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Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce
pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go
znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Mk 1, 29 - 39
Opowieść Marka jest oszczędna i żała w gorączce: chora, bezradna i bezużyzwięzła: Teściowa Piotra ma gorączkę, Jezus teczna. Piotr z tego banalnego powodu znaidzie do niej, ujmuje ją za rękę i podnosi. W lazł się w tarapatach. Według wschodnich
taki to dość prozaiczny sposób Jezus uzdro- zwyczajów jego teściowa powinna podejmowił kobietę w podeszłym wiewać gości, powinna o nich zaku, i życie potoczyło się dalej.
V NIEDZIELA dbać i uprzyjemnić im pobyt w
Ale prostota tego opowiadania
domu. Piotr mógł to wszystko
jest wielce wymowna. Kobieta
jakoś pominąć milczeniem, nie
ZWYKŁA
jest, jakby mogło się wydawać,
chcąc nikogo z gości wprawić
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w swej chorobie opuszczona i
w zakłopotanie. Mógłby jakoś
niema. Nie rzuca się z krzystarać się zaradzić jej nieobeckiem do nóg cudotwórcy jak opętany w sy- ności czy skarżyć się na zawodność innych.
nagodze, którego Jezus Ale tak się nie stało. Marek po prostu opouwolnił od ducha nie- wiada: „Zaraz powiedzieli Mu o niej". Chora
czystego. Nie została też nie była opuszczona, nie musiała sama mózaniesiona przez krew- wić. Pamiętała o niej wspólnota; jej życzeniu
nych do Jezusa, jak to dali wyraz inni. Zdrowi zadbali o sprawy,
uczynili krewni parality- stali się jej rzecznikami u Jezusa. Dlatego
ka, o czym opowiada poszedł do niej i uzdrowił - ponieważ inni, ci
Marek w następnym aktywni, skuteczni, głośni, młodzi, nie zaporozdziale. Po prostu le- mnieli o niej. Wstawili się za nią.
Jezus surowo zakazuje trędowatemu, Jez us
moż e
jako
żeby nikomu nie opowiadał o swoim cudow- ,,Zbawca" jednak ofiaronym uzdrowieniu. Dlaczego? Odpowiedź na wać wszystkim ludziom,
to pytanie daje sama Ewangelia. Cudownie to pozostawanie przy
uzdrowiony nie zastosował się do tej wska- nich właśnie również w
zówki i wkrótce Jezus nie mógł już jawnie cierpieniu i znoszenie
wejść do miasta z powodu ciągnących do wraz z nimi całego nieuNiego tłumów. Musiał szukać schronienia suwalnego cierpienia.
przed tłumami w miejscach
Nie da się
pustynnych nie dlatego, że bał
zapewne przedstawić w
VI NIEDZIELA tego
się spotkań z ludźmi, ale z tej
sposób, który byłby zrozumiaracji, że musiał odsunąć się od
ły dla rozentuzjazmowanego
ZWYKŁA
fałszywych nadmiernych oczetłumu. Ale jest to coś, co uwi11 lutego 2018 r. dacznia się w drugiej części
kiwań. Jezus mógł uzdrowić
trędowatego, a także wielu inEwangelii i co dla nas, dzisiejnych chorych i złamanych na duchu, ale nie szych słuchaczy, może być większą pociechą i
był przecież cudowną maszyną, która może dodać nam więcej odwagi niż samo fizyczne
uzdrowić wszystkich i wszystko. Jezus nie uzdrowienie trędowatego, niezależnie jak
usuwa cierpienia ze świata - ani ze względu bardzo jest ono cudowne.
na nas, ani ze względu na samego siebie. Co

Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: jeśli
chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł
do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Mk 1, 40 - 45
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Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebywał
na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.
Mk 1, 12
Nie ucieczka od nieznośnych warun- Izajasz. Pustynia Jezusa jest piękna — jest
ków życia ani lęk przed wielkim prześlado- ogrodem Eden. Nasze pustynie najczęściej
waniem kazały Jezusowi udać się na pusty- są wszystkim innym niż rajem na ziemi. Ze
nię. ,,Duch" nie odstąpił od Niego, sprawił, wszystkich stron rozlegają się na niej ryki
że stał się niespokojny, wreszcie wyprowa- dzikich zwierząt. Głównymi pokusami na
dził Go na pustynię, miejsce odosobnienia, i nich są: „robienie kariery za wszelką cenę"
tam, na jałowych terenach
lub ,,wszystko i tak na nic
górskich, znalazł Jezus nie
się nie zda ". A to, co ma
I NIEDZIELA
piekło, lecz raj. Świat bez
nam usługiwać, bardzo
lęku. Świat, w którym nie WIELKIEGO POSTU rzadko okazuje się aniołem.
ma ani żądnych krwi myCzy może to być przyczyną
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śliwych, ani przerażonej
zwątpienia i rozpaczy? Nie,
zwierzyny. Tu, na pustkojeśli mamy ufność, że to
wiu, cywilizowany człowiek znajduje swoją Duch wyprowadza nas na naszą pustynię, że
utraconą ojczyznę. Jest to świat, w którym to On dodaje nam na niej otuchy i pozwala
aniołowie zstępują na zie- nowymi oczyma spojrzeć i na nią, i na
mię i to, co boskie, służy te- wszystko, co na niej zastajemy, i na to, co
mu, co przemijające. Świat, jest poza jej granicami. Wpierw jednak musi
w którym też zdarza się zło nam dać odwagę, która każe nam opuścić
- ale zło nie ma żadnej wła- naszą idyllę i iść na pustynię naszego świata
dzy. Pustynia przemienia i zawołać: ,,Bliskie jest królestwo Boże".
się w ogród - mówi prorok
Dlaczego Jezus zabrał na wysoką górę istotne. Tam, na górze, nie
tylko trzech swoich uczniów? Dlaczego pozo- chodziło Mu o to, żeby trzem
stałych dziewięciu nie mogło być świadkami swoim wybranym uczniom
Jego ,,przemienienia"? Przecież Dwunastu ukazać swoją prawdziwą, bobyło obecnych także przy wielu innych waż- sko-promieniującą istotę,
nych wydarzeniach! Odpowiedź być może lecz raczej sam z całym swojest banalnie prosta: Jezus nie przeczuwał, im ciałem i dotąd nieznaną
że tak wyjątkowe doświadczenie stanie się jasnością doświadczył, że jest umiłowanym
Jego udziałem na szczycie
Synem Boga. A nam, dalegóry. Był nim równie zaskokim świadkom tego wydaII NIEDZIELA
czony jak Jego (raczej przyrzenia, wolno powiedzieć,
WIELKIEGO
POSTU
padkowi) towarzysze. Być
że ta bosko-promieniująca
może wyrazem Jego zaskoistota jest także naszą praw25
lutego
2018
r.
czenia jest też zakaz, aby nidziwą istotą, ponieważ
komu nie rozprawiali o tym,
wszyscy jesteśmy umiłowaco widzieli. Najpierw chciał dokładnie prze- nymi synami i córkami Boga. A to faktycznie
myśleć to, co się wydarzyło. W każdym razie nie jest taką prawdą, o której należałoby donie wolno o tym, co się tam na górze wyda- koła trąbić, ale powinna ona rozbrzmiewać w
rzyło, rozpowiadać jak o sensacji, a tym sa- naszych sercach.
mym przegadać i zagadać, i utracić to, co

Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak,
jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Mk 9, 2 - 10
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Styczeń w naszej parafii
CHRZTY:

POGRZEBY:

Laura Marlena Cieślik
Aron Wojciech Kwiatkowski
Victoria Weronika Rytel
Hanna Małgorzata Stępień
Michał Daniel Wagner
Maria Lidia Widziołek

Józef Bruszewski
Stanisław Stolarek
Henryk Pieter
Bogumiła Borkowska
Tomasz Trzaskowski
Lidia Bączek-Grzelewska

80 lat
66 lat
68 lat
63 lata
45 lat
65 lat

Co czeka nas w lutym
ROCZKI:
Hanna Paulina Horak
Wiktoria Marczyk
Przemysław Adrian Pankiewicz
Lilia Rozalia Szorkin
Eryk Tobiasz Tyman

18 URODZINY:
Sandra Matusik
Kamil Sobik
Joanna Wcisło

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:
10 rocznica
Joanna i Bogusław Czok
Ewa i Marcin Mazur

15 rocznica
Magdalena i Rafał Gardoccy
Urszula i Adam Kachniarz
20 rocznica
Joanna i Mariusz Czaja
Katarzyna i Robert Połaszewscy
30 rocznica
Halina i Romuald Braun
Mariola i Dariusz Lechoccy
45 rocznica
Małgorzata i Wojciech Bachlaj
Halina i Czesław Dąbek
Maria i Bernard Domin
Teresa Zdzisław Konior
Natalia i Józef Naruk
Olga i Stanisław Pochopień
Maria i Jan Sokal

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu godz. 16.15
Droga Krzyżowa dla dzieci— soboty Wielkiego Postu godz. 9.00
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym—niedziele Wielkiego Postu godz. 15.45
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 4.02- V Niedziela Zwykła. Kolekta na

potrzeby archidiecezji
 5.02- poniedziałek. Wspomnienie św.
Agaty, dziewicy i męczennicy. Na Mszach
św. zwyczajowe błogosławienie chleba i
soli. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Opolskiej 2 po Mszy św.
wieczornej.
 6.02- wtorek. Wspomnienie św. Pawła
Miki i Towarzyszy, męczenników
 7.02- środa. Biblioteka parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
 9.02- piątek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 2 po
Mszy św. wieczornej.
 10.02- sobota. Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
 11.02- VI Niedziela Zwykła. Światowy
dzień chorego. Msza św. z udzieleniem sakramentu chorych o godz. 16.30. Rozpoczyna się 40 godzinne nabożeństwo przed
Wielkim Postem oraz Tydzień Modlitw o
Trzeźwość Narodu. Kolekta na potrzeby
remontowe parafii.
 12.02- poniedziałek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej
4 po Mszy św. wieczornej.
 13.02– wtorek. Różaniec fatimski o
godz. 6.oo. Msza św. w intencji czcicieli
MB Fatimskiej o godz. 6.30. Święto św.
Cyryla mnicha i Metodego biskupa, patronów Europy. Spotkanie rodziców dzieci
klasy III A z SP nr 19 o godz. 18.oo.
 14.02- Środa Popielcowa. Początek
Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązują
post i wstrzemięźliwość. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz.
6.30, 9.00, 16.30, 18.00.
 15.02– czwartek. Spotkanie rodziców
dzieci klasy III B z SP nr 19 o godz. 18.oo.
 16.02- piątek. Droga Krzyżowa o godz.
16. 15. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Opolskiej 4 po Mszy św.
wieczornej.
 17.02- sobota. Odwiedziny chorych od
godz. 9.00. Droga Krzyżowa dla dzieci o
godz. 9.0o Nauka dla Rodziców i Rodzi-

ców Chrzestnych o godz. 15.30 w Domu
Parafialnym.
 18.02- I Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Trzeźwości. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45. Kolekta to
Jałmużna Postna. Chrzty o godz. 12.15.
Kandydaci do diakonatu rozpoczynają rekolekcje przed święceniami.
 19.02- poniedziałek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej
6 po Mszy św. wieczornej.
 21.02- środa. Msza św. w intencji grupy
OREMUS – w 20 rocznicę powstania o
godz. 17.00. Biblioteka parafialna czynna
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
 22.02– czwartek. Święto Katedry św.
Piotra Apostoła.
 23.02- piątek. Droga Krzyżowa o godz.
16. 15. Nauki przedślubne w Domu Parafialnym o godz. 16.30.Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej
6 po Mszy św. wieczornej.
 24.02- sobota.. Droga Krzyżowa dla
dzieci o godz. 9.0o. O godz. 10.00. święcenia diakonatu w Chełmie Śląskim, Czerwionce i Połomi. W Połomi święcenia diakonatu przyjmie nasz parafianin Dorian
Figołuszka. Nauki przedślubne w Domu
Parafialnym o godz. 16.30
 25.02- II Niedziela Wielkiego Postu.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz.
15.45. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze
małżeńskie o godz. 16.30. Dzień Skupienia dla narzeczonych w Domu Parafialnym o godz. 15.30. Kolekta na budowę
kościoła w Jastrzębiu Bziu. Przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes.
 26.02- poniedziałek. Msza św. w intencji
Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i
sprzątających kościół w lutym o godz.
17.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Opolskiej 8 po Mszy św.
wieczornej.
 28.02– środa. Urodziny biskupa Marka
Szkudło. Msza św. za zmarłych w 30 dzień
po śmierci oraz w I rocznicę śmierci o
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godz. 17.00.
 1.03- I czwartek miesiąca. Msza św. w
intencji o nowe powołania kapłańskie o
godz. 6.3o.Nabożeństwo za powołanych o
godz. 16.30. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 8 po Mszy
św. wieczornej.
 2.03- I piątek miesiąca. Nabożeństwo ku
czci NSPJ o godz. 6.oo. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Kwartalny
dzień modlitw o ducha pokuty. Sakra-

SPES

7

ment pokuty i pojednania dla dzieci o
godz. 15.3o. Droga Krzyżowa o godz. 16.
15. Msza dla młodzieży o godz. 18.00
 3.03- I sobota miesiąca. Nabożeństwo
wynagradzające NMP o godz. 7.00. Droga
Krzyżowa dla dzieci o godz. 9.0o
 4.03– III Niedziela Wielkiego Postu.
Rozpoczęcie parafialnych Rekolekcji
Wielkopostnych. Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym o godz. 15.45. Kolekta na potrzeby parafii.

