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MISJE ŚWIĘTE
W PARAFII ŚW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW

w Mrzezinie

29 marca – 5 kwietnia 2014 r.

http://parafiamrzezino.pl
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DLACZEGO MISJE ŚW.?

Podczas Misji św. niebo otwiera się nad parafią i fale zmiłowań
Bożych spływają, aby umocnić wiarę, obudzić ufność,
rozpalić miłość.

Misje św. dają oczyszczenie serca z grzechów, łaskę uświęcającą,
przyjaźń Bożą, światło w trudnościach życiowych, błogosławień-
stwo Boże, zgodę w rodzinie i w całej parafii.

Bóg chce ocalić Twoje życie...

Dlatego nie lękaj się i przyjdź, jeżeli:

• chcesz pogłębić swoją wiarę i dzielić się nią z innymi
• jesteś niezadowolony z własnego życia
• znajdujesz się w kłopotliwej sytuacji moralnej
• twoje małżeństwo jest rozdarte
• zniewalają cię różne nałogi
• jesteś niewierzący
• szukasz swego miejsca w Kościele
• jesteś niezadowolony z własnego chrześcijaństwa
• przeżywasz kryzys wiary
• nie praktykujesz
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Reakcja ludzi, którym mówię, że jadę głosić misję jest zazwyczaj podobna.
Pytają, do jakiego kraju? No bo jak misje, to owszem: w Kamerunie, Chinach czy
Brazylii. Ale misje w Mrzezinie???

Wydaje mi się, że odsunęliśmy od siebie horyzont misyjny – czyli głosze-
nia Ewangelii. Jesteśmy przecież chrześcijanami od wieków. Po co więc nam
misje?

Pan Bóg ma taką właściwość, że się nie narzuca. On przychodzi, proponuje
człowiekowi swoją przyjaźń i następnie pyta: „Czy chcesz?” Jeżeli tak, to zapra-
sza: „pójdź za Mną”.

Misje to taki czas, w którym postaramy się wsłuchać w słowa Jezusa zasta-
nawiając się jednocześnie, czego od Niego oczekuję. Na co dzień jesteśmy zapra-
cowani, zabiegani, a może wprost przeciwnie, rozleniwieni i gnuśni. Jak w takim
razie może do nas dotrzeć Boże zaproszenie? A nawet jeżeli dotrze, czy mamy
odwagę na nie odpowiedzieć?

Skorzystaj z tego czasu:

1. Najpierw odrzuć wszystkie „przeszkadzajki”. Warto na ten czas wyłączyć tele-
wizor, radio, komputer. Nie zajmować się rzeczami błahymi.

2. Oczyść swoje serce przez spowiedź świętą, bo jak mówi Jezus: „Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Możesz skorzystać z ra-
chunku sumienia na stronie 24 lub 29.

3. Nie spodziewaj się, że wystarczy wysłuchać kilku kazań. Nawrócenie serca, to
przede wszystkim TWOJA współpraca z łaską Bożą. W tym celu Pan Bóg daje
ci swoje Słowo. Na kolejnych stronach znajdziesz fragment Ewangelii na każ-
dy dzień. Proszę o codzienne rozważenie tego fragmentu (możesz posłużyć
się schematem medytacji ze strony 10) jeszcze przed przyjściem do kościoła.

4. Przygotuj się w domu do uczestnictwa we Mszy świętej. Możesz skorzystać
w tym celu z modlitw na stronie 31, wzbudź intencję w której ofiarujesz Mszę.
Przyjdź też 15 minut przed rozpoczęciem, aby posłuchać wprowadzenia.
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5. Módl się gorąco wraz z całą swoją rodziną. I to już od dzisiaj. Bardzo proszę
o codzienną modlitwę w intencji naszych misji. Proponuję modlitwę do Ducha
Świętego, którą dwunastoletniego Karola Wojtyłę nauczył ojciec, kiedy zo-
baczył, że chłopiec nie dość gorliwie przykłada się do służby ministranckiej.
Oto ona:

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich
doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic
wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże
wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze
znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie
od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi
z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziem-
skie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. Amen.

I na koniec jeszcze jedna prośba. Święty Paweł mówi o tym, że „wiara rodzi
się ze słyszenia”. Dlatego rozmawiajcie w domach o wierze w Boga tak, jak roz-
mawiacie o innych sprawach. Mówcie o swoim doświadczeniu wiary, dzielcie się
cudami, których doświadczacie. Dzięki takim rozmowom wzajemnie będziemy
się ubogacać i umacniać naszą relację z Chrystusem.
Do zobaczenia za tydzień! Szczęść Boże.

ks. Piotr Przyborek

P.S.
Zapomniałem dodać, że naszym przewodnikiem w naszej misyjnej wędrówce
będzie umiłowany uczeń Pana Jezusa – Święty Jan.

Sobota  29 III

18.00 – Powitanie O. Misjonarza i Msza św. z nauką wprowadzającą
21.00 – Apel Jasnogórski
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NIEDZIELA

Spotkanie
z Chrystusem Zmartwychwstałym

Pan Bóg, który bardzo kocha każdego z nas zaprasza nas do spotkania ze
sobą. To spotkanie jest na tyle ważne, że śmiało można powiedzieć, że od niego
zaczyna się życie chrześcijanina. W Biblii czytamy o np. Mojżeszu, który spotkał
Boga w ognistym krzewie, czy o Eliaszu, któremu Bóg objawił się w lekkim po-
wiewie wiatru. Ludzie byli jednak oporni i leniwi (nic nowego, prawda?). Dlatego
Bóg ułatwił nam to spotkanie i sam stał się człowiekiem – Jezusem Chrystusem i,
jak pięknie mówi Ewangelia Świętego Jana, „rozbił swój namiot” między nami.
Od tego momentu, wołając za Filipem apostołem: Jezu pokaż nam Boga Ojca!,
słyszymy Jezusową odpowiedź: Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Ja i Ojciec jedno
jesteśmy!

Jest jednak jedno szczególne spotkanie, które rodzi wiarę. Spotkanie,
które, jak powiedzieliśmy na wstępie jest początkiem naszego chrześcijaństwa.
Jest to spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Ono rozpoczyna się okrzy-
kiem uczniów idących do Emaus: „Widzieliśmy Pana”, a kończy się Tomaszowym
wyznaniem: „Pan mój i Bóg mój”.

