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Czy wiesz, że…III Niedziela Wielkiego Postu  • ROK A

MODLITEWNE
SOS

III Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela (7.03.1999 r.) - na wszystkich Mszach �wiêtych kazania misyjne
- na Gorzkich ¯alach - kazanie pasyjne

W tygodniu: - Msze �w. z kazaniami misyjnymi o godz. 700, 930, 1700 i 1900,

NAUKI STANOWE
Poniedzia³ek (8.03.1999 r.) - dla matek, mê¿atek, wdów: godz. 800, 1030, 1800 i 2000

Wtorek  (9.03.1999 r.) - dla ojców, mê¿ów, wdowców: godz. 800, 1030, 1800 i 2000

SPOWIED�
�roda (10.03.1999 r.)- od godz. 900 do 1130 i od 1600 do 2030

ZAKOÑCZENIE
Czwartek (11.03.1999 r.) - godz. 700, 930, 1700 i 1900

PLAN RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH

Módlmy się o dobre owoce
Renowacji Misji Świętych.

Annasz (hebr.: Jahwe się zlitował).
Arcykapłan w latach 6−15 po Chry−
stusie. Jakkolwiek nie piastował już
urzędu w czasie procesu Jezusa, miał
w nim jednak decydujący głos (J 18,
13−24), podobnie jak przy sądzeniu
Piotra i Jana (Dz 4, 6).
Apollos. Wykształcony, ochrzczony
Żyd aleksandryjski (Dz 18,24−19,1),
rozwinął w Koryncie pracę misyjną
i pozyskał grupę zwolenników, prze−
ciwstawiających jego osobę Pawłowi
(1 Kor 1,12; 3,4−6.22). Paweł wystę−
pował przeciw grupowaniu się wier−
nych wokół poszczególnych misjona−
rzy przypominając, że istnieje tylko
jeden Kościół i jeden Nauczyciel,
Chrystus (1 Kor 3,10−15).

Ewangelia: J 4, 5 – 42
„Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pra−
gnął na wieki, lecz woda którą Ja mu dam, stanie się
w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecz−
nemu”. Rzekła do Niego kobieta: „Daj mi tej wody,
abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”.

Przy studni Jaku−
bowej spotkało się dwo−
je ludzi, aby zaspokoić
swoje pragnienie. On –

Żyd, ona – Samarytanka. Mimo wzajemnej nie−
chęci Żydów i Samarytan, Jezus prosi kobietę
z Samarii, aby dała Mu pić i nawiązuje z nią
rozmowę. W rozmowie z nią Jezus zapewnia
ją, że jest dawcą wody żywej, która budzi
w człowieku prawdziwe i nadprzyrodzone ży−
cie: „Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam,
nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą
Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wy−
tryskającej ku życiu wiecznemu” (J 4, 13–14).

Tą wodą jest sam Jezus Chrystus. Nie gasi
ona zwykłego pragnienia, ale rozbudza pragnie−

nie Boga. Od chwili, gdy Jezus ugasił jej pra−
gnienie wodą żywą, rozpoczęła nowe życie
i zaczęła głosić Chrystusową ewangelię.
„Wielu Samarytan zaczęło w Niego wierzyć
dzięki słowu kobiety” (J 4, 39).

Przyjacielu! Wielki Post niech będzie dla
nas czasem naszych częstych osobistych spo−
tkań z Chrystusem przy studni wody żywej.
Okazją do tych spotkań będą rekolekcje, któ−
re dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii,
nabożeństwa Gorzkich Żali, Drogi Krzyżo−
wej, wielkanocna spowiedź. Otwórzmy się
na przyjęcie Chrystusowej wody żywej, aby−
śmy już więcej nie pragnęli.

ks. Ireneusz

Żywa woda

Odpowiedź jak wyłom, uczyniona
z wyrozumiałości.
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TERTIO MILLENIO ADVENIENTE
4. Chrystus, Odkupi−
ciel świata, jest jedy−
nym Pośrednikiem po−
między Bogiem a ludź−

