
Pragniemy wszystkich
mieszkańców paraf i i
uwrażliwić na wartość
PRZEBACZENIA p r z y
okazji przygotowania do
obrzędu posypania głów
po p i o ł e m w Ś r o d ę
Popielcową. 

1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Trudnością dla nas są zwykłe, powszednie, nieuregulowane
sy tuac je sąs iedzkie . To u t rudnia przeżywanie
ewangelicznego braterstwa w sąsiedztwie.  

2. Ideał (ale Pan wzywa nas do):

Pan Bóg jest miłosierny. Św. Piotr pyta Pana Jezusa: Ile
razy mam przebaczać? Słyszy w odpowiedzi, że zawsze.
Bóg pragnie ciągłego odnawiania przebaczenia i pojednania.

3. Przemiana (dlatego chcemy
przyjąć następującą postawę:)

Chcemy stworzyć okazję
do uwewnętrznienia przeba-
czenia przy okazji przeżywania
powszechnego gestu l i tur-
gicznego w Środę Popielcową. 
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SĄSIEDZKA  CHOINKA
W Liście  „Bądźmy razem”  przeczytałam o  dekorowaniu  „rejonowych”

choinek w kościele na Boże Narodzenie.  Zaintresowało mnie t, bo mowa
była  o  własnoręcznym przygotwaniu  ozdób.  Przypomniało  mi  się  moje
dzieciństwo  i  dom rodzinny.  Pamiętam,  jak  razem z  rodzicami  i  moim
rodzeństwem wieczorami  kleiliśmy  łańcuchy  i  robiliśmy  różne  kolorowe
zawieszki na choinkę. Miło t wspominam. 

Z  moją  dobrą  sąsiadką  umówiłyśmy  się  i  przez  dwa  wieczory
przygotwywałyśmy u mnie dekoracje na choinkę naszego rejonu. W czasie
rekolekcji adwentwych zaniosłyśmy je do kościoła. Nie miałam czasu, aby
uczestniczyć w zawieszaniu ozdób na choince, ale było mi bardzo miło, gdy w
czasie Świąt widziałam moje dekoracje na rejonowej choince. Przyznam, że
inne rejony tż ładnie ustoiły swoje choinki. To był ciekawy pomysł, abyśmy
my jako  parafanie  uczestniczyli  w  przygotwaniu  dekoracji  na  Boże
Narodzenie w kościele. 

Alicja
INFORMACJE  PARAFIALNE:

Po okresie kolędowym kancelaria parafialna powraca
do zwykłych godzin otwarcia: od poniedziałku do
czwartku w godz. 16.30 – 17.30

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki Wielkiego Postu
o godz. 16.30 oraz po wieczornej Mszy św. o godz. 18. 

====================
U progu Wielkiego Postu zapraszamy do podjęcia refleksji nad
naszymi relacjami sąsiedzkimi. Proponujemy fragment rachunku
sumienia oparty na piątym Uczynku Miłosierdzia Względem Duszy: 

Sąsiedzki rachunek sumienia
5. Krzywdy cierpliwie znosić

„Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego
zakwitnie” (Syr 1, 22)
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie
naśladuje” (Mt 16, 24).
• Czy czuję się skrzywdzony przez jakiegoś bliźniego? Krzywda może
być zadana poprzez słowa, gesty, czyny, zaniechanie dobra względem
mnie.
• Jak reaguję na doznane krzywdy? Denerwuję się, złoszczę na
krzywdziciela, wypowiadam słowa pełne złości, a nawet nienawiści,
szukam sposobu, aby się odegrać, zemścić, nie umiem mu zapomnieć,
nie umiem wybaczyć tego, co mi zrobił.
• Czy staram się z serca przebaczyć wszystkie doznane krzywdy? Czy
cierpliwie znoszę upokorzenia i klęski wynikające z doznanej krzywdy?
• Czy jestem ukierunkowany na życie ewangelią: „Miłujcie waszych
nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”? ( Mt 5,44 )
Czy potrafię modlić się za krzywdzicieli i życzę im dobra, zwłaszcza
nawrócenia? Czy staram się milczeć w obliczu krzywdy, którą
doznałem? Czy dążę do tego, aby „zło dobrem zwyciężać”?
• Czy modlę się dla siebie o łaskę cierpliwości i ducha przebaczenia?
Nikt nie udźwignie sam tak wielkiego zadania, jakim jest przebaczenie i
znoszenie krzywd doznanych od innych.

============================
 Wykorzystajmy czas Wielkiego Postu do pojednania,
przebaczenia, przeproszenia, darowania, wyjścia z obojętności,
pogodzenia się w sąsiedztwie. Obecny rok przeżywamy pod
hasłem: Sąsiedzi darem Ducha Świętego. Nieraz jest to
trudny dar, ale zawsze ma swoją wartość w zamyśle Bożym. 

Dla budowania jedności chrześcijańskiej i naszego wspólnego
wzrastania na drodze do Boga zapraszamy do podjęcia z odwagą

gestu PRZEBACZENIA i PRZEPROSZENIA. 
W Środę Popielcową lub w innym czasie zwróćmy się do sąsiada

ze słowami: Przepraszam i gestem podania dłoni na znak
pojednania. Niech to będzie duchowym owocem Wielkiego Postu.

WARTO  SPRÓBOWAĆ !