Chrystus Zmartwychwstały obiecał, że zostanie z nami aż do skończenia
świata. Mogę spotkać Go więc i dzisiaj. Co zrobić, żeby w momencie spotkania
„nasze oczy nie były niejako na uwięzi”, lecz aby Go rozpoznać? Odpowiedź
na to pytanie daje nam Ewangelia Świętego Jana. Gdy Maria Magdalena przy-
biegła do wieczernika, krzycząc o pustym grobie, wtedy Jan z Piotrem poszli do
miejsca, gdzie złożono ciało Jezusa. W pustym grobie „zobaczyli leżące płótna
oraz chustę, która była na Jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami,
lecz złożona osobno w innym miejscu”. Święty Jan napisał, że widząc to uwierzył.

Niedziela  30 III

DZIEŃ UWIELBIENIA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Powitanie O. Misjonarza i Msze św. z nauką wprowadzającą
   7.00, 8.30, 10.00 (dzieci i młodzież), 11.30 (suma), 14.00, 18.00

  21.00 – Apel Jasnogórski
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Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego na widok złożonej chusty zrodziła się Ja-
nowa wiara? Co takiego szczególnego było w tym kawałku materiału? A może
nie chodziło o materiał, lecz o sposób składania? Jan, umiłowany uczeń, tak do-
brze znał Jezusa i Jego zwyczaje, że natychmiast rozpoznał, że to On sam złożył
chustę leżącą na Jego twarzy.

Ta historia pokazuje, że ten kto zna Jezusa, kto jest blisko Niego jak umi-
łowany uczeń, nie przegapi momentu, w którym Chrystus Zmartwychwstały
zechce mu się objawić. I to jest nasze zadanie. Poznawać Jezusa, tak by móc
powiedzieć za mieszkańcami Samarii: „Wierzę już nie na podstawie tego, co ktoś
nam powiedział, lecz dlatego, że sam Go spotkałem” (J 4,42).

Potem znowu ukazał się Jezus nad
Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się
w ten sposób: Byli razem Szymon
Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Na-
tanael z Kany Galilejskiej, synowie
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego
uczniów. Szymon Piotr powiedział
do nich: «Idę łowić ryby». Odpowie-
dzieli mu: «Idziemy i my z tobą».
Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale
tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek
zaświtał, Jezus stanął na brzegu.
Jednakże uczniowie nie wiedzieli,
że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich:
«Dzieci, czy macie co na posiłek?»
Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł
do nich: «Zarzućcie sieć po prawej
stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili
więc i z powodu mnóstwa ryb nie
mogli jej wyciągnąć. Powiedział
więc do Piotra ów uczeń, którego
Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon
Piotr usłyszawszy, że to jest Pan,
przywdział na siebie wierzchnią
szatę – był bowiem prawie nagi
– i rzucił się w morze.

J 21, 1-7
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Poniedziałek  31 III

DZIEŃ ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZTU
(do kościoła przynosimy świece)

6.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym
15.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
21.00 – Apel Jasnogórski na parafialnym cmentarzu

PONIEDZIAŁEK

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Chrześcijanie w Egipcie, którzy żyją w otoczeniu muzułmanów, tatuują
sobie krzyż na nadgarstku, co ma świadczyć o ich religii. W Polsce nie ma takiej
potrzeby. Ogromna większość z nas została ochrzczona w Kościele katolickim.
Ewentualnie nosimy krzyżyk lub medalik zawieszony na szyi przypominający
o naszym wyznaniu.

Mimo braku zewnętrznych oznak wiary warto pamiętać, że w czasie chrztu
świętego zostaliśmy oznaczeni „duchowym tatuażem”, który oznacza jedno:
jestem dzieckiem Bożym i należę do Chrystusa. Tego znamienia nic nie może
zatrzeć. Nawet gdybym się pogubił i odszedł od Boga, to znamię otrzymane na
chrzcie będzie wołać do Chrystusa: „Należę do Ciebie, przyjdź mi na ratunek!”

Przez sakrament chrztu rodzimy się na nowo – do życia wiecznego. Święty
Paweł przedstawił ten proces słowami: „Przez chrzest zostaliśmy pogrzebani
razem z Chrystusem w śmierci po to, aby wejść w nowe życie, tak jak On został
wskrzeszony z martwych”. Stając się nowym człowiekiem, umarliśmy dla grze-
chu. Dlatego w czasie chrztu odmawia się nad chrzczonym egzorcyzm i wyrzeka
się grzechu.

Skoro to już było, to po co do tego wracać, tym bardziej, że chrzest przyj-
muje się raz w życiu? Otóż po to, żeby uświadomić sobie, że naprawdę jestem
ukochanym dzieckiem Pana Boga, za którego Jezus oddał swoje życie. Ta świa-
domość pozwoli mi przetrwać pokusy złego ducha, który, podobnie jak to uczy-
nił w stosunku do Jezusa na pustyni („Jeśli jesteś Synem Bożym…”), neguje
w trudnych chwilach mojego życia, to, że należę do Boga, który jest moim ko-
chającym Ojcem.
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Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy
zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie
usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy,
że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego:
«Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodź-
cie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali
u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

J 1, 36-39



9

Wtorek  1 IV

DZIEŃ INTRONIZACJI PISMA ŚWIĘTEGO
(do kościoła przynosimy Pismo św.)

6.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym
15.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
21.00 – Apel Jasnogórski

WTOREK

Duch Święty i Pismo Święte

Ten sam Duch Święty, który zstąpił na apostołów pięćdziesiąt dni po zmar-
twychwstaniu Jezusa, miał wpływ na napisanie Pisma Świętego. Nazywamy to
natchnieniem biblijnym. Tym właśnie Pismo Święte różni się od innych książek.
I dlatego czyta się je zupełnie inaczej. Ewangelia i pozostałe Księgi nie dotyczą
wyłącznie przeszłości. Natchnienie sprawia, że czytając Słowo Boże, czy też słu-
chając go w czasie Mszy Świętej odbieram je jako Słowo skierowane bezpośred-
nio do mnie! A skoro Bóg kieruje do mnie swoje Słowo to moim zadaniem jest je
odczytać i na nie odpowiedzieć.

Postaraj się odnaleźć siebie w czytanym
Słowie Bożym. Możesz sobie wyobrazić, że np.
stoisz w tłumie słuchaczy Jezusa i patrzysz na
Jego twarz. Te słowa Cię dotykają, bo mówią
o Twoim życiu. Jak na nie reagujesz? Może
strachem, zniecierpliwieniem, a może czujesz,
że rozgrzewają Twoje serce?

