, Wojciech, Hieronim, 
Mieczysław i Henryk, Ryszard z rodz. Pełków; ++ 
rodziców obojga stron  

900 NAWROCKO  + Bronisława, Piotr, Edward          
Szmigiel i + Adam Guzowski  
900 WIERZBÓWEK + Józef i Janina Kuźniewscy    
1015 DALSZE + Maria Ludowicz - greg. 12 

PONIEDZIAŁEK – 13.03.                                                                                                                                                                                                                   
700    Krystyna Gałgan oraz zmarłych z rodziny        
Adamowicz, Gałgan, Macuło  i Kowalskich                                                                                                                                                            
700   + Maria Ludowicz – greg. 13                                                                                                                                                                                                                                                                              
1800 + Damian Kurzydlak - greg.17                                                                                                                                                                                                                                                               

WTOREK  – 14.03 – wotywa o Miłosierdziu 
Bożym                                                                                                                
700   O pojednanie w rodzinie Michała i Eweliny oraz                    
o potrzebne łaski dla wnuczki Amelki                                                                                                                                                              
1700 DALSZE  + Maria Ludowicz – greg. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1800  + Damian Kurzydlak - greg.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ŚRODA – 15.03.                                                                                                                                             
700  + Damian Kurzydlak - greg.19                                                                                                                                                           
1700 WIERZBÓWEK  + Maria Ludowicz – greg.15                                                                                                                                                                                                                                           
1800 w int. dziękczynno - błagalnych za                     
wstawiennictwem bł. Michała Sopoćki. 

CZWARTEK  -  16.03.                                                                                                                   
700   + Damian Kurzydlak - greg.20                                                                                                        
700 za nawrócenie Kuby i opiekę Maryi oraz w po-
dziękowaniu za otrzymane łaski                                                                                                                                                                                                                                                   
700   + Maria Ludowicz – greg. 16                                                                                                                                                   
1800 + Antoni Oliwiak w 24 rocz.            

 

 

 

 

 

PIĄTEK  - 17.03.                                                                                                                                        
700  + Damian Kurzydlak - greg.21                                                                                                                                     
1700 NAWROCKO  + Maria Ludowicz – greg. 17                                                                                                                                                                                                                                                               
1800 O Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa   

SOBOTA - 18.03.                                                                                                                               
700   + Damian Kurzydlak - greg.22                                                                                                                 
700 za nawrócenie Michała i opiekę Maryi oraz                                  
w podziękowaniu za otrzymane łaski                                                                   
1100 + Maria Ludowicz – greg. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1800 + + Jerzy Kowalski  w 20 rocz. oraz + Zuzanna, 
Józef Kowalscy, Maria 

IV NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU – 19.03.  
-  LAETARAE – łac. Raduj się                                                                                     
800    + Damian Kurzydlak - greg.23                                                                                                                     
800    + Maria Ludowicz  - greg. 19                                                                                                                                                                                                                                        
1030   o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
opiekę Matki Bożej dla P. Marii Skwarnej  w 80 rocz. 
urodzin                                                                                                                                                   
1200  +  Wiesław Bilecki (2r. sm), Irena, Kazimierz,     
Tekla i Edward Musiał                                                                                                                                                                   
1200  w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego                                                                                                               
1800  dziękczynno - błagalnych za wstawien-
nictwem św. Józefa                                                                                                                                                                  
1800   + Zenon Obłąk w 4 rocz. 

900 NAWROCKO  o Boże błogosławieństwo dla                     
Ignacego , naszego ministranta   w rocz. urodzin                                                                                                                                             
900 WIERZBÓWEK o Boże błogosławieństwo dla                      
P. Józefy Woźniak w 80 rocz. urodzin                                                                                                                                                    
1015 DALSZE + Józef Biesiadecki 

Intencje prosimy zamawiać w kancelarii parafialnej  
Msze gregoriańskie, do których zachęcamy  w szczególny spo-
sób, prosimy o zgłaszanie z miesięcznym wyprzedzeniem i 
tylko u księdza. 
Intencje można również zamówić telefonicznie 534 179 127 oraz  
majlowo:  kancelaria@milosierdzie-mysliborz.pl.  Ofiarę za 
Mszę św. można złożyć za pomocą karty płatniczej.  

Intencje mszalne na rok 2023 prosimy również zamawiać on-
line poprzez stronę internetową  

http://www.milosierdzie-mysliborz.pl 

 

 

 

 

  

 

.      ZBIÓRKI ODZIEŻY  - JEŚLI CHCESZ                    

POMÓC: 
W 2013 roku Caritas Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej zawarła umowę  z Firmą Handlową K&M 
zajmującą się zbiórką odzieży. Do worków może być pa-
kowana odzież, obuwie, koce, ręczniki, pościel, itp. 

Dzięki podjętej współpracy odzież i inne materiały tek-
stylne podlegają właściwej selekcji i są w pełni wykorzy-
stane w zależności od stanu ich zużycia, a nasi pod-
opieczni otrzymują odpowiednie ubranie. Zwracamy się 
prośbą o życzliwe przyjęcie podjętej przez nas akcji. 

