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1. W liturgii Kościoła: w piątek - Święto św. Kazimierza, królewicza. 

2. W piątek Droga Krzyżowa o godz. 16.30. W niedziele Gorzkie Żale z 
kazaniem pasyjnym o godz. 15.00. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich 
Żalach można uzyskać odpust zupełny. 

3. W przyszłą niedzielę, w IV niedzielę Wielkiego Postu - w niedzielę 
radości - Laetare, rozpoczynamy nasze Rekolekcje Wielkopostne. 
Wszystkich zachęcamy do udziału w tych rekolekcjach. Spowiedź 
Wielkanocna będzie miała miejsce 23 marca 2016 r. (Wielka Środa). 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 16.00. 

5.  Skarbonki Caritasu na jałmużnę wielkopostną. 

6. Zachęcamy w Wielkim Poście do uczynków miłosierdzia, do naprawy 
życia duchowego poprzez modlitwę, post i jałmużnę. 

7. Przy wyjściu z Kościoła można nabyć nasz Parafialny Biuletyn i inne 
czasopisma religijne. Zapraszam do lektury. 

8. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę dobrej niedzieli i 
błogosławieństwa w nowym tygodniu. 
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 „Przychodzę i szukam owocu”. 
(Łk 13,7) 

Na wezwanie Boga Mojżesz 
bezzwłocznie odpowiada gotowością 
słuchania Go i pełnienia Jego woli. 
Gdyby Mojżesz był człowiekiem 
dbającym tylko o to, co ziemskie, 
wówczas jego troska o owce teścia 
przysłoniłaby mu szansę daną przez 
Boga. Mądrość polega na „uchwyceniu 

się” łaski Pana i pójściu za Nim w nieznane, mając niejako w pogardzie dobra 
rzeczywiste. 
Św. Paweł ostrzega wiernych w Koryncie, a także nas, współczesnych polskich 
chrześcijan, abyśmy umieli wyciągnąć wnioski z historii zbawienia. Choć, 
wyprowadzeni z kraju ciemięzców, Izraelczycy jedli mannę, czyli „chleb z nieba”, 
to jednak ich wdzięczność względem Dawcy tych dóbr zatrzymała się na 
chwilowym zadowoleniu z zaspokojenia głodu: nie podjęli trudu, by odczytać znaki 
czasu. Fakt, iż wywodzimy się z chrześcijańskiego narodu, nie czyni nas świętymi. 
Musimy nieustannie wsłuchiwać się w głos Boga i karmić się Jego duchowym 
pokarmem. 
Pan wzywa nas dzisiaj, jak niegdyś Mojżesza, byśmy stanęli przed Nim, bo także 
nas chce wyzwolić z uciemiężenia grzechem i wprowadzić do ziemi opływającej w 
łaskę. Jak stanę przed Panem? Mojżesz — mając przed sobą samą Świętość — 
musiał zdjąć buty. Stanąć boso, oznacza w pokorze rozpoznać swój grzech, swoją 
nicość i nie puszyć się, że inni są większymi grzesznikami. Stanąć boso na skalistej 
ziemi, to odczuć boleśnie, co mnie kłuje, kaleczy, uciska, ale też wzmocnić 
czujność, by nie upaść. Panie daj mi jeszcze jedną szansę: pozostaw mnie na ten 
rok, okop i obłóż nawozem, bym przyniósł owoc. 



Święty Kazimierz, królewicz 
Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie 
na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów 
Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta, 
córka cesarza Niemiec, Albrechta II.  
Po powrocie do kraju królewicz został prawą ręką ojca, 
który upatrywał w nim swego następcę i wciągał go 
powoli do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu 
ojca na Litwie Kazimierz jako namiestnik rządził w 
Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z 
bogatym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w 
1483 r. do Wilna, umarł w drodze z powodu trapiącej go 
gruźlicy. Na wieść o pogorszeniu się zdrowia 