Jest wiele sposobów medytacji nad Sło-
wem Bożym. Poniżej przedstawiam pomysł
św. Ignacego z Loyoli. Według niego Jezuici od
wieków prowadzą rekolekcje ignacjańskie. Ale
dużo ważniejszy od metody jest sam Bóg. Żeby
odkryć to, co chce ci powiedzieć, trzeba po pro-
stu zacząć czytać Jego Słowo.



10

Schemat medytacji ignacjańskiej

PRZYGOTOWANIE:

Poprzedniego dnia przeczytaj uważnie tekst, który będziesz rozważać. Zwróć
uwagę na miejsca, które szczególnie Cię poruszają, zanotuj je. Wybierz stałe miej-
sce na modlitwę, czas jej trwania i postawę ciała. Przygotowanie trwa ok. 5 min.

ROZPOCZĘCIE:

Od znaku krzyża do znaku krzyża 30 min. Na początku trzy punkty (ok. 5-10 min.):

1) Stanięcie przed Panem: uświadom sobie Jego obecność, że Bóg jest z Tobą.
Zaangażuj w to swoje uczucia i akt wiary. Proś o czystość intencji, abyś usły-
szał, co Bóg chce Ci powiedzieć. Pomoże Ci w tym Modlitwa przygotowaw-
cza: Prosić Boga, naszego Pana o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje
i czyny były skierowane wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Ma-
jestatu.

2) Obraz: wyobraź sobie daną scenę ewangeliczną, miejsce, osoby i przeżycia
– słuchaj, dotykaj, obserwuj to, co się dzieje.

3) Prośba o owoc: wejdź w swoje pragnienia związane z daną medytacją, wyraź
je w formie konkretnej, osobistej prośby zwróconej do Pana. Proś o to, czego
chcesz!

ZASADNICZA CZĘŚĆ MEDYTACJI:

Staraj się słuchać, co Twój Przyjaciel Bóg – mówi do Ciebie przez dane wydarze-
nie czy słowo o Tobie, o Twoim życiu. „Smakuj” Jego słowo. Staraj się poczuć je
w sobie. Zatrzymaj się nad tym, co Cię porusza. Zobacz, jak Słowo Boże ma się
do Twojego życia . Zobacz, jakie konsekwencje z tego, co usłyszysz, wypływają
dla Twojego konkretnego życia, sytuacji, w której znajdujesz się obecnie, miej-
sca na świecie, gdzie jesteś. Jak Słowo Boże naświetla Twoje życie i jaką prawdę
Ci ukazuje, której wcześniej nie widziałeś? Zwróć uwagę także na swoje uczucia
i inne poruszenia związane z rozważaną prawdą. Przedstawiaj je Bogu. Pomyśl,
jaka może być Twoja odpowiedź. Podczas medytacji nie notuj. W medytację są
zaangażowane: pamięć, rozum, uczucia i wola.
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ZAKOŃCZENIE:

Rozmowa końcowa (ok. 5 min.). Ostatnie chwile modlitwy poświęć na osobistą
rozmowę z Panem jak przyjaciel z przyjacielem, o tym, co usłyszałeś, czego
doświadczyłeś, co przeżyłeś, co zrozumiałeś, co było trudne... Zakończ medy-
tację modlitwą Ojcze nasz i znakiem krzyża.

REFLEKSJA KOŃCOWA:

Po medytacji (ok. 10 min.) zastanów się nad minionym czasem modlitwy, nad
tym, co, było dobre, nad tym, co było trudne, co nie bardzo wyszło, nad tym, co
zostało w Tobie, co Cię poruszyło. Zanotuj krótko to, co było ważne dla Ciebie.
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Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydow-
ski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga
przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków,
jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie
może ujrzeć królestwa Bożego». Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może
się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej
matki i narodzić się?» Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,
jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest
duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.
Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi
i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». W odpowiedzi
rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?» Odpowiadając na to rzekł
mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zapraw-
dę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli,
a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziem-
skie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach
niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna
Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wie-
czne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg
nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony.

J 3,1-17
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ŚRODA

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

W czasie ślubu ksiądz modli się: za pannę młodą, prosząc o to, by wstępo-
wała w ślady świętych kobiet, których pochwałę głosi Pismo Święte i za pana
młodego, by otaczał żonę szacunkiem i tak kochał, jak Chrystus miłował swój
Kościół.

Można zapytać, czy nie są to zbyt wysokie oczekiwania w odniesieniu do
małżonków? Przecież są to tylko zwykli ludzie. Z pomocą w dążeniu do tych
celów przychodzi nam łaska sakramentu małżeństwa. Bóg daje małżonkom to,
czego potrzebują, by wzajemnie się uświęcać.

Bardzo proszę o przygotowanie
się do odnowienia ślubów poprzez
szczerą rozmowę ze współmałżon-
kiem. Popatrzcie sobie w oczy i zapy-
tajcie, co możecie zrobić by sobie wza-
jemnie pomóc we wspólnej drodze
do nieba.

Środa  2 IV

DZIEŃ ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH
(do kościoła przynosimy portrety ślubne)

6.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym

8.00 – Nauka misyjna dla Gimnazjum
9.00 – Nauka misyjna dla klas IV–VI

10.00 – Nauka misyjna dla klas O–III
12.00 – Nauka misyjna w Szkole w Połchowie

15.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
21.00 – Apel Jasnogórski
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Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezu-
sa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina,
Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż
to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina»
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam po-
wie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich
Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich po-
wiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział

bowiem, skąd ono pocho-
dzi, ale słudzy, którzy czer-
pali wodę, wiedzieli –
przywołał pana młodego
i powiedział do niego:
«Każdy człowiek stawia
najpierw dobre wino,
a gdy się napiją, wówczas
gorsze. Ty zachowałeś
dobre wino aż do tej po-
ry». Taki to początek zna-
ków uczynił Jezus w Kanie
Galilejskiej. Objawił swoją
chwałę i uwierzyli w Nie-
go Jego uczniowie.