mi i nie ma żadnego innego imienia pod
niebem, w którym byśmy mogli być zba−
wieni (por. Dz 4, 12). Czytamy w Liście
do Efezjan: „W Nim mamy odkupienie
przez Jego krew − odpuszczenie występ−
ków, według bogactwa Jego łaski. Szczo−
drze ją na nas wylał w postaci wszelkiej
mądrości i zrozumienia,
(…) według swego posta−
nowienia, które przedtem
w Nim powziął dla doko−
nania pełni czasów” (1, 7 −
10). Chrystus jako współi−
stotny Ojcu Syn jest więc
Tym, który objawia zamy−
sł Boży w stosunku do ca−
łego stworzenia, a w szcze−
gólności w stosunku do
człowieka. Chrystus, jak
trafnie mówi Sobór Watykański II, „ob−
jawia w pełni człowieka samemu czło−
wiekowi i okazuje mu najwyższe jego po−
wołanie”. Okazuje mu to powołanie, ob−
jawiając tajemnicę Ojca i Jego miłości.
Jako „obraz Boga niewidzialnego”,
Chrystus jest człowiekiem doskonałym,
który przywrócił synom Adama podo−
bieństwo Boże zniekształcone przez
grzech. W Jego ludzkiej naturze, wolnej
od wszelkiego grzechu i wyniesionej
w Boskiej Osobie Słowa, natura wspól−
na wszystkim istotom ludzkim zostaje
wyniesiona do najwyższej godności:
„On, Syn Boży, przez wcielenie swoje
zjednoczył się jakoś z każdym człowie−
kiem. Ludzkimi rękoma pracował, ludz−
kim myślał umysłem, ludzką działał
wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony
z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie
jednym z nas, we wszystkim do nas po−
dobny oprócz grzechu”.
5. To „stanie się jednym z nas” Syna
Bożego dokonało się w takim wielkim
upokorzeniu, że nie dziwi nas fakt, iż hi−
storiografia pogańska, zajmująca się do−
niosłymi wydarzeniami i wybitnymi po−
staciami, poświęciła mu początkowo za−
ledwie nikłe, chociaż znaczące wzmian−
ki. Wiadomości o Chrystusie znajdują się
np. w Dawnych dziejach Izraela, napisa−
nych w Rzymie przez historyka Józefa

Flawiusza, w latach 93 − 94, a przede
wszystkim w Rocznikach Tacyta, zreda−
gowanego w latach 115 − 120. Historyk
ów pisząc o pożarze Rzymu w 64 roku,
o wznieceniu którego Neron niesłusznie
obwiniał chrześcijan, czyni wyraźną
wzmiankę o Chrystusie, „który za pano−
wania Tyberiusza był skazany na śmierć
przez prokuratora Poncujsza Piłata”. Tak−
że Swetoniusz w życiorysie Cezara Klau−
diusza, napisanym około 121 roku, in−

formuje nas o wygnaniu
Żydów z Rzymu, dlate−
go że „podburzani przez
niejakiego Chrestosa
wzniecali często rozru−
chy”. Wśród komenta−
torów rozpowszechniło
się przekonanie, że ten
tekst odnosi się do Je−
zusa Chrystusa, który
stał się przyczyną spo−
ru w łonie żydowskiej

wspólnoty w Rzymie. Na uwagę zasłu−
guje, jako dowód szybkiego rozpo−
wszechniania się chrześcijaństwa, także
świadectwo Pliniusza Młodszego, rząd−
cy Brytanii, który zawiadamia Cezara
Trajana, między rokiem 111 a 113, że
wielka rzesza ludzi miała zwyczaj gro−
madzić się razem „w ustalonym dniu
przed świtem i śpiewać hymn do Chry−
stusa jako do Boga”.

To wielkie wydarzenie, o którym histo−
rycy niechrześcijańscy zaledwie wspo−
minają, nabiera pełnego blasku dopiero
w pismach Nowego Testamentu, które
chociaż są dokumentami wiary, to jed−
nak w całym swym przekazie posiadają
wartość również jako świadectwa histo−
ryczne. Chrystus, prawdziwy Bóg i praw−
dziwy człowiek, Pan kosmosu, jest tak−
że Panem historii, jest jej „Alfą i Ome−
gą”, „Początkiem i Końcem” (por. Ap 1,
8; 21, 6). W Nim wypowiedział Ojciec
ostateczne słowo o człowieku i jego dzie−
jach, co wyraża w trafnej syntezie List
do Hebrajczyków: „Wielokrotnie i na
różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków, a w tych osta−
tecznych dniach przemówił do nas przez
Syna” (1, 1 − 2).

Jan Paweł II
c.d.n.

