
 
 

 
 

Fragment Orędzia Benedykta XVI na 
Wielki Post 2011  

Watykan, 23.02.2011 

 
„Z Chrystusem jesteście pogrzebani w 
Chrzcie, z Nim jesteście takŜe wskrzeszeni”
(Kol 2,12) 
 
Drodzy bracia i siostry,  
 
Wielki Post, który prowadzi nas do 
świętowania Wielkiej Nocy, jest dla 
Kościoła drogocennym i waŜnym okresem 
liturgicznym, dlatego z radością kieruję do 
was słowo, aby był on przeŜywany z 
naleŜnym zaangaŜowaniem.  
(…) 
Aby wejść na powaŜnie na drogę wiodącą 
do Wielkiej Nocy i przygotować się do 
świętowania Zmartwychwstania Pańskiego 
– najradośniejszego i najuroczystszego 
święta całego roku liturgicznego – cóŜ 
moŜe być bardziej stosowne, niŜ pozwolić 
się prowadzić Słowu BoŜemu? Dlatego 
Kościół, w tekstach ewangelicznych 
kolejnych niedziel Wielkiego Postu, 
prowadzi nas do szczególnie intensywnego 
spotkania z Panem, zapraszając nas do 
przebiegnięcia na nowo etapów 
chrześcijańskiego wtajemniczenia: dla 
katechumenów w perspektywie otrzymania 
sakramentu odrodzenia, dla ochrzczonych 
w perspektywie nowych i decydujących 
kroków w naśladowaniu Chrystusa i w 
jeszcze głębszym darze dla Niego.  
(…) 
Wielkopostna droga znajduje swoje 
spełnienie w Triduum Paschalnym, 

szczególnie Wielkiej Wigilii Świętej Nocy: 
odnawiając przyrzeczenia chrzcielne, 
ponownie wyznajemy, Ŝe Chrystus jest 
Panem naszego Ŝycia, tego Ŝycia, które 
Bóg nam podarował, gdy zostaliśmy 
odrodzeni „z wody i z Ducha Świętego”, i 
potwierdzamy nasze mocne postanowienie, 
by odpowiadać działaniu Łaski, aby stawać 
się Jego uczniami.  
 
Nasze zanurzenie w śmierci i 
zmartwychwstaniu Chrystusa przez 
Sakrament Chrztu kaŜdego dnia nas 
pobudza, by uwolnić nasze serce od 
cięŜaru rzeczy materialnych, od 
egoistycznego przywiązania do „ziemi”, 
które nas zubaŜa i które przeszkadza nam 
w byciu dyspozycyjnymi i otwartymi na 
Boga i na bliźniego. W Chrystusie Bóg 
objawił się jako Miłość (por. 1 J 4,7-10). 
KrzyŜ Chrystusa, „słowo KrzyŜa” objawia 
zbawczą moc Boga (por. 1 Kor 1,18), która 
się daje, aby wywyŜszyć człowieka i 
przynieść mu zbawienie: miłość w jej 
najbardziej radykalnej formie (por. Enc. 
Deus caritas est, 12). Poprzez tradycyjne 
praktyki postu, jałmuŜny i modlitwy, 
wyrazy zaangaŜowania w nawrócenie, 
Wielki Post uczy Ŝyć w świecie coraz 
bardziej radykalną miłością Chrystusa.  
 
Post, który moŜe mieć róŜne motywacje, 
nabiera dla chrześcijanina znaczenia 
głęboko religijnego: czyniąc nasz stół 
uboŜszym, uczymy się pokonywać egoizm, 
aby Ŝyć w logice daru i miłości; znosząc 
pozbawienie czegoś – i to nie tylko 
zbytecznego – uczymy się odwracać 
spojrzenie od naszego „ja”, aby odkryć 
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Kogoś obok nas i rozpoznać Boga w 
obliczach tylu naszych braci. Dla 
chrześcijanina post nie powoduje 
zamknięcia się, ale otwiera bardziej na 
Boga i na potrzeby ludzi, a takŜe sprawia, 
Ŝe miłość do Boga staje się takŜe miłością 
do bliźniego (por. Mk 12,31).  
 