 

WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIĄTEK  

DROGA KRZYŻOWA 

17.00. z udziałem dzieci  
17.30. z udziałem młodych i dorosłych 

16.45. kościołach filialnych 
 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste,  zmiłuj 
się nad nami ! 

NIEDZIELA                    
GORZKIE ŻALE  

17. 30  w kościele parafialnym 
z kazaniem pasyjnym. 

w kościołach filialnych 20 min 
przed Mszą św. 

 

ADORACJA                        
NAJŚWIĘTSZEGO                              

SAKRAMENTU - KAPLICA  

poniedziałek – piątek                                                
7.30.- 17.30.  

 
 

  
 

CHWILA REFLEKSJI… 
J 4, 5 - 42 

Dzisiejsza Ewangelia, która opowiada  o spotka-
niu Pana Jezusa z Samarytanką. Wychodząc od 
wody, która była w studni w Sychar, Jezus przed-
stawił jej naukę o wodzie żywej, która wypływa                  
z ludzkiego serca ku życiu wiecznemu. Zbawiciel 
pragnie, ale nie tyle wody, ile wiary człowieka. Za-
kończenie tego fragmentu Ewangelii właśnie o tym 
mówi: Samarytanie uwierzyli, że Jezus Chrystus 
jest zapowiedzianym Mesjaszem Bożym. Bóg zaw-
sze uwalnia człowieka z klęski, aby okazać mu do-
bro swego majestatu. Jak o tym mówi św. Paweł w 
Liście do Rzymian, w którym stwierdza, że Jezus 
umarł za nas z miłości do nas, a umarł na krzyżu 
wtedy, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Gdy teraz 
w całościowym spojrzeniu przyglądniemy się dzi-
siejszym słowom natchnionym, zauważymy pewną 
prawidłowość relacji człowieka z Bogiem. Otóż 
człowiek w swoim życiu ma przeróżne potrzeby                   
i braki, wydaje się nam niekiedy, że problemy prze-
rastają nasze ludzkie siły. Wówczas wołamy do 
Boga, aby On sam dopomógł nam w tragicznym 
niekiedy czasie. Już wtedy, może nawet nie wie-
dząc, okazujemy naszą wiarę w Niego i w Jego po-
moc. Zwracamy się z prośbą, wierząc, że Stwórca 
nam pomoże. Jezusowi chodzi jednak bardziej                     
o wiarę, która nie pojawia się tylko w chwilach 
nadzwyczajnych. On chce, abyśmy okazywali naszą 
wiarę w Bożą opatrzność i Jego miłość w naszych 
codziennych zajęciach. W przypadku Samarytanki 
dwadzieścia wieków temu było to czerpanie wody 
ze studni. Dziś Jezus pragnie naszej wiary w Inter-
necie, ulicznych korkach, zakładzie pracy… On 
chce, byśmy się z Nim spotykali codziennie, w au-
tobusie, tramwaju, pociągu, telewizji... W spotka-
niu z rodziną i sąsiadami – On chce być z nami 
zawsze, bo nas kocha! Jezus umarł za nas z miłości 
do nas i dlatego oczekuje od nas MIŁOŚCI! 

        

       
 
W Instytucie trwają przygotowania do                       
III Myśliborskiego Kongresu Miłosierdzia, który 
odbędzie się w dniach 11-18 czerwca br.  
 
W najbliższy wtorek tj. 14.03.br godz. 18.00 na 
plebani odbędzie się kolejne robocze spotkanie 
zaplanowane jest na Zapraszamy do współpracy. 
Masz czas wolny przyjdź!  
 
 

PORADNIA MIŁOSIERDZIA                                                                                 
WYKAZ TELEFONICZNYCH DYŻURÓW SPECJALISTÓW 

 
TEMATYKA 

PORAD 

DNI 

MIESIĄCA 

GODZINA KONTAKT 

 

PORADY 

NOTARIALNE 

 

I  WTOREK 

 

14.30 -

15.30 

 

95 74734 67 

ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE, 

REJESTRACJA  -  

KRS   

I 

CZWARTEK 

 

16.00 – 

17.00 

603 894 475 

 

EMERYTURY, 

RENTY , ZASIŁKI , 

UBEZPIECZENIA -  

ZUS 

 

II WTOREK 

 

16.00 – 

17.00 

 

667 697 260 

PORADY W ZA-

KRESIE POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

II 

CZWARTEK 

14.00 – 

15.00 

602 597 813 

 

PORADY 

PEDAGOGICZNE 

 

III  

WTOREK 

 

16.00 – 

17.00 

 

501 090 861 

PORADY PRAWNE III 

CZWARTEK 

16 .00 – 

17.00 

607 998 152 

 

WSPARCIE 

PSYCHOLOGICZNE 

 

IV 

WTOREK 

 

16.00 – 

17.00 

 

692 666 944 

POMOC DUCHOWA IV 

CZWARTEK 

16.00 – 

17.00 
534 179 127   

    

 
 

mailto:kancelaria@milosierdzie-mysliborz.pl
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