Ołtarzew... Ta mała dzielnica podwarszaw−
skiego Ożarowa Mazowieckiego może nam
się kojarzyć z seminarium pallotynów − miej−
scem studiów ładnej gromadki radomiaków,
lecz dla wielu ludzi miejsce to znane jest
z działalności teatru seminaryjnego. Na sztu−
ki jesienne, niejednokrotnie sztuki muzycz−
ne, ściągają  tam przede wszystkim młodzi.
Często jest to dobra okazja do spotykania się
animatorów i uczestników oaz wakacyjnych
lub młodzieży zaangażowanej w inną dzia−
łalność apostolską księży pallotynów: wie−
czerników misyjnych, grup powołaniowych,
czy pielgrzymkowych.

Misterium Męki Pańskiej, które jest co roku
wystawiane w okresie Wielkiego Postu, ścią−
ga bardzo zróżnicowaną grupę ludzi: star−
szych, młodych, dorosłych i dzieci. Właści−
wie nie ma żadnych granic – każdy powi−
nien przecież zgłębiać Misterium Jezusa
Chrystusa.

Misterium – słowo brzmiące dosyć zagad−
kowo, pochodzi od greckiego mysterion, co
oznacza rzecz tajemną – tajemnicę. Opis męki
Jezusa, który możemy przeczytać w Piśmie
św., przedstawienie, które przygotowują kle−
rycy pallotyńscy w Ołtarzewie, cały okres
Wielkiego Postu, w końcu święta Wielkiej
Nocy, przypominają nam, przybliżają i wpro−
wadzają w tajemnicę Męki, Śmierci i Zmar−
twychwstania Jezusa Chrystusa.

21 lutego z naszej parafii wyruszył auto−
kar pełen żywych, radosnych i ciekawych
dzieci: aspirantów, ministrantów i dziewczy−
nek śpiewających w naszej scholi. Nastroje
były bardzo dobre, pogoda, jak na luty, tak−
że dopisywała. W drodze pośród zwyczajnej
gadaniny i dziecięcych szczebiotów znalazł
się czas na modlitwę, lecz również na auto−
busowe wydanie konkursu „Szansy na suk−
ces”, w którym dzieci mogły popisać się swo−
imi wokalnymi umiejętnościami. Droga mi−
nęła bardzo szybko. Na miejscu najpierw
zwiedziliśmy seminarium, seminaryjny park,
lecz punktem centralnym było oczywiście
Misterium.

Na zwykłej scenie ozdobionej skromną
dekoracją zobaczyliśmy historię Jezusa z Na−
zaretu, który umarł dla naszego zbawienia.
Jednak ten wyjazd był tylko nikłym dodat−
kiem, do mszy św., podczas której przenosi−
my się pod krzyż Chrystusowy, aby towa−
rzyszyć Jezusowi w Jego ofierze.
Na ołtarzu dokonuje się największa tajemni−
ca świata, a wszystkie inne misteria mogą
nam pomóc w głębokim przeżyciu spotka−
nia z Bogiem w Eucharystii.

ks. Tomasz

Misterium
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…Słyszysz?
− Co to za cudowne dźwięki?
− To niepowtarzalna chopinowska muzyka…
− Czy wiesz? Brzmi ona tak, jakby ktoś – jakby ktoś
niezliczoną ilość lekkich, tęczowych szklanych kulek
po klawiszach fortepianu delikatnie rozsypał…
Skaczą kuleczki po biało−czarnej klawiaturze
i słyszysz wtedy chopinowskie walce, nokturny, ballady,
mazurki, etiudy, scherza…
− Toż to najprawdziwsze cuda!
Można się w tej muzyce zasłuchać do utraty tchu… taka cudna.
− O, tak, właśnie! To muzyka, która chwyta za serce,
wyciska z oczu łzy, która – wprost zmusza do tego,
by stać się prawdziwym, dobrym człowiekiem…
Myślę, że odtworzyć na klawiaturze te chopinowskie „cuda”
to rzecz niesłychanie trudna…
Chopin – bo to on właśnie jest twórcą
tych „niebiańskich rozkoszy” –
od początku swego życia
przez Boga Najwyższego ogromnym talentem obdarzony,
słyszał muzykę wszędzie – w szumie wysmukłych brzóz,
w śpiewie mazowieckich strumyków
i wśród dojrzałych kłosów, które jak złociste morze latem
falowały…
Ten przepiękny Boży świat cały
był niegdyś dla małego Fryderyka jedną, wielką muzyką;
Zasłuchany – przelewał więc na papier to,
co w śpiewie wiatru usłyszał…
− Ty wiesz? Dla Chopina najwspanialszą muzyką była
(to wprost nieprawdopodobne), głęboka, nocna cisza,
gdy na granacie firmamentu miliardy srebrnych, gwiezdnych
muszek migotały…
Wtedy, właśnie wtedy, najłatwiej „tworzyło się” Fryderykowi.
A gdy świat płakał kroplistym deszczem,
To genialny mózg i palce Chopina skomponowały jeszcze
przewspaniałe „Preludium deszczowe”,
którym dziś – zachwyca się cały świat…
Tak… Minęło tak wiele lat,
a geniusz Chopina – trwa… I żyć będzie wiecznie
Bo to muzyka z Nieba;
A właśnie takiej muzyki dziś – zmęczonemu światu – potrzeba
(by czuć się bezpiecznie)

