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Miłosierdzie to 
sekret, to tajemny 

sposób, jak wejść w 
miłość Boża.  

 
  

bł. Michał Sopoćko  
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Nie samym chlebem … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jest taka chwila, że wraz z wodami 
chrztu, które spływają na każdy ołtarz                  
w Wigilię Wielkanocną, powracamy do 
chrzcielnicy serca, aby jeszcze raz 
powiedzieć "tak" wypowiedzianemu do 
uczniów wezwaniu Jezusa: "Chodźcie,                  
a zobaczycie" (J 1, 39). To początek 
naszego znowu całkowicie odświeżonego 
oraz inaczej ukierunkowanego 
duchowego życia. 
Chrześcijanin, przeniknięty świa-
domością Chrystusowego krzyża, idzie 
znowu do grobu serca, pozbawionego 
swoich rozterek i pożądań, aby 
powiedzieć: "Wierzę". Jak powinno się 
to dokonać? Niektórzy mówią, że 
wschodniochrześcijańskie praktyki 
postne powstały z szacunku dla 
czterdziestodniowego postu samego 
Jezusa, gdy - jak naucza Pismo Święte - 
po chrzcie w Jordanie "zaraz też Duch 
wyprowadził Go na pustynię. 
Czterdzieści dni przebył na pustyni 
kuszony przez szatana" (Mk 1, 12-13). 
Inni mówią, że wielkopostne praktyki na 
Zachodzie rozwinęły się w odpowiedzi 
na własne słowa Jezusa: "Czy goście 
weselni mogą pościć, dopóki pan młody 
jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo 
pana młodego mają u siebie. Lecz 
przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana 
młodego, a wtedy, w ów dzień, będą 
pościć" (Mk 2, 19-20). 
 
OD ASCEZY DO WIARY 

 
Niezależnie od tego, jaki teologiczny 
impuls kieruje tą praktyką                                
w chrześcijańskiej historii, prawdą jest, 
że asceza postna jest wspólna wszystkim 
wielkim religijnym tradycjom, ponieważ 
ukazuje poszukującym odległość między 
ich panowaniem nad sobą a przymusem 
samozadowolenia. Nic tak jak uczucie 
dobrowolnego głodu - niezaspokojonego 
przymusu, aby szukać sytego pokarmu, 
czerpać rozkosz z folgowania sobie, 
wymagać stałego fizycznego spełnienia - 
nie wyostrza zdolności do duchowej 
koncentracji. Przenikliwość duszy                        
i świadomość życia poza materią 
przychodzi łatwiej, gdy nie pozwalamy 
materii, aby nas przygniatała. Wielki 
Post daje nam możliwość spojrzenia na 
samych siebie, zobaczenia słabych 
miejsc, dotknięcia ran w naszej własnej 
duszy i postanowienia, aby spróbować 
jeszcze raz żyć niezależnie od naszych 
najniższych pragnień. 
Jeżeli przezwyciężymy nasze impulsy 
wymagające natychmiastowego 
zaspokojenia, jeżeli poskromimy 
nasze fizyczne żądze, może będziemy 
zdolni wznieść się ponad trawiącą nas 
chciwość. Może będziemy zdolni 
zapanować nad gniewem, który stanowi 
zasłonę między nami a obliczem Boga. 
Może będziemy mieli teraz powód, aby 
wyprzeć się pychy, która jest barierą 
wzrostu. Może będziemy umieli wyprzeć 
się pożądania, które nie dopuszcza do 
nas uwalniającej łaski prostoty. Może 
nawet znajdziemy energię, aby zwalczyć 
lenistwo, które wstrzymuje nasz 
duchowy postęp, łakomstwo, które 
przywiązuje nas do własnego brzucha, a 
także zawiść, która uniemożliwia nam 
bycie radosnymi dawcami dawanych 
przez nas darów.  Po to jest nam Wielki 
Post!  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Po co nam Wielki Post? 
 
Wielki Post nie jest rytuałem. 
Jest czasem danym po to, aby 
poważnie przemyśleć, kim Jezus 
jest dla nas i aby gruntownie 
odnowić naszą wiarę pisze Joan 
Chittister, autorka książki  Co rok 
bliżej Boga. 

