
Pragniemy wszystkich mieszkańców parafii św. Urszuli uwrażliwić na wartość 

braterskiego przebaczenia przez zaproszenie do gestu zachęcającego do 

pojednania z bliźnim na początku Wielkiego Postu przy okazji Środy 

Popielcowej w dniu 5 marca.   

UZASADNIENIE: 

1. Sytuacja: 

Doświadczamy trudności w przebaczaniu naszym bliźnim. Są też sytuacje, gdy 
sobie nie umiemy wybaczyć. Trudnością jest także poprosić kogoś o przebaczenie, 
gdy zawiniliśmy. Szukamy zwykle usprawiedliwienia dla siebie i swoich błędów.  

2. Ideał: 

Wolą Bożą jest, byśmy nieustannie przebaczali sobie nawzajem. Pan Jezus 
naucza: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat 
twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i 
pojednaj się z bratem swoim”. Mt 5,23-24 

„Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec 
wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy 
wam waszych przewinień”. Mt 6, 14-15 

3. Przemiana: 

Należy stworzyć okazję do uwrażliwienia na 
braterskie przebaczenie przez gest 
zapraszający do pojednania z bliźnimi na 
początku Wielkiego Postu. 

GEST   EWANGELIZACYJNY: 

Rozważ tekst Przypowieści o niemiłosiernym 
słudze zawarty w Liście.  Wytnij z dowolnej 
kartki symbol serca i wypisz na nim słowa: Bracie/Siostro z serca wybaczam.  
Kto z rodziny zechce może złożyć pod tym napisem swój podpis. Symboliczne serca 
prosimy przynieść do kościoła na liturgię Środy Popielcowej (5 marca). 

GEST LITURGICZY: 

Podczas liturgii Środy Popielcowej w złożone papierowe serce osoba 

otrzymuje odrobinę popiołu i zabiera do domu.  Na zakończenie Wielkiego 

Postu przyniesiemy te serca z popiołem i w Wigilię Paschalną (19 kwietnia) 

spalimy w ognisku przed kościołem.  
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PRZYPOWIEŚĆ O  NIEMIŁOSIERNYM  SŁUDZE 

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam 

przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 

siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, 

lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest 

królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi 

sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, 

który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z 

czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i 

całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł 

przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a 

wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i 

dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze 

współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął 

dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed 

nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On 

jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki 

nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się 

zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co 

zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo 

niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie 

prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim 

współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem 

pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie 

odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z 

was nie przebaczy z serca swemu bratu.  
(Ewangelia wg św. Mateusza 18,21-35) 

Z bliZ bliZ bliZ bliŜŜŜŜa sia  sia  sia  sięęęę czas W ielk iego  P ostu . C zas pokuty , naw rócen ia  i po jednan ia .  czas W ielk iego  P ostu . C zas pokuty , naw rócen ia  i po jednan ia .  czas W ielk iego  P ostu . C zas pokuty , naw rócen ia  i po jednan ia .  czas W ielk iego  P ostu . C zas pokuty , naw rócen ia  i po jednan ia .     

N iech  ta  przypow ieN iech  ta  przypow ieN iech  ta  przypow ieN iech  ta  przypow ieśćśćśćść pom o pom o pom o pom oŜŜŜŜe postaw ie postaw ie postaw ie postaw ićććć sobie szczere pytan ie w  sercu :  sobie szczere pytan ie w  sercu :  sobie szczere pytan ie w  sercu :  sobie szczere pytan ie w  sercu : 

K om u pow in ienem  w ybaczyK om u pow in ienem  w ybaczyK om u pow in ienem  w ybaczyK om u pow in ienem  w ybaczyćććć? K ogo poprosi? K ogo poprosi? K ogo poprosi? K ogo poprosićććć o  w ybaczen ie? Z  kim  s o  w ybaczen ie? Z  kim  s o  w ybaczen ie? Z  kim  s o  w ybaczen ie? Z  kim  s iiiięęęę    

po jednapojednapojednapojednaćććć????     

N iech  N iech  N iech  N iech  w zajem ne przebaczen iew zajem ne przebaczen iew zajem ne przebaczen iew zajem ne przebaczen ie  b b b bęęęędzie dzie dzie dzie ow ocemow ocemow ocemow ocem  tego  W ielk iego  P ostu .  tego  W ielk iego  P ostu .  tego  W ielk iego  P ostu .  tego  W ielk iego  P ostu .     

 

 

 

 

 

 

6 kwietnia – Niedziela 

Msze św. z nauką rekolekcyjną  

o godz. 700, 900, 1030, 1200, 1800 

 

7, 8 i 9 kwietnia (poniedzialek, wtorek, sroda) 

godz. 830 – dzieci od „O” do III klasy  

godz. 1000 – młodzież gimnazjalna  

godz. 1100 – Msza św. z nauką dla wszystkich 

godz. 1200 – dzieci klas od IV do VI 

godz. 1630 – młodzież ponadgimnazjalna  

godz. 1800 – Msza św. z nauką dla wszystkich  
 

Podczas spotkań rekolekcyjnych okazja do spow iedzi.  
 

Skorzystaj z czasu rekolekcji, by duchowo przygotować się 

do Świąt Wielkanocnych. 

ZAPLANUJ    CZAS    i    PRZYJDŹ 