Serdecznie zapraszamy 24 lutego na godz. 10.00
do kościoła parafialnego w Połomi,
gdzie nasz parafianin Dorian Figołuszka,
otrzyma święcenia diakonatu.
„O Tobie mówi serce moje szukaj Jego Oblicza”
Ks. Grzegorzowi Krzykowi życzymy by nieustanne
poszukiwanie i poznawanie Boga budowało Relację
silniejszą od wszelkich zniechęceń, emocji, zmęczenia i trudów i by ta bliskość z Jezusem była źródłem pokoju w sercu i dawała zdolność do wybierania miłości w każdej innej relacji. Redakcja

„Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy,
aby je upiększyć i uszlachetnić.”
Pani Grażynie Radek oraz panom Edwardowi Kulig,
Janowi Szczęsnemu i Wiesławowi Bieniek życzymy,
by potrafili powierzać codzienność Bogu i z radością serca spełniać swoje obowiązki. Chór „Lira”

„Grzeszy ten, kto mając możliwość wyświadczania dobra, nie
czyni tego.”
Legionistom Edwardowi Kulig i
Kazimierzowi Adamkowi oraz wszystkim auksyliatorom, którzy obchodzą swoje urodziny lub imieniny
w lutym życzymy umiejętności wykorzystywania każdej szansy, jaką daje życie, by czynić dobro i
uszczęśliwiać innych. Męski Legion Maryi.

„Wszystko co robimy dla miłości nabiera wartości i piękna”
Księdzu Grzegorzowi Krzykowi
życzymy by potrafił cieszyć się
wartością i pięknem tego co robi i widział Siebie
takim, jakim widzi Go Pan Jezus, a Zuzannie Kalinowskiej, Kasi Orszulik i Marcinowi Janickiemu życzymy,
aby miłość była motorem Ich najdrobniejszych, nawet niewidocznych czynów. Oaza z ks. Stefanem

Serdeczności

„Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego
człowieka.”
Paniom Danucie Orszulik, Marii Ośliźlok i Adeli Kalecie życzymy, by modlitwa czyniła Ich życie wolnym
od zła. Seniorzy.
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Dla dzieci

Wszystkie znaki drogowe w tym zadaniu, zastępują literki. Odgadnij jakie i
wstaw do szyfru. Przeczytaj Ewangelię
wg św. Mateusza 4, 1-11, aby dowiedzieć się, jak Jezus poradził sobie z
szatanem i co podpowiada Tobie
Rozwiązanie prześlij na adres krecikpolarny@gmail.com
Nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Radek
Wilk i Szymon Drescher Gratulujemy! Można je odebrać 18 lutego na
Mszy św. o godz. 11.00

LUTY 2018 r.

INTENCJE MSZALNE
V NIEDZIELA ZWYKŁA 4.02
7.30 – Za + Sabinę Sadło – w 5 rocznicę
śmierci, męża Jana, Genowefę Niziołek –
w kolejną rocznicę śmierci.
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Kazimiery Skubis z okazji 60
rocznicy urodzin.
11.00 – Za + Anielę Sałach, ojca Stanisława, teściów Gertrudę i Augustyna.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Marii Zuchalskiej z ok. r. ur.
16.30 – Za + Marię Łaciak – w 4 rocznicę
śmierci, Jana Jonkisz oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
19.30 – Za ++ Józefa i Bronisławę Polok,
++ z rodziny Polok, Winkler, Wrożyna,
Kałuża, + Ks. Bernarda i dusze w cz. cierp.
PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Agaty 5.02
6.30 – Za + Adelę Drewniak – w rocznicę
śmierci, męża Jakuba, teściów Katarzynę i
Piotra Domin, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji
wszystkich szafarzy – z podziękowaniem
od Franciszki.
WTOREK – Wspomnienie św. Pawła Miki
i Towarzyszy .02
6.30 – Za ++ Annę i Józefa Wysłucha, syna Krystiana, Ernę, Szymona i Leona Adamek, Katarzynę Szymon, Siostrę Laurencję Szmulską i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za + Jadwigę Mańka, rodziców z
obu stron, brata Stefana oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA .02
6.30 – Za ++ Apolonię i Alfreda Piksa,
zięcia Kazimierza oraz ++ z pokrew.
17.00 – Za ++ rodziców Wincentego i Annę Piecha, ich rodziców, rodzeństwo, syna, córki, zięciów, Jadwigę i Michała Fajkis oraz ++ z pokrewieństwa.
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CZWARTEK 8.02
6.30 – Za + Mariannę Paraska-Madera –
od rodziny Barczów z Rybin z Ks. Zbigniewem.
17.00 – Za ++ Annę i Erwina Adamczyk,
Erwina Otręba, Jadwigę i Feliksa Pieter i
dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK 9.02
6.30 – Za + Brata Eugeniusza Rosner,
bratową Barbarę Godzic.
17.00 – Za + Pawła Kałuża – w 4 r. śm.
SOBOTA – Wsp. św. Scholastyki .02
8.00 – Za + Łucję Papierok – w 2 r. śm.
13.00 – Ślub.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie
i dary Ducha Św. w intencji Barbary z
okazji 18 ur. – od rodziców i dziadków.
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – ŚWIATOWY
DZIEŃ CHOREGO 11.02
7.30 – Za + Henryka Kanclerz.
9.30 – Za ++ Józefinę Kania, męża Józefa, syna Jana.
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji małżonków Teresy i Stefana z
okazji 57 rocznicy ślubu oraz w intencji
Stefana z okazji 82 rocznicy urodzin.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Jana Szczęsny – z okazji 80 rocznicy urodzin.
16.30 – W INTENCJI CHORYCH.
19.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Sławomiry z okazji 50 r. ur.
PONIEDZIAŁEK .02
6.30 – Za + Jana Sitek, dziadków Annę i
Rafała Sitek, Anielę i Sylwestra Gajda
oraz ++ z pokrewieństwa.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB z Lourdes, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
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zdrowie dla syna Michała, światło Ducha
Św. dla jego lekarzy oraz Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla wszystkich bliskich.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
dla babci Danki, córki Bożeny, wnuczki
Kasi i wnuka Hannesa.
WTOREK 13.02
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
17.00 – Za ++ Władysławę, Wacława i
Mariannę Bieleckich, Wiktorię i Michała
Hasiec, Edwarda, Franciszkę i Szczepana
Nowowiejskich i wszystkich krewnych z
tych rodzin, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za ++ Kunegundę Wierzgoń, męża Henryka, rodziców oraz ++ z pokrewieństwa.
ŚRODA POPIELCOWA 14.02
6.30 – Za ++ rodziców Annę i Jana Matys, siostrę Teresę oraz ++ z rodziny Matys, Faber, Urbańczyk i dusze w czyśćcu
cierpiące.
9.00 – Za + Bronisława Gębica – od sąsiadów z ul. Opolskiej 12.
16.30 – Za ++ Mariannę, Edwarda, Katarzynę i Józefa Korpowskich, Marię i Franciszka Koch, Józefę i Rocha Gajek oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za + męża Stanisława Mazur – w
16 rocznicę śmierci, ojca Jana Antos i dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK 15.02
6.30 – Za + Pawła Kałuża – w rocznicę
śmierci, żonę Annę.
6.30 – Za + Jadwigę – w rocznicę śmierci,
męża, rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Dominiki z okazji 25 r. ur.
PIĄTEK 16.02
6.30 – Za + Małgorzatę Zagożdżon – od
sąsiadów z ul. Opolskiej 10.
17.00 – Za ++ Pawła Filip, rodziców,