Na naszej drodze znajdujemy się przed 
pokusą posiadania, chciwością pieniędzy, 
która usidla prymat Boga w naszym Ŝyciu. 
śądza posiadania prowokuje przemoc, 
naduŜycia władzy i śmierć; dlatego 
Kościół, szczególnie w czasie 
wielkopostnym, wzywa do praktykowania 
jałmuŜny, to znaczy zdolności do dzielenia 
się. Natomiast bałwochwalcze słuŜenie 
dobrom materialnym nie tylko oddala od 
drugiej osoby, ale odziera człowieka, czyni 
go nieszczęśliwym, łudzi go,  
nie urzeczywistniając tego, co obiecuje, 
poniewaŜ umieszcza rzeczy materialne na 
miejscu Boga, jedynego źródła Ŝycia. Jak 
pojąć ojcowską dobroć Boga, jeśli serce 
jest pełne siebie samego i swoich własnych 
projektów, którymi łudzimy się, Ŝe 
moŜemy zapewnić sobie bezpieczną 
przyszłość? Pokusa polega na myśleniu 
tak, jak bogacz w przypowieści: „Duszo 
moja, do twej dyspozycji masz wiele dóbr 
na wiele lat…” Znamy osąd Pana: 
„Głupcze, tej właśnie nocy zaŜądają od 
ciebie twojego Ŝycia…” (Łk 12,19-20). 
Praktykowanie jałmuŜny jest wezwaniem 
do prymatu Boga i do uwagi skierowanej 
na bliźniego, aby na nowo odkryć naszego 
dobrego Ojca i przyjąć Jego miłosierdzie.  
 
W całym okresie wielkopostnym Kościół 
daje nam ze szczególną obfitością Słowo 
BoŜe. RozwaŜając i przyjmując je, aby Ŝyć 
nim na co dzień, uczymy się drogocennej i 
niezastąpionej formy modlitwy, poniewaŜ 
uwaŜne słuchanie Boga, który stale mówi 
do naszego serca, karmi drogę wiary, którą 
rozpoczęliśmy w dniu Chrztu. Modlitwa 
pozwala nam równieŜ zdobyć nowe 
pojęcie czasu: w istocie, bez perspektywy 
wieczności i transcendencji, odmierza on 
po prostu nasze kroki w stronę horyzontu, 

który nie ma przyszłości. W modlitwie 
znajdujemy natomiast czas dla Boga, by 
poznać, Ŝe „Jego słowa nie przeminą” (por. 
Mk 13,31), by wejść w tę intymną 
wspólnotę z Nim, „której nikt nie będzie 
mógł nam odebrać” (por. J 16,22) i która 
otwiera nas na nadzieję, która nie zwodzi, 
na Ŝycie wieczne.  
 
Podsumowując, wielkopostna droga, na 
której jesteśmy zaproszeni do kontemplo - 
wania Tajemnicy KrzyŜa, polega na 
„upodobnieniu się do śmierci Chrystusa” 
(Flp 3,10), aby przeŜyć głębokie 
nawrócenie naszego Ŝycia: pozwolić się 
przemienić przez działanie Ducha 
Świętego, jak święty Paweł na drodze do 
Damaszku; ukierunkować w zdecydowany 
sposób naszą egzystencję według woli 
Boga; uwolnić się od naszego egoizmu, 
pokonując instynkt panowania nad innymi 
i otwierając się na miłość Chrystusa. Okres 
wielkopostny jest dogodnym momentem, 
aby na nowo uznać naszą słabość, przyjąć, 
ze szczerą rewizją Ŝycia, odnawiającą 
Łaskę Sakramentu Pokuty i podąŜać w 
zdecydowany sposób w stronę Chrystusa.  
 
Drodzy bracia i siostry, poprzez osobowe 
spotkanie z naszym Odkupicielem oraz 
przez post, modlitwę i jałmuŜnę, droga 
nawrócenia w kierunku Wielkiej Nocy 
prowadzi nas do odkrycia na nowo 
naszego Chrztu. Odnawiamy w tym 
Wielkim Poście przyjmowanie Łaski, którą 
Bóg dał nam w owym momencie, aby 
oświecała i prowadziła wszystkie nasze 
działania. Jesteśmy powołani, by 
przeŜywać kaŜdego dnia to, co ten 
Sakrament oznacza i realizuje, w coraz 
hojniejszym i autentycznym naśladowaniu 
Chrystusa. W tej naszej drodze 
zawierzamy nas samych Dziewicy Maryi, 
która zrodziła Słowo BoŜe w wierze i w 
ciele, aby zanurzyć się jak Ona w śmierci i 
zmartwychwstaniu jej Syn Jezusa i aby 
mieć Ŝyć wieczne.  
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W  ostatnim miesiącu odeszli do Pana: 
śp. Władysława Morawska, zm. 19.01.2011  
śp. Stanisław Jan Draszka, zm. 21.01.2011  
śp. Marek Sebastian Ścibor, zm. 22.01.2011  
śp. Alina Leśniewska, zm. 29.01.2011  
śp. Janusz Nowak, zm. 31.01.2011  
śp. Leszek Misztal, zm.  01.02.2011  
śp. Piotr Siczek, zm. 02.02.2011  

śp. Alojzy Wiluszyński, zm. 06.02.2011 
 

Dusze zmarłych Parafian polecamy modlitwie! 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci! 