Katarzyna Wilczyńska

… Gdyby  nie było na świecie
muzyki, byłby on cichy, niemal
wymarły i groźny jak pustynia
nocą... Szczęściem− Dobry Pan
Bóg stwarzając ten piękny
świat, dał ludzkości wspaniały
dar, jakim jest muzyka właśnie.
Polacy już od dawien dawna są
wielkimi miłośnikami muzyki
zarówno tej lekkiej, łatwiej
i przyjemnej jak tej uroczystej,
potężnie brzmiącej− tzw. muzy−
ki poważnej. I tak właśnie imię
Polski rozsławił „sercem− Po−
lak, a talentem− świata obywa−
tel”− Fryderyk Chopin. Pan Bóg
obdarzył go tak ogromnym ta−
lentem, że nie ma dzisiaj na

świecie człowieka, który nie słyszałby chociaż− kim był ten najsławniej−
szy i najbardziej utalentowany kompozytor. Urodzony 1 marca 1810 roku,
w Żelazowej Woli (w samym sercu ziemi mazowieckiej). Komponował
Fryderyk już wczesnego dzieciństwa, bowiem odznaczał się niespotyka−
nym zdolnościami muzycznymi. Już w wieku 7 lat skomponował Chopin
pięknego, a zarazem, wzruszającego w swej postacie „Poloneza”, poświę−
cając ten utwór swojemu pierwszemu profesorowi− panu Wojciechowi
Żywnemu. Znane jest po dzień dzisiejszy słynne zdanie Wojciecha Żyw−
nego, który rozczulony a zarazem zachwycony „arcydziełem” swojego
ucznia, powiedział: „Czyż to możliwe, aby gęś uczyła orła fruwać”.

…A przez całe swoje krótkie, ale niezmiernie pracowite życie, skompo−
nował Chopin mnóstwo odznaczających się niezwykłym artyzmem etiud,
mazurków, polonezów, nokturnów, 2 koncerty i słynne, piękne scherza.

Przeżył tylko 39 lat, a pozostawił po sobie takie mnóstwo dobra, że
należy Bogu Najwyższemu wciąż dziękować, iż w swojej dobroci dał
nam, Polakom, takiego geniusza jak Chopin. Fryderyk Chopin zmarł w paź−
dzierniku 1849 roku. Rok 1999 jest zarazem 150 − rocznicą śmierci Cho−
pina. Ogromny talent Fryderyka i ta właśnie rocznica śmierci sprawiły, iż
bieżący rok został ogłoszony Rokiem Chopinowskim.

Katarzyna Wilczyńska

1999 r.− Rokiem Chopinowskim Chopinowska muzyka –
darem z Nieba

1 marca 1999 roku odbyło się spotkanie założycielskie Pa−
rafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej parafii.
Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą. Wszyscy
przybyli zostali zapoznani ze Statutem Akcji Katolic−
kiej. Jest to stowarzyszenie katolików świeckich, któ−
rzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio
współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogól−
nego celu apostolskiego Kościoła.

Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolic−
kiej jest ksiądz biskup Piotr Jarecki. W naszej diecezji

Akcja Katolicka w naszej parafii
funkcję asystenta kościelnego Akcji Katolickiej pełni ksiądz
Adam Płuciennik. Prezesem Zarządu Diecezjalnego Insty−

tutu Akcji Katolickiej jest pani Grażyna Troll.
Następnie po dyskusji wszyscy zebrani jednogłośnie

postanowili przystąpić do Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej. Podjęto również decyzję o wybo−
rze składu Zarządu POAK. Wszystkich zaintereso−
wanych Akcją Katolicką zapraszamy na kolejne spo−
tkanie, które termin zostanie podany w późniejszym
czasie.
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ŻYCZENIA

1. Dziś o godz. 17.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjno–misyj−
nym. Taca z Gorzkich Żali jest przeznaczona na urządzenie Gro−
bu Pańskiego.
Gorzkie Żale dla dzieci w środę o godz. 16.30 w małym kościele.