J 2, 1-11
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Czwartek  3 IV

DZIEŃ EUCHARYSTII
(wszyscy otrzymają chlebki)

6.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym

8.00 – Nauka misyjna dla Gimnazjum
9.00 – Nauka misyjna dla klas IV–VI

10.00 – Nauka misyjna dla klas O–III
12.00 – Nauka misyjna w Szkole w Połchowie

15.00 – Msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
21.00 – Apel Jasnogórski

CZWARTEK

Dzień Eucharystii
i sakramentu Namaszczenia Chorych

To jest niesamowite. Jezus Chrystus, który wstąpił do nieba i siedzi po pra-
wicy Ojca, znalazł sposób, żeby jednocześnie pozostać między nami. I to nie
w postaci nadzwyczajnych i budzących grozę znaków, lecz umniejszając się
do drobnej kruszyny chleba, którą kapłan może podnieść dwoma palcami.
Wszystko po to, by nas karmić, byśmy nie ustali w drodze do nieba. Sam przecież
powiedział: „Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne”.

Wyobraź sobie, że jesteś obecny na Ostatniej Wieczerzy, która stała się
pierwszą Eucharystią. Wsłuchaj się w słowa Jezusa. Zwróć uwagę na wyraz twa-
rzy apostołów. Co musieli czuć, słysząc słowa: to jest Ciało moje za was wydane,
krew moja za was przelana? A teraz przypomnij sobie, co czułeś w czasie ostat-
niej Mszy Świętej i jak ją przeżyłeś. Czego doświadczyło twoje serce na dźwięk
słów konsekracji? Ile czasu poświęciłeś na rozmowę z Bogiem po przyjęciu Ko-
munii Świętej?

Ostatnim zdaniem wypowiedzianym w czasie Mszy jest dialog kapłana
z ludem: Idźcie w pokoju Chrystusa – Bogu niech będą dzięki. Jest to tak zwane
rozesłanie (od łac. missa), od którego bierze się cała nazwa Mszy Świętej. Mamy
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wrócić do swoich domów i, tak jak apostołowie, głosić Chrystusa swoim życiem.
W ten sposób Eucharystia, będąc „przedsmakiem nieba”, coraz bardziej będzie
nas przygotowywała do ostatecznego celu – spotkania z Jezusem w Królestwie
niebieskim.

Proszę, żebyście w tym dniu, kiedy mówimy o Eucharystii przygotowali
w domu uroczystą kolację. Zasiądźcie do niej w rodzinnym gronie (może
zaproście osobę samotną z sąsiedztwa), podzielcie się chlebem, który otrzy-
macie wychodząc z kościoła. I niech trwa w Waszych domach EUCHARYSTIA,
czyli dziękczynienie Bogu za Jego obecność i za wszystkie dobra, którymi
nieustannie nas obdarowuje.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH „pozwala nam namacalnie dot-
knąć Bożego współczucia do człowieka”. W przeszłości sakrament ten nazywano
„ostatnim namaszczeniem”, pojmując go jako duchową pociechę w bezpośred-
niej bliskości śmierci. Obecnie jednak, gdy mówimy o „namaszczeniu chorych”,
patrzymy na doświadczenie choroby i cierpienia w perspektywie Bożego miło-
sierdzia.

Daje on jednak pewność, że Jezus jest blisko chorego, także osoby star-
szej, bo każdy, kto ma ponad 65 lat, może przyjąć ten sakrament. To Jezus, który
się zbliża. Kiedy jednak ktoś jest chory, myśli się czasem, żeby zawołać księdza,
ale się z tego rezygnuje, bo uważa się, że „to przynosi nieszczęście”, albo nie
chce się przestraszać chorego. Dlaczego? Bo ludzie nieraz wyobrażają sobie,
że kiedy do chorego przychodzi ksiądz, to zaraz po nim przyjadą przedsiębior-
stwa pogrzebowe. Prawda, że tak jest? Tymczasem kapłan przychodzi pomóc
choremu czy osobie w podeszłym wieku. Dlatego jest tak ważne, by księża
odwiedzali chorych. Trzeba wezwać kapłana: „Jest tu chory, proszę przyjść, udzie-
lić mu namaszczenia i błogosławieństwa. To przecież sam Jezus przybywa,
by mu przynieść ulgę, umocnić go, dać mu nadzieję, pomóc. Także przebaczyć
mu grzechy. I to jest bardzo piękne!”

Miejmy ten zwyczaj wołać księdza do naszych chorych – nie mówię o kil-
kudniowej grypie, ale kiedy choroba jest poważna. A także do osób starszych.
Niech przyjdzie i udzieli im tego sakramentu, tego wsparcia, tej Jezusowej mocy,
by iść dalej. (Papież Franciszek)
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Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł
do Filipa: «Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?» A mówił to wystawiając go
na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: «Za dwie-
ście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzy-
mać». Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest
tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to
jest dla tak wielu?» Jezus zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść!» A w miejscu tym
było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysię-
cy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym;
podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł
do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc,
i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających,
napełnili dwanaście koszów.

J 6, 5-13
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Piątek  4 IV

DZIEŃ POKUTY I POSTU
(do kościoła przynosimy krzyże)

6.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym

8.00 – Nauka misyjna dla Gimnazjum
9.00 – Nauka misyjna dla klas IV–VI

10.00 – Nauka misyjna dla klas O–III
12.00 – Nauka misyjna w Szkole w Połchowie

15.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
19.30 – Droga Krzyżowa w Osłoninie zakończona Apelem Jasnogórskim

PIĄTEK

Dzień pokuty i postu

Czy pościłeś kiedyś „o chlebie i wodzie”? Spróbuj. Dasz radę. Nie chodzi o to,
żeby się głodzić, jeść można, ale tylko chleb. Dlaczego taki post? Z dwóch po-
wodów.

1. Pewien rodzaj złych duchów można wypędzić tylko modlitwą i postem
(Mt 17, 21).

2. Jako zadośćuczynienie za popełnione grzechy (5 warunek dobrej spowiedzi
świętej).

W piątek, kiedy przeżywasz dzień pokuty, korzystasz z sakramentu spo-
wiedzi, chciałbym Cię poprosić żebyś dołączył do modlitwy post „o chlebie i wo-
dzie”. Jestem przekonany, że gdy wszyscy podejmiemy ten rodzaj postu, będą
działy się wielkie cuda. Niech to będzie post radosny, przeżywany z całą rodziną.
Dzień wcześniej można przygotować się do niego wspólnie wypiekając chleb
(przepis poniżej). Będzie to wielkie rodzinne święto, w czasie którego zupełnie
nowego sensu nabiorą słowa prośby: „Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj”.
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Żeby Cię zachęcić do tego rodzaju postu podaję świadectwo pewnej kobiety:

Od wielu lat zmagam się z problemem zła w życiu moim i mojego małżonka.
Dotąd ja zbierałam same baty. Dopóki tylko się modliłam, zamawiałam Mszę
św. i stosowałam inne praktyki duchowe to obrywałam, ale jednocześnie Jezus
uwalniał i leczył mnie, dopuszczając pewne niedogodności w życiu męża.