 
Aby zrozumieć w pełni Wielki Post                          
z charakterystycznym dla niego 
czterdziestodniowym powstrzymywaniem 
się od pokarmów, trzeba by przemierzyć 
tam i z powrotem drogę między jego 
historyczną ewolucją w Kościele                                
a stopniowo rozwijającym się poczuciem 
jego celu niezależnie od istoty, miejsca lub 
tempa owej ewolucji. W ostatecznym 
rozrachunku jest ważne, aby zdać sobie 
sprawę, że przed 330 rokiem 
czterdziestodniowy okres wielkopostny był 
znany we wczesnym Kościele. We 
wspólnocie, której zagwarantowano 
religijną tolerancję dopiero w 313 roku, 
miało to samo w sobie niemałe znaczenie. 
Wiemy na przykład, że przynajmniej do VI 
wieku Boże Narodzenie nie było 
powszechnym świętem, obchodzonym 
wszędzie w Kościołach, na Wschodzie i na 
Zachodzie. Oczywiście, Pascha była 
najwcześniejszym i najważniejszym.  

TWORZENIE WSPÓLNOTY 

 

Przez wieki w każdą niedzielę paschalną 
uczta gromadziła chrześcijańską 
wspólnotę, aby ta wciąż na nowo 
uświadamiała sobie uroczyście polecenie: 
"To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22, 19). 
Historia mówi jasno, że nie ma co do tego 
wątpliwości. Wspomnienie Paschy, inaczej 
niż historia Bożego Narodzenia, było 
intensywne i żywe. 
 
Żadne reguły na przykład nie były 
potrzebne, aby złączyć tę wspólnotę. 
Żadnych praw nie musiano wydawać, aby 
ją utrzymać. W istocie przez wieki nie 
spisano żadnych rozporządzeń dotyczących 
odprawiania Eucharystii, a uczyniono to 
dopiero wtedy, gdy nadzieja na rychły 
powrót Jezusa zmieniła się z poczucia, że 
to się zdarzy "teraz", na uznanie, że to jest 
"już, lecz jeszcze nie". Jezus, o czym 
wiedzieli pierwsi chrześcijanie, żył we 
wspólnocie, chociaż było coraz mniej 
pewne, że Jego powrót po 
Zmartwychwstaniu, jaki sobie wyobrażali, 
nastąpi wkrótce. 

 
 

 

 

 

PAMIĄTKA ZMARTWYCHWSTANIA 

Zmartwychwstanie, triumf Jezusa nad 
śmiercią, o czym wiedziano, nastąpił już, 
lecz oczywiście nie dokonał się jeszcze 
całkowicie. Jezus nie był na nowo obecny 
w rzeczywistym czasie. Dopóki się tak nie 
stanie, co ostatecznie zrozumiano, sama 
wspólnota jest zdolna być obecnością 
Chrystusa na ziemi. Do tego czasu, właśnie 
poprzez paschalną ucztę, poprzez 
wspomnienie krzyża i pustego grobu, 
Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha 
Świętego, chrześcijańska wspólnota 
dorasta coraz głębiej do Jezusa. Oto jako 
znak dla świata wokoło chrześcijańska 
wspólnota podejmuje na nowo swoją 
odpowiedzialność za to, aby iść naprzód 
razem w imię Jezusa (Mt 18, 20). Pytanie 
brzmi: W jaki sposób? I dlaczego? 
 
WIELKANOC TO NIE PASCHA! 

 
Praktyki związane z upamiętnianiem 
śmierci i Zmartwychwstania Jezusa 
rozwijały się z czasem w różnych 
miejscach, lecz łączyła je jedna nić 
porozumienia. Była to wspólna 
świadomość, że Wielkanoc nie jest 
chrześcijańskim odpowiednikiem 
żydowskiego święta Paschy, jak niedziela 
nie jest chrześcijańskim szabatem. Nie, 
Wielkanoc ma inny sens i cel niż żydowska 
Pascha. 
 