Kazimierza, król przybył do Grodna. Zmarł 4 marca 1484, lat mając 26. 
Pochowano go w katedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej Maryi Panny, 
która od tej pory stała się miejscem pielgrzymek. W 1518 król Zygmunt I Stary, 
rodzony brat Kazimierza, wysłał przez prymasa do Rzymu prośbę o kanonizację 
królewicza. Leon X na początku 1520 r. wysłał w tej sprawie do Polski swojego 
legata. Ten, ujęty kultem, jaki tu zastał, sam ułożył ku czci Kazimierza łaciński 
hymn i napisał jego żywot. Na podstawie zeznań legata Leon X w 1521 r. wydał 
bullę kanonizacyjną i wręczył ją przebywającemu wówczas w Rzymie 
biskupowi płockiemu, Erazmowi Ciołkowi. Ten jednak zmarł jeszcze we 
Włoszech i wszystkie jego dokumenty w 1522 r. zaginęły. Król Zygmunt III 
wznowił więc starania, uwieńczone nową bullą wydaną przez Klemensa VIII 7 
listopada 1602 r. w oparciu o poprzedni dokument Leona X, którego kopia 
zachowała się w watykańskim archiwum. 
Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w 1604 r. w katedrze wileńskiej. W 1636 
r. przeniesiono uroczyście relikwie Kazimierza do nowej kaplicy, ufundowanej 
przez Zygmunta III i Władysława IV. W 1953 r. przeniesiono je z katedry 
wileńskiej do kościoła świętych Piotra i Pawła. Obecnie czczony jest ponownie 
w katedrze. 
Św. Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich świętych. Jest 
także głównym patronem Litwy. W diecezji wileńskiej do dziś zachował się 
zwyczaj, że w dniu św. Kazimierza sprzedaje się obwarzanki, pierniki i palmy; 
niegdyś sprzedawano także lecznicze zioła (odpustowy jarmark zwany 
Kaziukami). W 1948 r. w Rzymie powstało Kolegium Litewskie pod 
wezwaniem św. Kazimierza. W tym samym roku Pius XII ogłosił św. 
Kazimierza głównym patronem młodzieży litewskiej. W 1960 r. Kawalerowie 
Maltańscy obrali św. Kazimierza za swojego głównego patrona; otrzymali 
wówczas część relikwii Świętego. 
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Trzecia 
Niedziela 
Wielkiego 

Postu 
28.02.2016 

9:00 + za Ambrożego, Zofię i Mariana 

11:00 
SUMA 

+ za Józefa Szomborg  

Poniedziałek 
29.02.2016 

17:00 O łaskę zdrowia i pokój wewnętrzny  

Wtorek 
1.03.2016 

8:00 + za Romana Struck 

Środa  
2.03.2016 

17:00 
 

+ za Witolda Tutkowskiego w 2 rocznicę 

Czwartek  
3.03.2016 

8:00  + za dziadka Józefa Szomborg 

Piątek 
Droga 

Krzy żowa 
4.03.2015 

17:00 + za Wandę 

Sobota   
5.03.2016 

17:00 + za dusze w czyśćcu cierpiące 

Czwarta 
Niedziela 
Wielkiego 

Postu 
 LAETARE  

6.03.2016 

9:00 + za ojców: Józefa, Bronisława, Walentego 

11:00 
SUMA 

W intencji Radosława o szczególne łaski i 
zdrowie w dniu urodzin  



 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… 
 
Rekolekcje Wielkopostne to czas, w którym w szczególny sposób powinniśmy 
zbliżać się do Boga. Jest to czas zadumy, nawrócenia i odkrycia Jezusa 
Chrystusa na nowo. Przygotowujemy się w ten sposób na Jego 
Zmartwychwstanie. 
  
Powinniśmy je przeżywać w skupieniu i ciszy serca. Nie możemy się 
rozpraszać. Trzeba pamiętać po co się jest na tych Rekolekcjach. Bo to 
wyjątkowy czas i jeśli chcemy je naprawdę przeżyć, musimy skupić się na 
Bogu.  
 