dziadków, braci, bratowe z obu stron, rodziców chrzestnych, Ludwika Kuszek oraz
Zygmunta Glezner.
17.00 – Za ++ Jana Kondziołka, syna Czesława, rodziców z obu stron oraz rodzeństwo, Marię i Józefa Klepek, Gertrudę i
Jerzego Płonka, ++ dziadków oraz ++ z
pokrewieństwa Kondziołka, Nogły, Masosz.
SOBOTA 17.02
8.00 – Za + Karola Kula oraz ++ rodziców.
17.00 – Za ++ Jerzego Zdrzałek – w r.
śm., żonę Agnieszkę, syna Gerarda, dziadków z obu stron, Różę Zdrzałek, Alberta
Śmietana, Józefa i Marię Bachlaj oraz ++
z pokrewieństwa Zdrzałek, Czylok.
17.00 – Za + Helenę Kafka, męża Maksymiliana, rodziców z obu stron ++ z pokrewieństwa Kafka, Gajda, Kondziołka,
Uliarczyk, Rduch, Gembalczyk oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU –
NIEDZIELA TRZEŹWOŚCI 18.02
7.30 – Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla synowej Małgorzaty z okazji ur.
9.30 – Za ++ Józefa, Wiktora i Gertrudę
Gonsior, Piotra, Franciszkę i Dorotę Matloch, Ludwika, Katarzynę, Czesława i Jadwigę Cofalik oraz Anastazję Mołdrzyk,
Elżbietę Weister i dusze w czyśćcu cierp.
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Licheńskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Elżbiety z okazji 40 rocznicy ur.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.30 – Za ++ Barbarę i Edwarda Piwowarczyk, Stanisława Kołodziejczyk.
19.30 – Za + Leona Mazur, jego rodziców,
rodzeństwo, syna oraz ++ z pokrewieństwa Mazur, Drzewiecki.
PONIEDZIAŁEK 19.02
6.30 – Za + Mariannę Paraska-Madera –
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od szwagierki Anny z Iłowa.
6.30 – Za + Bolesława Nowik – w 20
rocznice śmierci, żonę Zdzisławę oraz ++
kolegów.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie
i dary Ducha Św. w intencji Mateusza z
okazji 16 rocznicy urodzin.
WTOREK 20.02
6.30 – Za + mamę Helenę – w 1 rocznicę
śmierci, ojca Romana – w kolejną rocznicę śmierci oraz ++ teściów Aleksandrę i
Józefa – od córki.
17.00 – Za + Stanisława Kachel – w 31
rocznicę śmierci, żonę Marię oraz ++
dziadków z obu stron.
17.00 – Za + Erwina Mołdrzyk – w rocznicę śmierci, żonę Gertrudę, zięciów,
wnuka Marka oraz ++ z pokrewieństwa z
obu stron.
ŚRODA 21.02
6.30 – Za + Mariannę Paraska-Madera –
od rodziny Ozdobów z Lubrańca.
17.00 – Do Opatrzności Bożej w 20 rocznicę powstania grupy modlitewnej OREMUS, z podziękowaniem za otrzymane
łaski i dary Ducha Św. z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej dla członków grupy i
ich rodzin oraz kapłanów-opiekunów grupy: Ks. Proboszcza Wacława Basiaka, Ks.
Tomasza Madzia, Ks. Dariusza Kamińskiego, Ks. Piotra Uroda oraz Ks. Proboszcza Stefana Wyleżałka.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Św. Franciszka, w intencji
sióstr i braci III Zakonu Franciszkańskiego naszej parafii oraz opiekuna Ks. Piotra.
CZWARTEK – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW.
PIOTRA APOSTOŁA 22.02
6.30 – Za ++ Alfreda Myśliwiec, Łucję i
Ryszarda Antończyk, Łucję i Filipa Szulik,
Reginę i Antoniego Słowik, + Hildegardę
Myśliwiec oraz ++ z rodziny Myśliwiec,
Szulik i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za ++ Anastazję i Wincentego
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Śmietana, synową Lidię oraz ++ z pokrewieństwa Śmietana, Mazur i dusze w
czyśćcu ciepiące.
17.00 – Za + Zdzisława Kusy.
PIĄTEK 23.02
6.30 – Za + Tadeusza Rząca – w 24 rocznicę śmierci, ++ rodziców Mariannę i Jana Hawryluk, braci Stefana i Andrzeja
Hawryluk oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.
17.00 – Za ++ Marię i Walentego Frączek,
rodziców z obu stron.
17.00 – Za + Dariusza Kałuża – w 5 rocznicę śmierci, Ks. Bernarda Polok oraz ++
z rodzin Podeszwa, Gajda i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA 24.02
8.00 – Za ++ księży Antoniego – w 30
rocznicę śmierci i Ludwika Pitas, ich rodziców i rodzeństwo.
17.00 – Za + Józefa Wowra, syna Jana,
rodziców Wiktorię i Józefa oraz ++ z rodzin Wowra, Błatoń.
17.00 – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, rodziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, Gertrudę i Franciszka Zniszczoł, rodziców z
obu stron, wnuka Grzegorza, Emilię i
Franciszka Brzoza, chrześniaczkę Izabelę
oraz ++ z pokrewieństwa Rączka, Kocur,
Zniszczoł, Penkala, Musiolik, Szotek, Nitner, Wajs, Trybuś, Nikiel, ++ księży, zakonnice, zakonników, misjonarzy i misjonarki i dusze w czyśćcu cierpiące.
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
25.02
7.30 – Za ++ Cecylię i Albina Stencel,
Martę i Leona Mazur oraz ++ z pokrewieństwa.
9.30 – Za ++ Elżbietę, Agnieszkę, Bolesława i Jana Krupa, Gertrudę, Józefa i
Wiktora Gonsior, Anastazję Mołdrzyk i
dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji małżonków Natalii i Józefa z okazji 45 rocznicy ślubu.
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12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
19.30 – Za + Aleksandra Trzonkowskiego
– w 17 rocznicę śmierci, rodziców z obu
stron, Antoniego Trzonkowskiego, żonę,
Leona Sitko i żonę, Ryszarda Holesza, żonę, syna i wnuka, Czesława Dobruckiego,
jego rodziców, Antoniego Jarząbowskiego
i dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK 26.02
6.30 – Za + Sylwestra Lasko, rodziców
Stanisława i Janinę Sowa, teściów Franciszkę i Karola Lasko oraz ++ z pokrewieństwa.
6.30 – Za + Bertę Godziek – w rocznicę
śmierci, męża Sylwestra, Krystynę i Mieczysława Pękal, ++ z pokrewieństwa Godziek, Myśliwiec.
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół w miesiącu lutym.
WTOREK 27.02
6.30 – Za ++ Ernę Grzonka, męża Feliksa, syna Daniela, ++ dziadków z obu
stron, Henryka Śmietana, Agnieszkę Mrowiec, Eugeniusza Mstowskiego, żonę Janinę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za + Jerzego Zrostek, ojca Gerharda, Kornelię Zrostek oraz ++ Henryka
i Krystynę Gajda.
17.00 – Za + Edeltraudę Fijałkowską.
ŚRODA 28.02
6.30 – Za + Mariannę Paraska-Madera –
od Janusza z żoną i dziećmi z Iłowa.
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzien
i 1 rok po śmierci.
17.00 – Za ++ Rozalię i Józefa Drescher,
++ z rodziny Drescher, Jonderko.
CZWARTEK - I czwartek miesiąca 1.03
6.30 – W intencji Powołań.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane laski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Edyty z okazji 40 rocznicy urodzin.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-

