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Zewnętrzny znak rozpoczęcia postu - posypanie głów 
popiołem, jest zachętą i zapoczątkowaniem wewnętrznej 
pracy i przemiany serca - nawrócenia. Kościół daje nam 
pod rozwagę konkretne uczynki pokutne: post, modlitwę 
i jałmuŜnę.
• Post nie jest dla samego poszczenia ale po to by o 
Bogu pamiętać. By dla Niego móc wiele poświęcić. 
Pościmy, by kiedy przyjdzie pokusa umieć jej się oprzeć. 
Tu wzorem jest Chrystus kuszony przez Szatana na 
pustyni. Wychodzi zwycięsko dając nam przykład.
• Modlitwa – rozmowa z Bogiem i chęć wyraŜenia Jemu 
dziękczynienia. Jest często zaniedbywana przez 

wierzących. Tłumaczymy, Ŝe nie umiemy się modlić, ale nie chcemy się 
nauczyć. Wygodnie nam jest w świecie, gdy myślimy tylko o sobie. Chrystus 
modli się do Ojca wtedy, gdy podejmuje waŜne decyzje i te o zbawieniu 
człowieka takŜe.

• JałmuŜna- słowo dość zapomniane. Człowiek, który wiele otrzymał jeszcze 
więcej powinien dawać. ”Więcej szczęścia jest w dawaniu aniŜeli w braniu”. 
JałmuŜną nie jest wrzucenie grosza potrzebującemu ale okazanie serca i 
dobra bliźniemu. „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem. Rozdzierajcie 
jednak Wasze serca a nie szaty”. 

Nie wystarczy posypanie głowy popiołem. To tylko zewnętrzny początek, a 
wewnętrzna praca zbliŜa do Boga.

Ks. Proboszcz
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SŁOWO  BOśE
(J. 19, 25-27)

 A obok krzyŜa Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, 
Maria, Ŝona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i 
stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto 
syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny 
uczeń wziął Ją do siebie. 
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 Postać św. Jacka jest najczęściej 
przedstawiana w habicie dominikańskim, 
z monstrancją w jednej dłoni i figurą Matki 
BoŜej w drugiej. Przedstawienie to ma 
źródło w legendzie o ucieczce przed 
Tatarami z Kijowa. Głosi ona, Ŝe kiedy św. 
Jacek musiał w pośpiechu opuszczać 
miasto, zabrał ze sobą Najświętszy 
Sakrament, by uchronić go przed 
profanacją. Wtedy figura Matki BoŜej 
miała do niego przemówić: ,,Jacku, 
zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę?”. 
Święty uklęknął przed nią i tłumaczył, Ŝe 
nie da rady unieść cięŜkiej kamiennej 
figury. Matka BoŜa obiecała mu jednak, Ŝe 
uczyni ten cięŜar lekkim. Jacek wyniósł 
więc i Jezusa w monstrancji, i Jego Matkę. 
Z postacią św. Jacka wiąŜą się liczne 
podania i legendy. Jedna z najbardziej 
znanych mówi o cudzie podniesienia zbóŜ. 
Wśród cudów, które są przypisywane św. 
Jackowi, zdarzają się cudowne 
uzdrowienia, opisy wskrzeszeń. Wiele 
cudów jest związanych z wodą: cudowne 
przejście przez rzekę, przywracanie Ŝycia 
topielcom. Z okazji 400–lecia kanonizacji 
św. Jacka OdrowąŜa, w 1994 roku 
metropolita górnośląski abp Damian 

Zimoń ustanowił nagrodę Lux ex Silesia. 
Nazwa ta nawiązuje do postaci św. Jacka i 
bł. Czesława OdrowąŜów, o których w 
Krakowie mówiło się: ,,światło ze Śląska”. 
Nagroda jest przyznawana osobom, które 
,,poprzez swoją działalność naukowa lub 
artystyczną nawiązują do czasów, gdy 
Śląsk był czołem kultury polskiej i 
promieniował światłem na całą ojczyznę”. 
W tym roku obchodzimy 750. rocznicę 
śmierci św. Jacka OdrowąŜa. Z tej okazji 
nasza parafia w maju organizuje 
pielgrzymkę do Kamienia Śląskiego – 
miejsca narodzin św. Jacka oraz bł. 
Czesława i bł. Bronisławy z rodu 
OdrowąŜów. Za ich wstawiennictwem 
będziemy wypraszali u Boga potrzebne 
nam łaski w kościele parafialnym p. w. św. 
Jacka oraz w kaplicy zamkowej. W czasie 
pielgrzymki zwiedzimy zamek i jego 
otoczenie – przepiękny park, sanatorium… 
Zapraszamy parafian do wspólnego 
pielgrzymowania.