2. Taca w środę i czwartek na zakończenie Renowacji Misji Świętych zostanie
przeznaczona na nowicjat Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla jako
wynagrodzenie dla Misjonarza.
Program Renowacji Misji księża zostawili w każdej rodzinie w czasie wizyty
duszpasterskiej. Ponadto został wydrukowany w gazetce parafialnej.
W czasie Renowacji Misji Msze św. będą: rano o godz. 7.00 i 9.30, po południu
o godz. 17.00 i 19.00. Innych Mszy św. nie będzie.
Młodzież pracująca bierze udział w Renowacji Misji dla dorosłych.
Spowiedź w środę, będą księża z innych parafii.

3. W piątek Droga Krzyżowa:
− w małym kościele:

dla wszystkich o godz. 7.30
dla młodzieży o godz. 19.00

4. W sobotę, 13 marca, o godz. 9.00 Msza św. dla chorych, cierpiących i ludzi star−
szych. Po Mszy św. błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem.

5. Dziś po każdej Mszy św. Komitet Budowy Kościoła przyjmuje indywidualne
ofiary na dalsze prace przy porządkowaniu: pomieszczeń przy kościele, pod
kościołem i wokół kościoła.

6. Młodzież klas VIII szkół podstawowych nr 2 i 11 i ich rodziców zapraszamy na
Msze św. w piątek, 12 marca, na godz. 16.30 do małego kościoła.

7. Rodziców dzieci klas II ze szkoły podstawowej nr 2 zapraszamy na spotkanie
w piątek, 12 marca, na godz. 18.00 w świetlicy szkolnej.

8. Dzieci klas II i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. w niedzielę, 14 marca na
godz. 16.00 do dużego kościoła.

9. Rodziców dzieci klas II ze szkoły podstawowej nr 23 zapraszamy na spotkanie
w poniedziałek, 15 marca, na godz. 18.00 w świetlicy szkolnej.

10.Całą wspólnotę oazową i wszystkich chętnych zapraszamy na Mszę św. w sobo−
tę, 13 marca o godz. 15.00 w małym kościele.

11.Msza św. dla grupy pielgrzymkowej odbędzie się w niedzielę, 14 marca o godz.
18.00.

12.Spotkanie Odnowy w Duchu Świętym odbędzie się 10 marca w środę o godz.
19.00 w małym kościele.

− w dużym kościele
dla dzieci o godz. 16.30
dla dorosłych o godz. 17.30

Ochrzczeni zostali:

Aleksandra Kusztal

Odeszli do Pana:

Zofia Okomska − l. 94
Janina Słomka − l. 76
Danuta Halina Warso − l. 43
Idzi Jaworski − l. 61

W 55. rocznicę urodzin Alicji,
w 50. rocznicę urodzin Waldemary,
w 39. rocznicę ślubu Jadwigi i Stanisława
życzymy wielu łask Bożych i opieki Naj−
świętszej Marii Panny

Redakcja

Odbywają się w każdą ostatnią nie−
dzielę miesiąca w podwórzu plebani
w sali nr 7 o godz. 17.00. Wszystkich
zainteresowanych pomocą wyjścia
z nałogu alkoholizmu serdecznie za−
praszają

Członkowie Grupy AA

Mitingi otwarte Grupy AA

Rozwiązanie krzyżówki
Rozwiązanie krzyżówki z nr 212 ga−
zetki brzmi: Renowacja Misji. Nagro−
dę, którą można odebrać w Księgarni
Parafialnej, otrzymuje: Marta Półtorak.

W konkursie plastycznym, organizowanym przez Moją Pa−
rafię, pt.: „Co lubię robić w niedzielę” nagrody otrzymują:
Małgosia Wydrych, Patrycja Pałka, Karolina Pałka, Monika
Jakubiak, Żaneta Jakubiak i Paulina Jakubiak. Nagrody –
niespodzianki można odebrać w Księgarni Parafialnej.
Prezentujemy kilka nagrodzonych prac.

Rozwiązanie Konkursu Plastycznego