kowaniem za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Mariusza z okazji 50 rocznicy
urodzin.
PIĄTEK – I piątek miesiąca 2.03
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.
17.00 – Za ++ Katarzynę i Konrada Rugor, Marię i Szymona Antończyk oraz Zofię i Feliksa Dolatowski.
17.00 – Za ++ Romanę, Annę, Lidię i
Franciszka Witak, Henryka Ledwoń, rodziców Alojzego i Annę, Pelagię i Józefa
Filipowskich, Ludwinę Adamczyk i dusze
w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA – I sobota miesiąca 3.03
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie Niepokalanego Serca Maryi i Najśw.
Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za
grzechy własne, swoich bliskich, naszej
Ojczyzny i całego Świata.
17.00 – Za ++ Stefanię i Józefa Deptuła –
w kolejną rocznicę śmierci, zięcia Stanisława oraz ++ z pokrewieństwa.
17.00 – Za + Agnieszkę Ostrzołek – w
rocznicę śmierci, męża Jana, córkę Łucję,zięciów Romana i Franciszka oraz ++
z rodziny Ostrzołek, Adamczyk, Sitko i
dusze w czyśćcu cierpiące.
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
4.03
7.30 – Za + Władysława Wala – w 1 rocznicę śmierci.
9.30 – Za ++ Eugenię i Alojzego Langosz.
11.00 – Za + Czesława Wrożyna – w rocznicę śmierci, żonę Gertrudę, Gertrudę i
Pawła Gajda, Grzegorza Salamon oraz ++
z rodziny Gajda, Wrożyna, Salamon.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
16.30 – Za + mamę Jadwigę, córkę Justynę, brata Tadeusza – w 13 rocznicę śmierci.
19.30 – Za + Bożenę Górniak – od koleżanek ze Studiów.
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Co kojarzy nam się z cnotą czystości? W pierwszej kolejności sfera naszej
seksualności, która może być uporządkowana miłością (wtedy jest czysta), albo
wydana na pastwę pożądliwości (stając
się nieczystą). Ale mówimy przecież także
o czystym sercu, w którym nie ma grzechu, albo o czystym sumieniu, które akurat niczego nam nie wyrzuca… Czy w takim razie czystość, to tylko brak cudzołóstwa? Jeśli Cię to interesuje to zapraszam
do przeczytania tekstów o czystości i nieczystości, które oparte są o wysłuchaną
kiedyś konferencję.
Św. Franciszek Salezy mawiał: trzeba stale praktykować pokorę i czystość, ale mówić o nich możliwie jak najmniej lub wcale. Jest to uzasadnione, bo zbytnie zatrzymywanie myśli na tych cnotach, może
właśnie spowodować upadek. Ale dziś,
gdy mówimy o „demokratyzacji pożądania”, gdy świat wychowuje nas do nieczy-