H.H.

Święty Jacek OdrowąŜ
Dziś druga część artykułu o św. Jacku - patronie naszej archidiecezji

Lux ex Silesia

Herb OdrowąŜ
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Strona śywego Ró Ŝańca
Intencje ró Ŝańcowe na marzec 2007 r.

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna:
Aby Słowo BoŜe było coraz bardziej słuchane, kontemplowane, miłowane i 
przeŜywane.

Intencja misyjna:
Aby odpowiedzialni za młode Kościoły niezmiennie troszczyli się o formację 
katechetów, animatorów i świeckich, zaangaŜowanych w słuŜbę Ewangelii.

Obietnice Ró Ŝańca Św. 
- dane przez Maryj ę błogosławionemu Alanowi de Rupe :

1. Ktokolwiek będzie Mi słuŜył przez odmawianie RóŜańca Św. otrzyma wyjątkowe 
łaski.

2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą 
odmawiać RóŜaniec.

3. RóŜaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięŜy 
heretyków.

4. Spowoduje on, Ŝe cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite 
przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego 
marności; podniesie je do poŜądania rzeczy wiecznych.

5. Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie RóŜańca nie zginie.
6. Ktokolwiek będzie odmawiał RóŜaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi 

tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie 
karał w Swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną; jeŜeli będzie 
sprawiedliwym, wytrwałym w łasce BoŜej i będzie godnym Ŝycia wiecznego.

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe naboŜeństwo do RóŜańca - nie umrze bez 
Sakramentów Kościoła.

8. Wierni w odmawianiu RóŜańca będą mieli w Ŝyciu i przy śmierci światło BoŜe i 
pełnię Jego łaski.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli naboŜeństwo do RóŜańca Świętego.
10. Wierne dzieci RóŜańca zasłuŜą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie RóŜańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają RóŜaniec będę wspomagała w ich 

potrzebach.
13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę, Ŝe wszyscy obrońcy RóŜańca 

będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie Ŝycia i w godzinę 
śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają RóŜaniec są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego 
Syna Jezusa Chrystusa.

15. NaboŜeństwo do Mojego RóŜańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
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INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE

Czwartek 1 marzec Sobota 17 marzec
1800 O powołania 1800 R. Rzepiak
Piątek 2 marzec Niedziela 18 marzec
1800 Za + Łucję Gorol w 10 rocz. śm. 800

Sobota 3 marzec 1000

1800 Za + Józefa Szołtysek 1430

Niedziela 4 marzec Poniedziałek 19 marzec
800 R. Kamiński 800

1000 R. Grobelniak Wtorek 20 marzec
1430 800 Ku czci św. Antoniego
Poniedziałek 5 marzec Środa 21 marzec
800 Za + Justynę w 1 rocz. śm. 800

Wtorek 6 marzec Czwartek 22 marzec
800 R. Skołud 1800

Środa 7 marzec Pi ątek 23 marzec
800 1800

Czwartek 8 marzec Sobota 24 marzec
1800 1800 R. Postuła
Piątek 9 marzec Niedziela 25 marzec
1800 R. Kędzia 800 R. Kuś
Sobota 10 marzec 1000 R. Sobota
1800 R. Kreis 1430

Niedziela 11 marzec Poniedziałek 26 marzec
800 800

1000 R. Kulij 1800

1430 Za +Kazimierza Wtorek 27 marzec
Poniedziałek 12 marzec 800

800 1800 Ku czci św. Antoniego
Wtorek 13 marzec Środa 28 marzec
800 Fatimska 800

Środa 14 marzec 1800

800 Czwartek 29 marzec
Czwartek 15 marzec 1800

1800 R. Kalisz Piątek 30 marzec
Piątek 16 marzec 1800 R. Szuła
1800 R. Wieczorek Sobota 31 marzec

1800 R. Jarczyk
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REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNEREKOLEKCJE   WIELKOPOSTNEREKOLEKCJE   WIELKOPOSTNEREKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE

25 – 28 marca 2007
Ks. dr Roman Słupek SDS

Niedziela

- Nauki ogólne na kaŜdej Mszy Św./ 18.00, 8.00, 10.00, 
14.30/ i kazanie Pasyjne

- Nauka stanowa dla męŜczyzn 15.30

Poniedziałek

- Nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00
- Nauka rekolekcyjna dla dzieci o 9.30
- Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00
- Nauka stanowa dla kobiet po Mszy Św. o 18.00