Właśnie na tę różnicę między Wielkanocą      
i żydowską Paschą, na punkt przecięcia 
tych dwóch duchowych światopoglądów 
Wielki Post ma nas przygotować. Dla 
Żydów Pascha jest znakiem wybawienia, 
"Boga z nami" w szczególnym 
historycznym momencie przeszłości. Dla 
chrześcijan Wielkanoc jest znakiem "Boga 
z nami" w przeszłości, ale też z nami teraz 
i w czasie, który nadejdzie. To jedno 
świadome pojęcie jest rdzeniem wiary, 
życia w Chrystusie, chrześcijańskiego 
świadectwa teraz i na wieki. W każdym 
kolejnym roku Wielki Post wzywa każdego 
z nas do odnowy naszego nieustannego 
obowiązku, aby wprowadzać 
Zmartwychwstanie do naszego życia tu                   
i teraz. Wymaga to jednak zarazem 
uzdrawiania i doskonalenia duszy, 
zarazem pokuty i wiary, zarazem 
oczyszczenia z tego, co jest zbędne                                       
w naszym życiu i uwydatnienia, 
wzmocnienia tego, co jest istotne. 
 

PRZECIWKO RUTYNIE  
 

Wielki Post wzywa, aby odnowić 
zaangażowanie przytępione może przez 
życie znamionujące się raczej rutyną niż 
refleksją. Wielki Post wymaga ode mnie 
jako chrześcijanina, abym po latach 
prozaicznej regularności albo 
bezmyślnego tkwienia w kieracie wiary 
przystanął na chwilę i zastanowił się 
jeszcze raz nad tym, co się we mnie dzieje. 
Zostaję znowu zatrzymany, abym 
rozstrzygnął, czy ja naprawdę wierzę, że 
Jezus jest Chrystusem, a jeżeli wierzę, to 
czy chcę odpowiednio żyć, gdy przestaję 
słyszeć śpiew aniołów w moim życiu, a 
gwiazda betlejemska traci dla mnie blask. 

 
Wielki Post nie jest rytuałem. Jest czasem 
danym po to, aby poważnie przemyśleć, 
kim Jezus jest dla nas i aby gruntownie 
odnowić naszą wiarę. 

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. 

Wielki Post przynagla nas do 
otwarcia naszego życia na słowo 
Boże, aby dane nam było poznać 

najbardziej fundamentalną 
prawdę: kim jesteśmy, skąd 

przychodzimy, jaki jest nasz cel 
oraz jaką drogę mamy obrać w 

życiu.  
 

papież Benedykt XVI 

otwarcia naszego życia na słowo 
Boże, aby dane nam było poznać 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.granice.pl/ksiazka,co-rok-blizej-boga,250315
https://www.granice.pl/ksiazka,co-rok-blizej-boga,250315
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             Intencje mszalne                             Intencje mszalne                              Parafia  - ogłoszenia  
 

I NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU – 25.02                                                                                      
800    + Damian Kurzydlak (greg.1)                                                                                                                     
1030   za parafian                                                                                                                       
1200  + Piotr Porębski  w 1 rocz;  i za zmarłych                             
w rodzinie                                                                                                 
1800 + Adela i Kazimierz Wysoccy  oraz zmarłych                             
z obojga stron. 

900 NAWROCKO  + Władysława i Wacław 
Beczek 
900 WIERZBÓWEK   + Jan Bogucki w 21 rocz. 
1015 DALSZE – za parafian  
 

PONIEDZIAŁEK – 27.02.                                                                                                                                                                                                                   
700   + Damian Kurzydlak - greg.2                                                                                                                                                                                                                                                              
700   za dusze czyśćcowe ( p. Lucyna )                                                                                                                                  
1800 + Kamil Srokowski  - w 8-my miesiąc po 
śmierci 

WTOREK  – 28.02 –                                                                                                               
700    + Damian Kurzydlak - greg.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
700     +  Stanisława Czapla w 30 dzień po pogrzebie                                                                                                                                                                        
1700 DALSZE – int. wolna                                                                                              
1800 O Boże błogosławieństwo dla Michała z okazji 
81 r. urodzin, zdrowie i potrzebne łaski 

ŚRODA – 01.03.                                                                                                              
700 + Jadwiga i Władysław, Andrzej, Henryk i 
Barbara, Paweł, Honorata, Franciszek i Eugenia, 
Stanisław i Eugenia, Katarzyna.                                                                                                                                                              
700   + Maria Ludowicz – greg. 1                                                                                                                                               
1700 WIERZBÓWEK  – int. wolna                                                                                                
1800  + Damian Kurzydlak - greg.4 