Gdy podjęłam post o chlebie i wodzie, nagle coś się zmieniło. Zło zaczęło sie
niepokoić do tego stopnia, że zaczęło zagrażać zdrowiu i życiu męża, ale on
nadal nie chce wierzyć w to co mówię o zniewoleniu. Wręcz warczy, gdy modlę
się nawet w myślach, ostatnio nawet uciekł z domu. Jak myślicie skąd wie co
robię, skoro nie ruszam ustami, tylko na niego patrzę, a czasem i to nie?

Gdyby mnie nie wspierała Maryja Niepokalana, już dawno bym poległa w tej
walce nerwów i modlitwy.

Nie wiem, jak to się dalej potoczy, ale na pewno post i modlitwa nie pozo-
staje bez owoców. W końcu człowiek pęka i wraca do Boga. Jest na to wiele do-
wodów, choćby historia św. Augustyna. Ale żeby tak było, ktoś musi ofiarować
ten post, cierpienie i modlitwę. Takiej postawie Serce Boga nie może się oprzeć.
To jakby paliwo do wozów bojowych, których Aniołowie używają do walki o dusze
naszych bliskich.
Bez tego owładnięty złem człowiek
może nie dostąpić Zbawienia. Jeśli się
poddamy jako żony i kobiety, to co
dalej? Spokojnie będziemy patrzeć, jak
zło pochłania osobę, która powinna
być nam najbliższa?

Jak wychować poprawnie dzieci
i nauczyć je ofiarności, gdy dostaną
przykład pójścia na łatwiznę? Post
i modlitwa nie przekracza możliwości
małżonków i rodziców. Nie musimy
znosić cudzych dysfunkcji, gdy za-
grażają naszemu zdrowiu czy życiu,
ale duchowe dary niczego nam nie
uszczuplają, a wręcz nas ubogacają.
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PRZEPIS NA PYSZNY CHLEB

SKŁADNIKI:

– 20 g świeżych drożdży
– 1 łyżeczka cukru
– 300 g maślanki lub mleka
– 500 g mąki pszennej
– 20 g oliwy
– 1 łyżeczka soli

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

1. Drożdże wymieszać z cukrem i mlekiem (lub maślanką) w temperaturze
pokojowej.

2. Zostawić na 15 min. do wyrośnięcia.
3. Dodać pozostałe składniki i dokładnie wyrobić ciasto (aż nie będzie się kleić

do rąk i naczynia).
4. Przełożyć do miski, przykryć bawełnianą serwetką i zostawić do wyrośnięcia

w ciepłym miejscu na ok. 1 godzinę.
5. Z ciasta uformować bochenek, przełożyć do natłuszczonej formy o dług.

ok. 30 cm i zostawić do wyrośnięcia na ok. 1/2 godziny. Pod koniec wyrasta-
nia naciąć ostrym nożem.

6. Piekarnik rozgrzać do temp. 210-220°C. Na spód piekarnika postawić żaro-
odporne naczynie z wodą (żeby chleb wyszedł chrupiący). Piec 30-35 min.

Smacznego!
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Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny.
Nadeszła [tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj
Mi pić!» Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz
mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami
unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży
i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: "Daj Mi się napić" - prosiłabyś Go wów-
czas, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz
czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty
jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił
i on sam, i jego synowie i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus:
«Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. 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 wytryskającej ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego
kobieta: «Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać».
A On jej odpowiedział: «Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!» A kobieta odrze-
kła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: «Dobrze powiedziałaś:
Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie
jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą». (…) Rzekła do Niego
kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chry-
stusem. A kiedy On przyjdzie, objawi
nam wszystko». Powiedział do niej
Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą
mówię».

J 4,6-26
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Sobota  5 IV

DZIEŃ ZAWIERZENIA PARAFII MATCE BOŻEJ
– ZAKOŃCZENIE MISJI
(wszyscy Obrazki z modlitwą zawierzenia)

6.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym
15.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym
21.00 – Apel Jasnogórski

SOBOTA

Dzień zawierzenia Parafii
Matce Bożej

Mrzezino jest miejscem bardzo gościnnym. Przez wiele lat przechodzili-
śmy tędy wraz z gdyńską, a później rumską pielgrzymką do sanktuarium Matki
Bożej w Swarzewie. U Was mogliśmy odpocząć i pokrzepić nasze wątłe siły.
Bardzo za to dziękuję! Sami wiecie, jakie to ważne, gdyż wiele osób w mrzeziń-
skiej parafii pielgrzymuje do Swarzewa, a nawet na Jasną Górę.

Można by zapytać, dlaczego pielgrzymka? Czy nie lepiej pomodlić się
w domu, a nawet zrobić coś pożytecznego? Czy nie jest to strata czasu?

Równie dobrze można zapytać, czy życie nie jest stratą czasu, bo przecież
ono również jest pielgrzymką. Zmierzamy przecież do Domu Ojca.

Nasze misje parafialne, trzymając się pielgrzymkowych porównań, były
zatrzymaniem się i duchowym pokrzepieniem na tej drodze. Oto teraz wstajemy
i umocnieni ruszamy dalej. Pozostała tylko jedna rzecz do zrobienia. Tak jak święty
Jan, chcemy zabrać ze sobą Matkę Bożą, a raczej poprosić, żeby Ona nas prowa-
dziła. Zawierzymy dzisiaj Maryi naszą parafię, nasze rodziny i nas samych. Ten akt
oznacza tylko jedno, a właściwie aż jedno: zobowiązujemy się Ją naśladować
w naszej pielgrzymce wiary do wiecznej ojczyzny.
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Modlitwa
Świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno
Maryjo, że nigdy nie słyszano,
abyś opuściła tego, kto się do
Ciebie ucieka, Twej pomocy
wzywa, Ciebie o przyczynę
prosi. Tą ufnością ożywiony,
do Ciebie, o Panno nad pan-
nami i Matko, biegnę, do Cie-
bie przychodzę, przed Tobą
jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa, racz nie gar-
dzić słowami moimi, ale usłysz
je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona
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.