Cnota czystości
Ala Kaczorowska

stości i uczy, że musimy być „wolni” i zaspokajać wszelkie pragnienia i namiętności, trzeba chyba zacząć więcej mówić o
czystości…
Pan Jezus w temacie czystości wskazuje
przede wszystkim na trzy sprawy. Po
pierwsze: mówi o „scudzołożeniu serca”,
tłumacząc, że grzechu cudzołóstwa można dopuścić się nie tylko fizycznie, ale
także w myśli, w sercu, poprzez rozpalanie w sobie pożądliwego spojrzenia na
drugą osobę. Dzieje się tak dlatego, że nie
ma w nas wtedy miłości do tego człowieka. Traktujemy go, jak przedmiot, którego użycie, ma nam sprawić przyjemność,
a nie jak osobę, z którą moglibyśmy zbudować głęboką relację. Po drugie: Jezus
zachęca do tego, żeby odciąć się radykalnie od wszystkiego, co sprawia, że ulega-
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my grzechowi i stajemy się nieczyści
(odciąć rękę, wyłupić oko, itd.) Po trzecie:
uczy nas, że nieczystość pochodzi z wnętrza człowieka. Wynika z naszego wyboru,
aby poddać się pożądaniu i z braku miłości w sercu. Nie rodzi się ze spotkania, zetknięcia się z kimś lub czymś nieczystym.
W Starym Testamencie cudzołóstwem
nazywana jest często niewierność wobec
Boga. Najbardziej obrazowo przedstawiają to pierwsze rozdziały księgi Ozeasza,
gdzie małżeństwo proroka z prostytutką,
staje się znakiem przymierza – bliskiej
relacji, jaką Bóg ryzykuje wobec człowieka. Ryzykuje, chociaż wie, że ten Go wielokrotnie zdradzi z bożkami, które sobie
uczynił – ulegając pożądaniom, pysze,
nieuporządkowanym pragnieniom itd. W
Starym Testamencie, pojawia się także
sprawa zwierząt czystych, które wolno
jeść i nieczystych, których nie wolno spożywać. Co prawda Bóg zniósł to prawo po
przyjściu Jezusa na ziemię, ale przy
tym podziale pojawia się coś ciekawego. Nieczystymi, były dla Izraela
te zwierzęta, które uznawano za drapieżniki – czyli żerujące na innych,
zżerające innych. Bo nieczystość, to
traktowanie kogoś drugiego przedmiotowo, jako coś, co ma mnie zaspokoić,
a nie jako kogoś wartego miłości, uwagi,
relacji.
Św. Paweł pokazuje, że czyste serce ma
ten, kto żyje według Ducha, a nie według
ciała. Czyli czystość, to wsłuchiwanie się
w Ducha Świętego, rozeznawanie z Nim, i
wybieranie tego, co On uznaje za dobre.
Ktoś, kto wsłuchuje się tylko w swoje
uczucia, pragnienia, pożądania, staje się
nieczysty (Rz 1, 21 i nn)
Św. Jan od Krzyża w Drodze na Górę Karmel mówi, że wszystko co nie jest Bogiem
jest nieczyste. Trzeba więc nieustannie
walczyć o to, by „oczyszczać” swoje serce,
pamięć, uczucia, wiedzę, motywacje, pragnienia… Tak, by było w nich jak najwięcej miejsca dla Boga. Każdy, kto kiedykolwiek próbował iść taką drogą wie, że jest
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to proces, który nigdy się nie kończy. A im
bliżej jest się Boga, tym więcej widzi się
tego, co trzeba poddać oczyszczeniu… Jeśli nie wierzysz, poczytaj duchowe dzienniki świętych, choćby Dzienniczek św.
Faustyny.
Św. Tomasz z Akwinu pisząc o czystości,
wyodrębnia takie jej dwa kierunki.
1. Castitas – czyli karność, dyscyplina, panowanie nad sobą, swoimi namiętnościami. 2. Pudicitia – czyli wstydliwość, poczucie humoru, skromność.
Zbierając te wszystkie myśli Boga i świętych, można by więc powiedzieć, że czystość jest opanowaniem i przezwyciężeniem pożądliwej namiętności. Taką
sprawnością, umiejętnością życia w
umiarkowaniu. I zauważ, że absolutnie
nie chodzi tutaj tylko o seksualność. Niebezpieczeństwem dla czystości, jest każde
poddanie się nieuporządkowanym pragnieniom. Ale warto pamiętać, że czystość
łączy w sobie dwie umiejętności. To nie
tylko sprawność wstrzemięźliwego życia taka karność, dyscyplina. Jest to także
umiejętność utrzymywania swego ciała
we czci, godności, ze względu na to czym
ono jest. To nie jest jedynie sprawność
moralna (że potrafię się przeciwstawić
pokusom), lecz także przejaw życia według Ducha Świętego, owoc Ducha (por.
Ga 5,22). Jest to zgadzanie się na to, aby
moje ciało naprawdę stawało się świątynią Ducha Świętego. Nie tylko nie poddaję się grzechowi, ale także przyjmuję dar,
łaskę, jaką jest obecność Boga we mnie,
przyjaźń z Nim, bliskość. Czystość sprawia, że jestem bliżej Boga, który mieszka
we mnie, że Go lepiej słyszę, rozumiem, i
co najważniejsze, że łatwiej mi poddać się
Jego woli, sprawiać Mu radość poprzez
swoje wybory. Przez czystość rozumie się
w języku teologicznym: stan wolny od
grzechu, stan czystości duszy, serca.
Oznacza to mniej czy więcej świętość.
Wartość czystości: 1. To cnota czyli siła.
Siła, która niesie ze sobą wolność. 2.

Wprowadza do uczuciowości, niejednokrotnie zmąconej i szalejącej, światło prawego rozumu – czyli pozwala mi zobaczyć
czego tak naprawdę chcę i zrozumieć, czy
to, czego pożądam niszczy mnie czy
umacnia. 3. Według Św. Cypriana i Ambrożego udziela ona Kościołowi szczególnego blasku i przyczynia się do nadania
mu cechy świętości. 4. Czystość traci się
przez zmysły zewnętrzne, przez myśli,
przez pragnienia serca. Nie dopuszcza
ona żadnej rozkoszy zakazanej, odcina
nawet rozkosze zbyteczne, skłania do życia w oderwaniu od nich. (odcinam się od
tego co ma choćby pozór zła, co jest dla
mnie jakimś zagrożeniem) 5. „Czystość
integruje nas na nowo i prowadzi do jedności, którą utraciliśmy, rozpraszając się
w wielości” św. Augustyn, Confessiones,
X, 29 6. Motywacją dla czystości, jest miłość do Boga. Czystość nie pozwala obniżać się życiu serca. Rozpala je tak, by mogło ono wznosić się ku Bogu jak żywy płomień, coraz czystszy i gorętszy. 7. Czystość ciała jest jak łupina, ochraniająca
czystość serca.
Owoce cnoty czystości: 1. Czystość pozwala nam żyć w ciele życiem duchowym, ciało upodabnia się do duszy. 2. Dzięki tej
cnocie człowiek staje się prostolinijny
(jest jakby bardziej uporządkowany, przeźroczysty) 3. Ciało przez czystość pięknieje – to co czyste przepuszcza światło…
Staje się tak dlatego, że nabieramy spokoju ducha. Ciekawym znakiem, że jest to
prawda, są nierozkładające się ciała świętych. 4. Czyni duszę podobną do Boga… 5.
Dusza staje się mocniejsza, ma moc duchową. Zauważ, że zupełnie czysta N.M.P
jest największym postrachem złych duchów – Niewiasta obleczona w słońce. 6.
Dusza staje się jakby jaśniejsza, przez
kontemplację Boga. Czystość daje przenikliwość, która pozwala zobaczyć już tu na
ziemi piękno Boga i harmonię doskonałości Bożych. Nawet tych na pozór różnych,
jak nieskończona sprawiedliwość i sło-
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dycz Miłosierdzia. 7. Dusza staje się bardziej miłującą, bardziej potrafi kochać Boga. Nie jest to sentymentalizm, uczuciowość, ale prawdziwa miłość, która daje
doświadczenie bycia oblubienicą Boga. 8.
Czystość jest podstawą ojcostwa lub macierzyństwa duchowego. Tylko ktoś czysty, może rodzić innych dla Boga, prowadzić innych do Boga, towarzyszyć innym
w drodze jako duchowy ojciec, kierownik.
Im ktoś jest czystszy, tym mniej zniekształca obraz Boga w innych. 9. Czystość
odkrywa, że ciało jest środkiem i narzędziem przekazywania łaski…(świątynia
Ducha) 10. Sprawia, że mamy inne spojrzenie na miłość, na relacje. Dzięki niej
potrafimy dostrzegać piękno, wartość,
godność osób płci odmiennej. Nie jako
wartość przedmiotu, który można użyć
dla przyjemności. Ale jako wartość absolutną, wynikającą z tego, że jest Bożym
dzieckiem. Karol Wojtyła pisał o personalizacji popędu seksualnego – czyli o prze-