 
Wiadomości archidiecezjalne 

 
Spotkania w oparciu o nauczanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

 
Spotkania odbywają się w Archikatedrze Warszawskiej, ul. Świętojańska 8,  
w środy o godz. 19.30 /sala nad zakrystią, wejście od ul. Jezuickiej. 
Spotkania prowadzi ks. Proboszcz - Bogdan Bartołd 
Terminy i tematy spotkań: 
02.03.2011 - Chrystus nas potrzebuje... 
09.03.2011 - ŚRODA POPIELCOWA 
16.03.2011 - Jak słuŜyć drugiemu 
człowiekowi? 
23.03.2011 - O miłości do Ojczyzny... 
30.03.2011 - REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE - O. Stanisław Jarosz 
06.04.2011 - Formowanie sumienia 
człowieka... 

13.04.2011 - O miłości nieprzyjaciół... 
27.04.2011 - Owoce Eucharystii... 
04.05.2011 - Nasza troska o Kościół... 
11.05.2011 - Męstwo wobec przeciwności... 
18.05.2011 - Modlitwa, czyli trwanie przed 
Bogiem... 
25.05.2011 - Co dziś powiedział by nam 
Prymas Tysiąclecia? 

 
 

 

Z Ŝycia Parafii 

 
Wielkopostne Katechezy Parafialne 
21 lutego rozpoczęły się Wielkopostne Katechezy Parafialne. Spotkania odbywają się 
w kaŜdy poniedziałek i czwartek o godz. 20.00 w Kaplicy św. Łazarza. 
ZAPRASZAMY! 

 

 



 
 

 
 
Kawiarenka parafialna - otwarcie 
 
27 lutego, w niedzielę, od godz. 8.30 zapraszamy po raz pierwszy do Kawiarenki 

Parafialnej (w budynku dawnej drukarni).  

 
Ogłoszenia parafialne 

 
1. 9 marca – Środa Popielcowa: Msze św. o godz.. 7.00, 8.00, 18.00 oraz 19.30; 
2. NaboŜeństwa Drogi KrzyŜowej odbywają się o g. 17.00 dla dzieci oraz po Mszy św. 

o g. 18.00 dla młodzieŜy i dorosłych. Drogi KrzyŜowe dla dorosłych i młodzieŜy 
przygotowywane są przez poszczególne Ruchy działające na terenie parafii; 

3. Gorzkie śale o godz. 17.15 w niedzielę; 
4. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne dla dorosłych: poprowadzi ks. Prof. 

Mieczysław Nowak, a dla dzieci i młodzieŜy – ks. Jacek Smyk – proboszcz z 
Ołtarzewa. Początek 27 marca w niedzielę. 
Program rekolekcji: 
Poniedziałek (28.03): Msza Św. o 7.00 i 8.00 z nauką rekolekcyjną; 
9.15: rekolekcje dla szkoły podstawowej, kl.:0-3; 
10.30: rekolekcje dla szkoły podstawowej, kl.: 4-6; 
11.45: rekolekcje dla liceum; 
13.00: rekolekcje dla gimnazjum; 
18.00 oraz 19.00: rekolekcje dla młodzieŜy i dorosłych z nauką rekolekcyjną. 
We wtorek i środę 29.03 oraz 30.03) – program jak wyŜej. We worek zamiast Mszy 
Św. o godz. 19.30 – NaboŜeństwo Pokutne i Spowiedź. 

5. Kursy dla narzeczonych odbędą się w następujących terminach: 12-13 marca oraz 4-
5 czerwca 2011. W sobotę kurs będzie odbywał się w godz.:  9.15-17.45 z przerwą na 
obiad ok. godz. 13.00. W niedzielę Msza święta o godz. 9.30. Po Mszy spotkanie przy 
kawie oraz rozdanie zaświadczeń o zakończeniu kursu. Koszt  - 100 zł od osoby; 
zapisy w kancelarii; 

6. Spotkanie Ekonomicznej Rady Parafialnej: 4 marca, godz. 20.00; 
7. Spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej: 8 marca, godz. 19.30; 
8. Koronka do Miłosierdzia BoŜego w piątki po Mszy św. o godz. 8.00; 
9. Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00-

11.00 oraz 16.00-18.00. W czwartek kancelaria jest czynna od 18.00 do 19.30. 
10. Porządek Mszy  świętych – dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00; Niedziele: 7.30, 9.30, 

11.00, 12.30, 18.00; Spowiedź 20 minut przed kaŜdą mszą świętą.  
 
 

 

 