J 19, 25-27
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Rachunek sumienia
dla dorosłych

Bóg w swoim wielkim miłosierdziu chce ratować każdego człowieka zagro-
żonego ustawicznie wpływem złego ducha, szatana. W tym celu ustanowił Pan
Jezus Sakrament Pokuty, aby każdy grzesznik mógł łatwo powrócić do miłują-
cego Ojca. Pan Jezus przekazał tę władzę pojednania swojemu Kościołowi
słowami: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy będą odpusz-
czone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane” (J 20,22).

MODLITWA PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, aby poznał grzechy, które
popełniłem i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do ciebie, niech
Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech
Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w mo-
ich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki
wieków. Amen.

1. Czy przystępuję do Sakramentu Pokuty ze szczerym pragnieniem oczyszcze-
nia, nawrócenia, odnowienia życia i osiągnięcia głębszej przyjaźni z Bogiem,
czy raczej uważam go za ciężar, który się jak najrzadziej powinno podejmo-
wać?

2. Czy na poprzednich spowiedziach nie zapomniałem lub umyślnie nie zataiłem
jakichś grzechów ciężkich?

3. Czy wypełniłem nałożony obowiązek zadośćuczynienia (czy wypełniłem
pokutę)? Czy naprawiłem wyrządzone krzywdy? Czy usiłowałem wypełniać
postanowienie poprawy życia według Ewangelii?

MIŁOŚĆ DO PANA BOGA

4. Czy zwracam serce moje do Boga tak, abym przez wierne wypełnianie przy-
kazań miłował Go prawdziwie ponad wszystko jak syn ojca, czy raczej zabie-
gam o sprawy doczesne? Czy kieruję się czystą intencją w moich czynach?
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5. Czy mam mocną wiarę w Boga, który przemówił do nas przez swojego Syna?
Czy trwałem mocno przy nauce Kościoła? Czy troszczę się o formację chrze-
ścijańską słuchając słowa Bożego, uczestnicząc w nauczaniu religii unikając
wszystkiego, co przynosi szkodę wierze (pornografia, New Age, itp)? Czy
zawsze mocno i bez obawy wyznawałem wiarę w Boga i Kościół? Czy w życiu
prywatnym i publicznym chętnie okazywałem się chrześcijaninem?

6. Czy modliłem się rano i wieczorem? Czy moja modlitwa jest prawdziwą roz-
mową serca i umysłu z Bogiem, czy tylko zewnętrzną praktyką? Czy ofiaro-
wałem Bogu moje trudy, radości i cierpienia? Czy kieruję myśli do Boga
w pokusach?

7. Czy mam szacunek i miłość dla imienia Bożego? Czy obrażałem Boga bluź-
nierstwem, krzywoprzysięstwem albo braniem imienia Bożego nadaremnie?
Czy odnosiłem się bez szacunku do Najświętszej Maryi Panny i Świętych?

8. Czy odnoszę się ze czcią do niedzieli i świąt Kościoła, a zwłaszcza do Mszy
świętej, uczestnicząc w niej czynnie, pobożnie i uważnie? Czy wypełniałem
przykazanie dorocznej spowiedzi oraz Komunii świętej wielkanocnej?

9. Czy mam „inne bóstwa”, tj. rzeczy, o które bardziej się staram i którym więcej
ufam niż Bogu, a mianowicie bogactwa, zabobony, bioenergoterapię, wróżki,
spirytyzm i inne formy magii?

10. Czy ufam dobroci i opatrzności Bożej również w dniach cierpienia i choroby?
Czy w chorobie nie mam pretensji do Boga? Czy poddaję się rozpaczy, oraz
innym złym myślom i uczuciom? Czy korzystam z wolnego czasu, aby zasta-
nowić się nad życiem i rozmawiać z Bogiem? Czy przyjmuję chorobę i cier-
pienia jako sposobność współcierpienia z Chrystusem, który nas odkupił swoją
męką? Czy żyjąc wiarą, jestem przekonany, że cierpienie znoszone z cierpli-
wością przynosi pożytek Kościołowi? Czy żałuję za grzechy przeszłości i czy
znoszę cierpliwie chorobę i dolegliwości jako wynagrodzenie za nie?

MIŁOŚĆ DO BLIŹNIEGO

11. Czy w chorobie dostrzegam także innych cierpiących i ich potrzeby? Czy
okazuję wdzięczność tym, którzy się mną opiekują i tym, którzy mnie
odwiedzają?

12. Czy miłuję prawdziwie mojego bliźniego? Czy nie nadużywam swoich braci,
wykorzystując ich do osobistych celów lub czyniąc im to, czego nie chciał-
bym doznać od innych? Czy przez złe słowa i uczynki byłem dla nich zgor-
szeniem?
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13. Zastanów się czy przez cierpliwość i prawdziwą miłość w twojej rodzinie przy-
czyniłeś się do dobra i radości?

R o d z i c e  – czy troszczą się o chrześcijańskie wychowanie dzieci i wspie-
rają ich dobrym przykładem oraz ojcowską powagą?

M a ł ż o n k o w i e  – czy są wierni sobie w myślach i uczynkach?

14. Czy dzieliłem się dobrami z biedniejszymi od siebie? Czy w miarę swoich
możliwości bronię uciśnionych, pomagam nieszczęśliwym, wspieram ubo-
gich? Czy swoim bliźnim, zwłaszcza ułomnym, starcom, ubogim, przybyszom
lub innym ludziom okazywałem wzgardę?

15. Czy w swoim życiu pamiętam o swoim posłannictwie jakie otrzymałem
w Sakramencie Bierzmowania? Czy uczestniczyłem w dziełach apostolstwa
i miłosierdzia Kościoła oraz w życiu parafii? Czy modliłem się i spieszyłem
z pomocą w potrzebach Kościoła i świata np. w intencji zjednoczenia Ko-
ścioła, o ewangelizacje narodów, o zachowanie pokoju i sprawiedliwości
na świecie itp.?

16. Czy troszczę się o dobro i pomyślność wspólnoty ludzkiej, w której żyje?
Czy też troszczę się wyłącznie o siebie? Czy w miarę swoich sił pracuje nad
szerzeniem w ludzkim społeczeństwie sprawiedliwości, dobrych obyczajów,
zgody i miłości? Czy spełniam zgodnie z sumieniem obowiązki obywatel-
skie (np. wybory)?

17. Czy jestem w swojej pracy lub na stanowisku sprawiedliwy, czynny, uczciwy,
pełniąc służbę społeczną z miłością? Czy dałem słuszną i należytą zapłatę
robotnikom i tym, którzy im służą? Czy wypełniłem zobowiązania i dotrzy-
małem obietnic?