Wtorek

- Nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00
- Nauka rekolekcyjna dla dzieci o 9.30
- Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00
- Nauka stanowa dla młodzieŜy po Mszy Św. o 18.00

Środa

- Zakończenie rekolekcji i nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00
- Nauka rekolekcyjna dla dzieci o 9.30 
- Zakończenie i nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00
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HARMONOGRAM SPRZĄTANIA KOŚCIOŁA
Marzec/Kwiecie ń 2007

3 marzec 2007

Szuła Małgorzata

Ciszewska ElŜbieta

Kalisz Gertruda

10 marzec 2007

Gimlik Ilona

Gracka Jadwiga

Gracka Ewa

17 marzec 2007

Rzepiak Anna

Świerczyńska Małgorzata

Kęska Rozalia

24 marzec 2007

Zaczek Mirosława

Miketta Halina

Gracyalny Danuta

31 marzec 2007

Tyrała Urszula

Wesołowska BoŜena

Więckowska Bogusława

7 kwiecie ń 2007

Kulij Janina

Geisler Ruta

14 kwiecie ń 2007

RoŜek Aniela

Bubała Anna

Kołodziejczyk Krystyna

21 kwiecie ń 2007

Michalska Krystyna

Majowska Dorota

Kamińska Gabriela

28 kwiecie ń 2007

Wróblewska Zofia

Kawka Zofia

Tyrała Janina

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to pro szę zamieni ć się 
między grupami we własnym zakresie 

(pełny harmonogram obejmuj ący wszystkie grupy znajduje si ę w 
gablotce z ogłoszeniami parafialnymi)
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Kącik kulinarny: (dziś danie postne) Kącik kulinarny: (dziś danie postne) Kącik kulinarny: (dziś danie postne) Kącik kulinarny: (dziś danie postne) 
Śledzie z pieczonymi ziemniakami

Składniki na 4 porcje:
6 filetów matiasów
niepełna szklanka jogurtu naturalnego
łyŜeczka musztardy
kwaśne jabłko
2 cebule
1 kg ziemniaków
2 łyŜki oleju 
sok z cytryny 
biały pieprz 
cukier
pół p ęczka 
szczypiorku
 Ziemniaki 
umyj, obierz, opłucz i osusz, W następnej 
kolejności przekrój na pół i posmaruj olejem, 
potem ułóŜ na natłuszczonej blasze i wstaw 
do mocno nagrzanego piekarnika. Będą 
miękkie po upływie 50 minut Uwaga! 

W połowie pieczenia naleŜy je odwrócić.
 Matiasy opłucz, osusz i pokrój w 
3-centymetrowe dzwonka. Cebulę obierz, 

pokrój w piórka, sparz i osącz. 
Jabłko obierz, zetrzyj na tarce o 
duŜych oczkach, skrop sokiem z 
cytryny i wymieszaj z uprzednio 
przygotowaną cebulą. Następnie 
dodaj jogurt, dopraw musztardą, 
cukrem i pieprzem. Przygotowanym 
sosem zalej śledzie i całość na 
pewien czas wstaw do lodówki.
 Gdy ziemniaki się upieką, podaj je 
ze śledziami, posypując całość 
posiekanym szczypiorkiem. Tak 

przygotowane śledzie moŜesz teŜ podawać 
z pieczywem. Niezwykle dekoracyjnie 
wyglądają posypane posiekanym jajem i 
przybrane papryką.

gmb

HUMORHUMORHUMORHUMOR
 Ksiądz Proboszcz  zapowiedział 
z ambony przybycie nowego wikarego. A 
uczynił to tak: „Przyjdzie do nas wikary, co 
dopiero opuścił gniazdo seminaryjne. 
śebyście go nie zepsuli waszymi 
grzechami. Z cięŜkimi przychodźcie do 
mnie, z lekkimi do niego."

*
 Jeden z proboszczów, bardzo 
wyrozumiały nawet dla tych, którzy latami 
nie byli u spowiedzi (dowód: zawsze długa 
kolejka przy jego konfesjonale), 
opowiedział zdarzenie. OtóŜ dwóch 
kolegów - chyba się zmówili - przyszło do 
spowiedzi. Ksiądz miał problem z pokutą, 
ale w końcu tak zdecydował:
- W najbliŜszym czasie idzie 
pielgrzymka do Piekar, proszę iść takŜe, 
ale pieszo. Do butów dajcie grochu, aby 
pokuta była skuteczniejsza.
 Kiedy uszli juŜ szmat drogi, jeden 
cały zlany potem siada w rowie i mówi do 
kolegi:
-  Ty, jo juŜ nie moga iść dalej, mie 
tyn groch gniecie i mom juŜ waserblazy, a

ty idzisz prosto i jeszcze się uśmiechosz.
A kolega na to:
-  Bo jo się tyn groch uwarzoł i mom 
w szczewikach ciaplyta.