I CZWARTEK Mca-  02.03. -    Msza św.                      
w kaplicy – wotywa o Najś. Eucharystii                                                                          
700 + Damian Kurzydlak - greg.5                                                                                                                                     
700   + Maria Ludowicz – greg. 2                                                                                                                                                   
1800  w int. rodziców modlących się za swoje dzieci  

 

 

 

 

 

I PIĄTEK  Mca - 03.03. – wotywa o NSPJ                                                                                                       
700  + Damian Kurzydlak - greg.6                                                                                                                                     
1700 NAWROCKO  + Leonarda Błach w 30 dzień 
po pogrzebie                                                                                                                              

1800  + Maria Ludowicz – greg. 3                                                                                                                                                    

I SOBOTA Mca- 04.03. – wotywa o NSNMP                                                                                                                               
700   + Maria Ludowicz – greg. 4                                                                                                                                                   
1100  + Feliks i Teofila Leszczyńscy                                                                                                                                     
1800  + Damian Kurzydlak - greg.7                                                                                                                                      

II   NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU – 
05.03.                                                                                      
800    + Damian Kurzydlak - greg.8                                                                                                                     
1030   w int. Żywego Różańca i ich rodzin                                                                                                                        
1200  + Władysława, Stanisław i Feliks Szpakowscy                                                                                                                                                                      
1800  w intencjach dziękczynno- błagalnych za 
wstawiennictwem św. Faustyny Kowalskiej                                                                                                                                                                  
1800  + Maria Ludowicz  - greg. 5 

900 NAWROCKO  +  Helena, Władysława, 
Mieczysław Domańscy + Maria Dyndał                                                                                                                                                    
900 WIERZBÓWEK  w 2 rocz. + Genowefa                              
i + Stanisław Bajer                                                                                                                                                     
1015 DALSZE  - o Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski Boże i zdrowie dla Agnieszki                              
i Stanisławy Emerle 
 
Intencje prosimy zamawiać w kancelarii parafialnej  
Msze gregoriańskie, do których zachęcamy                            
w szczególny sposób, 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 można również 
zamawiać poprzez stronę internetową 
http://www.milosierdzie-mysliborz.pl 

 

 

 

 

  

 

.  
 
      INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MARZEC 2023 

  
Intencja misyjna: za ofiary nadużyć.  
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła 
wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, 
aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na 
swój ból i swoje cierpienia. 
 
Intencja parafialna:  za uzależnionych. Módlmy się 
za ludzi szukających ucieczki w narkotykach, alkoholu, 
przemocy i nienawiści, aby Bóg im dopomógł odnaleźć 
prawdziwy cel życia. 

MODLITWA RÓŻAŃCOWA 
Poniedziałek, czwartek i sobota o 17.30. 

Wtorek, środa i piątek o 17.00. 
 

I Czwartek Miesiąca – Różaniec Rodziców za Dzieci                         
o 17.30.  

 

I Niedziela Miesiąca – Żywy Różaniec o 10.00.  

Zapraszamy do włączenia się w tę codzienną modlitwę                  
i modlitwę wspólnot  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Słowo na dziś! 

Dlaczego tak modlimy się codziennie?  

Ponieważ chleb powszedni jest dobry, jest dla nas ważny, 

wartościowy; jak woda, jak powietrze… 

Dzisiaj jednak słyszymy w liturgii Słowa: „Nie samym chlebem 

żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” 

(Mt 4,4b). 

Zadziwiające… Bóg mówi do ludzi językiem ludzi… A ludzie 

mówią w Jego imieniu konkretne słowa… Nie możemy się zatem 

dziwić, że w wielkim poście kapłani, rekolekcjoniści, misjonarze 

głoszą słowo Boże. Jest to „słowo wiary” (Rz 10,8). A wiara jest 

odpowiedzią człowieka na głoszone Słowo. Wierzymy Słowu                  

(J 4,50; por. Mk 1,15), wierzymy, że Ono pomaga nam przyjąć 

siebie i innych. 

W  orędziu na wielki post roku 2021 papież Franciszek naucza: „        

W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, 

zaczerpnijmy żywej wody nadziei i przyjmijmy z otwartym sercem 

miłość Boga”. 