18. Czy prawowitym władzom okazywałem posłuszeństwo i należny szacunek?

19. Jeśli piastuje urząd lub, jeśli sprawuje władzę, czy wykorzystuję to dla
własnej wygody czy też dla dobra innych w duchu posługi?

20. Czy przestrzegałem prawdy i wierności, czy może fałszywymi słowami,
oszczerstwem, zniesławieniem, bezmyślnym sądem, naruszeniem sekretu
wyrządziłem zło innym?

21. Czy naruszyłem prawo do życia i zdrowia, sławy lub honoru, albo dóbr
cudzych? Czy wyrządziłem jakąś szkodę bliźnim? Czy doradzałem lub spo-
wodowałem poronienie dziecka nienarodzonego? Czy innych nienawi-
dziłem? Czy się kłóciłem? Czy przezywałem lub przeklinałem bliźnich?
Czy powodowany samolubstwem zaniedbywałem z własnej winy zaświad-
czyć o niewinności bliźniego? Czy przestrzegałem przepisów kodeksu
drogowego?
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22. Czy kradłem cudze rzeczy? Czy pragnąłem ich w sposób niesłuszny i nie-
uporządkowany? Czy wyrządziłem innym szkodę? Czy zwróciłem cudzą
rzecz i czy naprawiłem szkodę? Czy szanowałem dobro społeczne?

23. Jeśli doznałem krzywdy, czy dla miłości Chrystusa byłem gotów do pokoju
i pojednania? Czy przechowuje nienawiść lub pragnienie zemsty?

„BĄDŹCIE DOSKONALI JAK OJCIEC NIEBIESKI”

24. Jaki jest podstawowy kierunek mego życia? Czy ożywia mnie nadzieja życia
wiecznego? Czy troszczyłem się o postęp w życiu duchowym przez modli-
twę, czytanie i rozważanie słowa Bożego, uczestnictwo w sakramentach
świętych i umartwienie? Czy starałem się pokonywać wady, złe skłonności
i namiętności, jakimi są: zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu?
Czy nadużywałem napojów alkoholowych? Czy pod wpływem pychy i har-
dości nie wynosiłem się wobec Boga, a gardziłem innymi uważając siebie
za lepszego? Czy nie narzucałem innym mojej woli, lekceważąc ich wolność
i prawa?

25. Jaki użytek robiłem z czasu, sił i zdolności, które otrzymałem od Boga jako
ewangeliczne talenty? Czy posługuje się nimi wszystkimi, aby się stawać
z dnia na dzień doskonalszy? Czy próżnowałem i byłem leniwy?

26. Czy znosiłem cierpliwie bóle i przeciwności życiowe? W jaki sposób pra-
ktykowałem umartwienie, aby dopełnić to, czego brakuje cierpieniom
Chrystusa? Czy przestrzegałem przepisów dotyczących postu i wstrzemię-
źliwości?

27. Czy strzegłem zmysłów i całego mojego ciała we wstydliwości i czystości
jako świątyni Ducha Świętego, gdyż zostało ono powołane do chwalebnego
zmartwychwstania? Czy odnosiłem się do ciała jako do znaku miłości, którą
wiemy Bóg okazuje ludziom, a która w pełni jaśnieje w Sakramencie Mał-
żeństwa? Czy nie splamiłem mego ciała nierządem? nieczystością, bezwsty-
dem, niegodziwymi słowami i myślami, bezwstydnymi pragnieniami lub
uczynkami? Czy pobłażałem moim żądzom zmysłowym? Czy uczęszczałem
na odczyty, rozmowy, widowiska i zabawy przeciwne godności chrześcijań-
skiej i ludzkiej? Czy przez swoją nieprzyzwoitość pobudzałem innych do grze-
chu? Czy w pożyciu małżeńskim zachowywałem prawo moralne (czy nie
zgadzałem się na antykoncepcję lub stosunki przerywane)?

28. Czy pod wpływem lęku lub obłudy postępowałem wbrew sumieniu?

29. Czy starałem się zachować w życiu prawdziwą wolność dzieci Bożych,
według prawa Ducha Świętego, czy też może jestem niewolnikiem jakiejś
namiętności?
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MODLITWA PO RACHUNKU SUMIENIA

Panie Boże mój, z głębi serca żałuję za wszystkie grzechy całego życia mego,
ponieważ obraziłem Cię i zasłużyłem na to, żebyś mnie jako Sprawiedliwy
Sędzia ukarał tu na ziemi i w wieczności. Najbardziej jednak żałuję za grzechy,
dlatego, że Ciebie najlepszego Ojca grzechami moimi tak bardzo zasmuciłem
i obraziłem. Żałuję, ze z powodu odwrócenia się od Ciebie, zmarnowałem za-
sługi gorzkiej męki mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który
z miłości dla mnie w Ogrójcu krwią się pocił, był ubiczowany, cierniem ukorono-
wany, niósł ciężki krzyż. na którym w wielkich boleściach umarł.

Postanawiam przy pomocy Twojej łaski poprawić życie moje i więcej nie grze-
szyć. Niech odtąd zrozumiem lepiej, że mój dom rodzinny, miejsce pracy, obo-
wiązki moje i bliźnich są warsztatem mojej doskonałości i świętości. Pragnę
wynagrodzić wszelką szkodę, którą wyrządziłem. Pragnę zawsze do Ciebie nale-
żeć i przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów oraz okazji do nich.
Panie Jezu, nie bądź mi Sędzia, lecz Zbawicielem. Matko Syna Bożego, bądź też
Matką moją i broń mnie od złego.
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Rachunek sumienia dla młodzieży

Boże, Ty wiesz, jak wielka jest moja zdolność do okłamywania samego siebie.
Ty wiesz również, że umiem przesadzać i dramatyzować swoje upadki. Daj mi
proszę trzeźwy umysł, realizm i uczciwość w ocenie samego siebie. Pozwól, żebym
wciąż pamiętał o Twojej cierpliwej miłości wobec mnie. Ty nie zniechęcisz się
ani nie załamiesz na mój widok. Daj mi odwagę, bym stanął w prawdzie przed
Tobą.

MOJE GRZECHY PRZECIWKO BOGU

• Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i że interesuje Go Moje życie?
• Czy żyję tak, jakbym Boga nie potrzebował – polegał wyłącznie na własnych

siłach; sądzę, że wszystko zależy ode mnie; wiem lepiej, co dla mnie dobre,
a co złe (pycha)?