pojeniu samego popędu oraz budzącego
się na jego podstawie uczucia miłości,
świadomością i poczuciem odpowiedzialności. Płciowość, w której wyraża się
przynależność człowieka do świata cielesnego i biologicznego, staje się osobowa i
prawdziwie ludzka, gdy zostaje włączona
w relację osoby do osoby. 11. Czystość stoi
na straży miłości (oczyszcza ją z egoizmu),
strzeże godności człowieka i duchowej
wolności. Chroni nie tylko osoby, ale i relacje. 12. Czystość przygotowuje człowieka
do bycia darem, do możliwości pełnego
daru ze swojej osoby. Taki dar zakłada,
pełną władzę posiadania siebie, jako konieczność. Tylko wtedy można się drugiej
osobie oddać, nie dopuszczając się wobec
niej oszustwa i nie narażając jej na zawód.
13. Czystość to szkoła daru z własnej osoby – kto ją praktykuje staje się świadkiem
wierności i czułości Boga. 14. Tworzy wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie
cielesnym i duchowym. ●


Nieczystość jest przeciwieństwem
cnoty czystości. Łacińskie słowo określające ten grzech to luxuria. Wybrzmiewa w
nim znane nam słowo luksus… Bo nieczystość to właśnie takie życie w nadmiernym luksusie, brak umiaru, nieopanowanie, zbytek w odniesieniu do sfery seksualnej, mieszkania, stroju, przyjęć… Możesz tu wstawić co zechcesz…
Z nieczystości wypływa rozwiązłość, która

się sposobem na rozładowanie napięcia,
odstresowanie, znalezienie ulgi… Ale to
krótkotrwały efekt, dlatego szuka się coraz to nowszych doznań, doświadczeń.
Zatem relacje nie mają prawa być trwałe,
małżeństwa się rozpadają (o ile w ogóle
się je zawiera) Skoro czystość sprawia, że
potrafimy w miłości być dla kogoś darem,
to nieczystość niszczy w nas tę zdolność i
wszystkie nasze relacje. Także tę z Bogiem.
Karol Wojtyła pisał, że skutkiem przyjęcia
takiego stylu życia, jest deprecjonowanie
tego, co obiektywnie zasługuje na uznanie. Ściąga się w dół to, co wzniosłe. Pomniejsza wartość tego, do czego się nie
dorasta. Zniechęca się do tego co bardzo
trudno jest osiągnąć. Ta postawa, często
ukryta jest w podświadomości. Znajduje
ona wyraz w bardzo niechętnych opiniach
o czystości. Dzisiaj czystość się wyśmiewa. Słowa dziewica i prawiczek stały się

Nieczystość
Ala Kaczorowska

jest nieuporządkowanym pożądaniem lub
nieumiarkowanym korzystaniem z przyjemności cielesnych. Problemem nieczystości – szczególnie seksualnej jest to, że
chce się coraz więcej, coraz bardziej oryginalnie. Zaspokajanie pożądania, staje
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pogardliwymi epitetami. Na młodego
człowieka, który trwa w czystości nie patrzy się jak, na kogoś odpowiedzialnego,
godnego zaufania, wiernego, silnego, dlatego, że nie ulega pożądliwości. Patrzy się
na niego jak na tchórza, dziwaka,
„zacofany ciemnogród”, który nie wie, że
przyjemność jest najważniejsza… Takie
wzorce przekazywane są także w filmach,
serialach, które nieustannie oswajają nas
z teorią, że nieczystość jest normą i podstawowym prawem „wolnego” człowieka.
Moje „ja” uwielbione. Skoro czystość wychowuje nas do miłości, to nieczystość jest
egocentryzmem. Przesiąknięci światopoglądem, który każe nam się koncentrować
na sobie, swoich uczuciach, prawach, pragnieniach, zaczynamy uważać, że musimy
jakoś „zaistnieć” w świecie. Potrzebujemy
zainteresowania się sobą, by wypracować
równowagę między podkreśleniem własnej odrębności a niebezpieczeństwem
rozmycia się w tłumie. Takim sposobem
może stać się Facebook – niektórzy mówią, że jest to przestrzeń walki między
skoncentrowanymi na sobie egocentrykami, z których każdy chce zaznaczyć swoją
ważność i wyjątkowość. Przebija tu ta sama ambicja i narcystyczna żądza adoracji
i uwielbienia. Bo trzeba być bardzo zakochanym w sobie, aby za coś istotnego i
godnego uwagi uznać rozpisywanie się o
tym, w co byłem wczoraj ubrany…
Coraz więcej ludzi pragnie zostać celebrytami. Co to znaczy celebrować? Uroczyście
wykonywać jakąś czynność kultową…. To
chyba znaczy, że człowiek staje się niewolnikiem swojego wizerunku… Z jednej
strony chcę być samotną wyspą - bez innych sobie poradzę, jestem samowystarczalny i nie chcę trwałych, bliskich relacji.
Ale z drugiej strony, to przecież w oczach
tych innych odbija się moja wspaniałość…
Adoratorzy „ego” są osobami notorycznie
rozdrażnionymi, nadąsanymi i niezwykle
kapryśnymi. Jak sobie pomóc, gdy dotyka
nas ta celebrycka choroba – warto posta-