*
 Pewien męŜczyzna spowiadał 
się następująco:
- DuŜo przeklinałem, ale duŜo się 
modliłem - to się wyrównuje. 
- DuŜo piłem, ale duŜo pościłem - 
teŜ się wyrównuje. 
- DuŜo kradłem, ale wiele 
rozdałem ludziom - znowu się wyrównuje...
 Przy tych słowach spowiednik 
stracił cierpliwość i krzyknął:
- Pan Bóg cię stworzył, a diabeł 
zabierze do piekła – to teŜ się wyrównuje!

*
W czasach, kiedy w poniedziałek był post 
„państwowy", przyszedł do spowiedzi 
penitent i wyznał, Ŝe jadł mięso w 
poniedziałek. Kapłan - ciut wiekiem 
starszy i doświadczony - powiedział: „Za 
pokutę proszę 3 razy na stojąco 
odśpiewać Międzynarodówkę."
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 Mogę się dzielić z innymi moim 
czasem, choćby chwilką. Nawet kiedy 
jestem bardzo zajęty, znajdę czas, Ŝeby 
podejść do mamy i przytulić się do niej. 
A moŜe zapytać: Mamusiu, czy nie 
trzeba ci pomóc?
 Mogę się dzielić myślą i 
pamięcią z tymi, którzy są daleko albo 
odeszli od nas na zawsze.
 Mogę się dzielić modlitwą z 
tymi, którym nie mogę pomóc inaczej. 
Mogę się dzielić modlitwą z tymi, którzy 
nie umieją się modlić.
 Ciesz się, Ŝe jesteś ubogi, bo 
zamiast wielkich skarbów świata 
otrzymasz jak w bajce królestwo 
niebieskie. Otrzymasz królestwo, które 
jest waŜniejsze od wszystkich królestw 
na ziemi, bo jest królestwem ducha. W 
tym królestwie najwaŜniejsi nie są ci, 

którzy mają władzę i ksiąŜęce tytuły. Ani 
ci, którzy dowodzą wojskiem. Ani ci, 
którzy mają wielkie skarby i bogactwa. 
NajwaŜniejsi są ci, którzy wydają się 
najmniej waŜni. Ubodzy w duchu. Dzieci. 
Ludzie ubodzy, ale szczęśliwi w swojej 
biedzie. Ludzie, którzy umieją się dzielić 
tym, co mają. Ludzie, którzy nie boją się 
straty, bo posiadają taki skarb, który nie 
ginie. A jaki to jest skarb — to ich 
tajemnica. MoŜe to miłość. MoŜe 
kochane dziecko. MoŜe matka. MoŜe 
ojciec. Siostra. Brat. Przyjaciel. Czyjaś 
zwyczajna dobroć, od której otwiera się 
niebo.
 W bajce ten najmniejszy, 
najmłodszy, najbiedniejszy otrzymuje w 
nagrodę pół królestwa. A tu — nawet 
całe królestwo. I to niebieskie.
To jest radość pierwsza.

8 X Radość
czyli o ośmiu błogosławieństwach

Kazania na Górze
(Odcinek 5)

(napisała Anna Kamieńska wydawnictwo „W drodze” Poznań 1985)

Radość pierwsza (2)
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest kró lestwo niebieskie.

Radość druga (1)
Błogosławieni cisi, albowiem oni posi ędą ziemię.

 Nie ci, co krzyczą, rozpychają 
się łokciami, odpychają innych. Nie ci są 
błogosławieni, czyli szczęśliwi. Oni 
zdobywają siłą to, co uwaŜają, Ŝe im się 
naleŜy. Ale to, co zdobyte siłą, ktoś inny 
siłą odbierze.
 Nie ci, co najgłośniej krzyczą o 
swojej odwadze, są najodwaŜniejsi. Za

 chwilę przelękną się szczekania psa.
 Nie ci, co głośno przechwalają 
się siłą, są najsilniejsi. Oni często 
najprędzej uciekają. Pyszałkowie, 
gaduły, krzykacze, myślą, Ŝe swoim 
krzykiem zdobędą ziemię. A oni robią 
tylko wokół siebie duŜo hałasu.

c.d.n.