• Czy zapominam o tym, że zawsze mam się modlić, niezależnie od tego, co
czuję, czy jest mi dobrze, czy źle?

• Czy zanoszę do Niego tylko błagania – nie dziękuję i nie uwielbiam?
• Czy ograniczam modlitwę tylko do pacierza?
• Czy odrzucam sakramenty albo nie traktuję ich poważnie (rzadko spowia-

dam się, rzadko przystępuję do komunii, opuszczam Mszę św.) – nie korzy-
stam z Bożych darów dla mnie?

• Czy przystępowałem do komunii z ciężkim grzechem na sumieniu, bez wcze-
śniejszej spowiedzi?

• Czy uczestniczę we Mszy św. jak obserwator i kibic?
• Czy czytam Pismo Święte?
• Jak wygląda moje uczestnictwo w katechezie?
• Czy szanuję świat, naturę – czy znęcam się nad zwierzętami, niszczę przyrodę?
• Czy wierzę w zabobony (czarny kot, i inne)?
• Czy wierzę w horoskopy, kamienie, wróżki itp., przywiązuję do tego wagę?

Czy zajmuję się magią i okultyzmem?

ZGRZESZYŁEM PRZECIWKO MOIM BLIŹNIM

• Czy słucham i szanuję moich rodziców? Czy szanuję i opiekuję się osobami
starszymi (dziadek, babcia)? Czy nie kłócę się z rodzeństwem?

• Czy jestem egoistą, szukam tylko własnego dobra, inni ludzie są jedynie środ-
kami do moich celów?



30

• Czy narzucam własne zdanie, chcę zawsze mieć rację i ostatnie słowo, nie
słucham innych i nie staram się przed innymi?

• Czy szufladkuję ludzi, przypisuję im etykietki, oceniam, obgaduję i oczerniam?
• Czy niszczę dobro wspólne: w szkole – ławki, pomoce szkolne i inne; na ulicy

(wandalizm)?
• Czy przebaczam, umiem mówić „przepraszam”, przyznaję się do winy?
• Czy się gniewam, zazdroszczę, nienawidzę?
• Czy kłamię, ubarwiam moje opowiadania, przesadzam dla efektu?
• Czy lubię plotkować?
• Czy zdradzam cudze tajemnice, wykorzystuję otrzymane informacje prze-

ciwko innym?
• Czy jestem uczciwy?
• Czy oddaję rzeczy pożyczone?
• Czy potrafię dziękować ludziom?
• Czy zdarzają mi się grzechy seksualne?
• Czy oglądam pornograficzne filmy i czasopisma?
• Czy nakłaniam innych do grzechu, do zła?

ZGRZESZYŁEM PRZECIWKO SOBIE

• Czy zastanawiam się nad celem i sensem mojego życia?
• Czy jestem nieodpowiedzialny, ciągle się bawię i chcę bawić się wszystkim?
• Czy marnuję czas, nie planuję, przesadzam z komputerem, telewizorem?
• Czy jestem leniwy, łatwo się zniechęcam?
• Czy idę na łatwiznę, marnuję swoje zdolności – odpisuję zadania (sam ich nie

robię – nie chce mi się), ściągam?
• Czy utrzymuję kontakty głównie z tymi, którzy się nade mną litują, a nie

z tymi, którzy wymagają?
• Czy przywiązuję zbytnią wagę do rzeczy materialnych?
• Czy wychowuję swoją seksualność (pornografia, nieczyste myśli, nieczyste-

-wirtualne znajomości przez internet, samogwałt), czy opowiadam nieprzy-
zwoite żarty?

• Czy szanuje swoje zdrowie (papierosy, alkohol, narkotyki, brak sportu)?

Proszę Cię Panie o Twoją pomoc w szczerym, bez krętactw, wyznaniu moich
grzechów. Daj proszę mądrość i cierpliwość spowiednikowi: przemawiaj do mnie
przez niego – chcę widzieć wyraźniej, co i jak mogę w sobie zmieniać. Niech ten
sakrament będzie dla mnie źródłem radości i nadziei na to, że w całym moim
pokręceniu mogę stawać się świętym.
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Przygotowanie do Mszy świętej
(Modlitwa świętego Tomasza z Akwinu)

Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twego
Syna Jednorodzonego, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak
chory do lekarza życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła
wiecznej jasności, jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi. Błagam Cię, abyś
dzięki swej nieskończonej hojności uleczył moją słabość, obmył moje grzechy,
rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył nagość, abym mógł przy-
jąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami, z taką czcią i pokorą,
skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak
tego wymaga moje zbawienie. Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak
zewnętrzny sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakra-
mentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego,
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z Maryi Dziewicy, abym mógł być
wcielony w Jego Ciało mistyczne i zaliczony między jego członki. Ojcze najmil-
szy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowanego Syna
Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod posta-
cią Chleba. Amen.

Modlitwa dziękczynienia po Komunii świętej

Dzięki Ci składam, Panie Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, za to, żeś
mnie, grzesznika, niegodnego sługę swojego, bez żadnej mojej zasługi, a jedy-
nie z Twego miłosierdzia posilić raczył najdroższym Ciałem i Krwią Twojego Syna,
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, niech ta Komunia święta nie stanie
się dla mnie wyrokiem potępienia, ale niech będzie dla mnie zbawiennym zadat-
kiem Twojego przebaczenia, zbroją mojej wiary i puklerzem dobrej woli. Niech
mnie ona uwolni od mych występków, wyniszczy we mnie pożądliwość i zmy-
słowość, a wzmocni miłość i cierpliwość, pokorę, posłuszeństwo i wszystkie cnoty.
Niech mi będzie mocną obroną przeciw zasadzkom nieprzyjaciół tak widzial-
nych, jak niewidzialnych. Niech całkowicie uspokoi we mnie poruszenia cielesne
i duchowe. Niech przez nią mocno przylgnę do Ciebie, jedynego prawdziwego
Boga. Niech wreszcie będzie szczęśliwym zakończeniem mojego życia. Proszę
Cię także, abyś mnie grzesznika raczył doprowadzić do tej niewymownej uczty,
na której z Twoim Synem i Duchem Świętym jesteś dla swoich wybranych praw-
dziwą światłością, całkowitym nasyceniem, wiekuistym weselem, pełnią szczę-
ścia i radością doskonałą. Amen.
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