Myślę, że możemy to uczynić, spotykając się z „obecnością” słowa 

Bożego. „Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego 

trwa na wieki” (Iz 40,8; por. Ps 119,89).  Bóg nie odwołuje tego, co 

chce, czy tego, co mówi (Ps 110,4). Jezus jasno powie: „Niebo                    

i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Mt 24,35) 

Słowo Boże, które mówi do nas Jezus, przekazujemy przecież w 

rodzinach. Uczymy dzieci pacierza, uczestniczymy w niedzielnej 

Mszy świętej. Wszystko po to, by budować naszą wiarę, chronić ją 

i umacniać… 

Stawajmy się „słuchającą wspólnotą wiary”, słuchającą przede 

wszystkim słowa Bożego. Warto doświadczać mocy Słowa, ale po 

to, by wyzwolić tę moc na zewnątrz. Jako „słudzy Słowa”, bierzmy 

do ręki Pismo święte, czytajmy je i rozważajmy. Dzisiaj mamy tyle 

możliwości, by słowo Boże było bliżej nas a my bliżej Jego. 

Zasoby internetowe: np. strona e-sword.net, Słowo na dziś, sms 

biblijny – jako myśl dnia, inne komentarze biblijne, ekumeniczne                 

i nie tylko… Warto z tych zasobów korzystać pamiętając, że „żywe 

jest słowo Boże i skuteczne (…) zdolne osądzić pragnienia i myśli 

serca”. (por. Hbr 4,12-13). Wszystko po to, by Słowem żyć                           

i dzielić się Nim z innymi. 

Przecież „nie samym chlebem żyje człowiek…” (Mt 4, 4b). 

  

  
 

        I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                             

 (Mt 4,  1-11)  
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 
 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był 
kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści 
dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. 
 
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli 
jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie 
stały się chlebem». 
 
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym 
chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych”». 
 
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, 
postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł 
Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, 
napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz 
co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś 
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». 
 
Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie 
będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». 
 
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką 
górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz 
ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 
 
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest 
bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz”». 
 
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili 
aniołowie i usługiwali Mu. 
 
 OTO SŁOWO PAŃSKIE 
 

 
 

MODLITWA DROGĄ                                       

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

 
Całe dzieje ludzkości są wytyczone wysiłkami Boga, aby 

nawiązać rozmowę z człowiekiem . 

Jeśli przestaniesz mówić do Boga (modlić się)                            

nie spotkasz Jezusa i nie usłyszysz Go                    

mówiącego do ciebie. 

Dziennik bł. Michała Sopoćki,  

 

Świat duchowy podobnie jak i fizyczny ma swoje prawa, 
które musimy poznać i do nich w życiu duchowym się 
stosować. Modlitwa,  szczególnie myślna, jako 
czynność władz duszy ma również swoje prawa do 
zachowania, od których zależy jej skuteczność. …W 
modlitwie bierze czynny udział Duch Święty, przeto 
przy modleniu się, oprócz władz rządzących każdą 
czynnością duszy, trzeba stosować się do zleceń 
nadprzyrodzonych, wskazanych nam przez Chrystusa 
Pana.  

1. Modlitwa jako akt duchowy człowieka winna 
być odprawiana przy udziale wszystkich władz 
duszy, a więc rozumu, woli i serca. 

2. Modlitwa biednego przeniknie obłoki(Syr 35, 17) 
– pokora. Im więcej dusza się uniży, tym wyżej 
ją Bóg podniesie…  

3. Żal za grzechy. Wszyscy grzeszni jesteśmy i nie 
mamy pewności , czy grzechy są nam 
odpuszczone, dlatego zawsze na początku 
modlitwy wzbudźmy żal za winy… 

4. Odpowiednia postawa zewnętrzna. Jest ona 
wyrazem wewnętrznego usposobienia                               
i zarazem wpływa na nie.  

5. Wytrwałość. …Nam może się wydawać, że Bóg 
nie słyszy, jak Pan Jezus, gdy zasnął w łodzi, 
albo że odwraca od nas gniewne oblicze, jak 
Zbawiciel od niewiasty kananejskiej. Mimo to 

zawsze bądźmy wytrwali, a nie doznamy 

zawodu. 
 

Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, bł. M. Sopoćko,                      

t.III, s.156-160 
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