wić na humor i dystans do siebie.
Jak walczyć z nieczystością.
1. Pamiętać, że czystość nie toleruje ani
podwójnego życia, ani podwójnej mowy
(Mt 19,6) 2. Korzystać z następujących
środków: poznanie siebie (co jest przyczyną, kiedy się pojawiają pokusy), praktykowanie ascezy, posłuszeństwo przykazaniom, ćwiczenie się w cnotach moralnych,
wierność modlitwie. 3. Walczyć - uciekać
od okoliczności, od możliwości, od tego co
rozbudza namiętność. Ale nie skupiać się
tylko na tym, bo to może doprowadzić do
nerwic, pogardy dla siebie – a co z tym
idzie zniechęcenia w walce. 4. Nie spychać
pożądania do „piwnicy” tylko je sobie
uświadamiać i ukierunkowywać na coś
dobrego 5. Przede wszystkim, rozwijać się
w dobru, mieć inny przedmiot pracy, marzeń, ambicji. 6. Ucinać myśli, marzenia,
które rozpalają pożądanie 7. Błogosławie-

ni czystego serca, albowiem oni Boga
oglądać będą - pełnić i szukać woli Boga,

oderwać się od siebie, szukać służby Bogu
i innym, wyjść poza siebie. 8. Trzymać się
blisko Jezusa Ukrzyżowanego 9. Św.
Franciszek Salezy mówił, że „czystość nie

jest możliwa bez podwójnego umartwienia się, z jednej strony ciała i zmysłów, z
drugiej zaś serca - przez wzbronienie sobie wszelkiego nieuporządkowanego przywiązania, które mogłoby zepchnąć na niebezpieczną pochyłość.” 10. Tomasz a
Kempis w Naśladowaniu Chrystusa mówi
o przywiązaniach nieuporządkowanych:

„skoro tylko człowiek nieumiarkowanie
czegoś pożąda, wnet w sobie niespokojnym się staje. Opierając się namiętnościom, nie zaś służąc im, prawdziwy pokój
serca znajdziemy. W sercu człowieka żarliwego i duchowego pokój przebywa” dalej
czytamy, że „zbyt wielka poufałość z ludźmi niweczy przyjaźń z Bogiem. Kto traci
Jezusa traci zbyt wiele, bo więcej niż świat
cały.” 11. Pamiętaj, aby dojść do zażyłości
z Chrystusem trzeba być pokornym i mieć
serce czyste. ●
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„Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą”
Mt 5,8
„Słyszeliście, że powiedziano: ’Nie cudzołóż!’ a Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”
Mt 5,27 – 28
„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko
przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale
ja niczemu nie oddam się w niewolę (…)
ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a
Pan dla ciała (…) strzeżcie się rozpusty;
wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała, kto zaś grzeszy
rozpustą przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest
świątynią Ducha Świętego, który w was
jest, a którego macie od Boga, i że już nie
należycie do samych siebie za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie
więc Boga w waszym ciele”
1 Kor 6,12 - 20
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wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. „
Ef 3,18-19
„Dążcie do tego, co w górze, nie do tego,
co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze
życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu
(…) Zadajcie więc śmierć temu, co jest
przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i
chciwości bo ona jest bałwochwalstwem z
powodu nich nadchodzi gniew Boży na
synów buntu”
Kol 3, 2 - 6
„Stwórz, o Boże we mnie serce czyste i
odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!”
Ps 51,12
„Abowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty,
aby każdy umiał utrzymywać ciało własne
w świętości i we czci, a nie w pożądliwiej
namiętności, jak to
czynią nie znający
Boga poganie.”
1 Tes 4,3 – 4

Słowo Boże o czystości
Pan Jezus
„O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości
albo chciwości niechaj nawet mowy nie
będzie wśród was, jak przystoi świętym,
ani o tym co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach
bo to wszystko jest niestosowne. Raczej
winno być wdzięczne usposobienie. O
tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.
Ef 5,3 –5
„A nie upijajcie się winem3, bo to jest
[przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie
się Duchem, 19 przemawiając do siebie

„To zatem mówię i
zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie (…)
umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla
życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich
niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście,
popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste (…) trzeba porzucić
dawnego człowieka, który ulega zepsuciu
na skutek zwodniczych żądz, odnawiać
się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości ”
Ef 4,17 - 24
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„Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali
Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali,
lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali się głupimi. I
zamienili chwałę niezniszczalnego Boga
na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka (…) dlatego wydał ich Bóg poprzez
pożądania ich serc na łup nieczystości,
tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni
w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć,
i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy,
który jest błogosławiony na wieki.
Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie
kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z
naturą na przeciwne naturze. Podobnie
też i mężczyźni, porzuciwszy normalne
współżycie z kobietą, zapałali nawzajem
żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami
uprawiając bezwstyd i na samych sobie

ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A
ponieważ nie uznali za słuszne zachować
prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg
na pastwę na nic niezdatnego rozumu,
tak że czynili to, co się nie godzi.
Rz 1, 21 – 28nn
„ «Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może
uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do
jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz
się wydala.» Tak uznał wszystkie potrawy
za czyste. I mówił dalej: «Co wychodzi z
człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza
pochodzi i czyni człowieka nieczystym».”
Mk 7, 18b - 23

Modlitwa o czystość
Panno czysta, przypomnij mi, że czystość jest cnotą
karności i umiaru, a nie jarzmem przyciągającym człowieka. Że - przeciwnie - pomaga mu dążyć wzwyż.
Nie dopuść, bym poddał się złu, bym szkodził swemu
zdrowiu, rozwojowi mego umysłu i woli.
Nie pozwól bym obraził Twego Syna.
Uproś mi pokój wewnętrzny i radość, i taką miłość
do Chrystusa, bym Go stawiał ponad wszelkie radości tego świata.

Proszę o czystość, która jest przyjaciółką miłości.
Pomóż zachować wolność od presji erotyzmu, który
niszczy i zniewala.
Zachowaj we mnie wstyd, który ochroni moją godność.
Jezu, z ciałem ubiczowanym, wystawionym na poniżenie, który wziąłeś na siebie całą nieczystość świata,
strzeż mnie, bym nie upokarzał ciała swojego ani innych.
Pomóż, by to, co duchowe, kierowało tym, co cielePanie, dziękuję Ci za moje ciało, którym mogę wyra- sne.
żać miłość.
Boże wcielony, chcę chwalić Ciebie w moim ciele,
Dziękuję za każdy dobry dotyk, czułość i cielesną teraz i po zmartwychwstaniu.
bliskość, którą otrzymuję i mogę dawać bliskim.
Amen
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