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NAWRACAJMY  SIĘ,  SŁUCHAJĄC  PANA 
„Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie 

serc waszych” (Hebr 4,7} 
 

 
 

 

9 marca była 

Środa Popielcowa, 

która  rozpoczyna  

Okres Wielkiego 

Postu czyli 

czterdziestodniowego  

przygotowania  do  

przeżycia misterium 

paschalnego 

Chrystusa.    

Jest to  Okres   

szukania,  

wędrowania   ku   

Bogu,  czas  oczyszczenia, próby  i  walki  z grzechem. Dokonywać  

się to ma we wspólnocie rodziny, parafii.   

    Jan  Paweł  II  wielokrotnie   wzywał   do  tego,   ”aby  

pomagać  innym  odkrywać Chrystusa jako Tego, w którym Bóg 

ukazuje nam swoje miłosierne serce i w pełni jedna  nas  ze sobą. 

 Trzeba  dołożyć  starań, aby  wierni  odkrywali to oblicze także  

przez  sakrament  pokuty, który  jest  dla  chrześcijanina zwyczajnym  

sposobem otrzymania   przebaczenia  i  odpuszczenia  grzechów  

ciężkich,  popełnionych  po chrzcie”.  

Realizowanie wołania św. Pawła  „w Imię Chrystusa pojednajcie 

się z Bogiem” (2Kor5,20)  doprowadzi do zjednoczenia nas w świętej 

społeczności. 

              

        Ks. Stanisław 
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POCHYLMY GŁOWY 

 

 
 

 10 kwietnia 2010 roku 

we mgle smoleńskiego lasu, 

na rosyjskiej ziemi, w jej 

tak nieprzyjaznym polskim 

sercom zakątku wydarzyła 

się tragedia. Rozbił się 

samolot z 96 osobami na 

pokładzie. Nikomu nie udało 

się przeżyć. Zginęła, a 

raczej oddała swe życie 

elita intelektualna, 

artystyczna, polityczna 

Rzeczpospolitej Polskiej z 

prezydentem Lechem 

Kaczyńskim i Jego Małżonką 

na czele. Elita, stanowiąca 

delegację udającą się na 

obchody rocznicy zbrodni 

katyńskiej. Wszystkimi 

wstrząsnął symboliczny 

wymiar tej śmierci. 

Kilkadziesiąt lat 

wcześniej, w pobliskich 

lasach katyńskich strzałami 

funkcjonariuszy radzieckiej 

NKWD zamordowanych zostało 

kilka tysięcy polskich 

oficerów. Teraz i Oni 

dołączyli do szeregu. 

Udawali się do Katynia, by 

oddać Im hołd, uczcić Ich 

śmierć, spotkać się z Ich 

pamięcią, Ich legendą, Ich 

oddaniem Ojczyźnie. Nikt z 

nas i na pewno oni sami nie 

przypuszczali, że spotkanie 

to będzie tak dosłowne, w 

każdej sferze ludzkiego 

istnienia.  

 Zbliża się pierwsza 

rocznica tego tragicznego 

wydarzenia. Katastrofa ta 

ma wiele wymiarów, ale 

przede wszystkim posiada 

jeden wymiar, wymiar 

ludzki. Za urzędami, które 

sprawowali, za funkcjami, 

dystynkcjami stali przecież 

ludzie, tacy jak my, z krwi 

i kości, których historia, 

ale i niekiedy przypadek 

wyniósł na piedestał sceny 

politycznej, 

administracyjnej czy 

twórczej. Do tej pory 

trwają debaty nad 

przyczynami tej katastrofy. 

Pracowały i jeszcze pracują 

najprzeróżniejsze komisje 

powołane w celu wyjaśnienia 

tych przyczyn. Wypowiadają 

się na jej temat całe 

rzesze ekspertów i to 

często z dziedzin, których 

istnienia trudno byłoby się 

domyślić. Biegli sądowi, 
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politycy, dziennikarze, 

wojskowi, prawnicy, 

stratedzy, wszyscy mają coś 

do powiedzenia. Mówi się, 

mówi, każdy pragnie w jakiś 

sposób zaistnieć, być 

bardziej oryginalny. Pada 

tyle słów, że sama 

katastrofa w świadomości 

ludzkiej zaczyna jawić się 

już w kategoriach mitu, 

legendy, jakiegoś 

kulturowego zjawiska, aż 

boję się, że w pewnym 

momencie usłyszę, zobaczę, 

przeczytam o "kultowej" 

/bardzo modne obecnie 

słowo/ katastrofie. Proszę 

zauważyć, jak często w tych 

wywodach pada słowo 

"samolot", o wiele częściej 

niż "człowiek". A przecież 

to nie samolot się rozbił, 

to ludzie zginęli. Zdaję 

sobie sprawę, że szukanie 

prawdy obiektywnej jest 

rzeczą ludzką, ale też i 

nie mam wątpliwości, że 

każdy kolejny dzień od tej 

prawdy nas oddala. Całą 

prawdę znają tylko ci, 

którzy już nic nie 

powiedzą. Ale tak naprawdę, 

czy o tę właśnie prawdę 

chodzi najbardziej? Czy 

istotnie najważniejszym 

jest ustalenie czy zawiniło 

nagłe pogorszenie pogody 

czy ktoś nie dokręcił do 

końca jakiejś śruby, czy 

też rosyjski kontroler lotu 

powiedział coś czego nie 

zrozumiał polski pilot albo 

odwrotnie? Zrobi nam wielką 

różnicę, jeśli okaże się 

jedno albo drugie? 

Ustalenie prawdy o locie na 

pewno jest bardzo ważne, 

ale czy w tym upatrujemy 

istotę rzeczy? Jak bezradny 

i bezsilny staje się 

człowiek wobec żywiołów 

natury i techniki 

przekonaliśmy się właśnie 

ostatnimi dniami. Ale im 

dłużej będziemy o tym 

roztrząsać, tym bardziej z 

pola widzenia zniknie nam 

człowiek. Przerzucamy się 

pretensjami, oskarżeniami, 

podejrzeniami, że chciałoby 

się krzyknąć za Stanisławem 

Strońskim, który pisząc o 

także tragicznie zmarłym 

prezydencie RP Gabrielu 

Narutowiczu wołał "ciszej 

nad tą trumną, panowie!".  

 Wkrótce minie rok od 

tej tragedii. Może jest to 

ta właśnie chwila byśmy 

wreszcie umilkli i tak jak 

w pierwszych dniach po 

katastrofie pochylili głowy 

w geście szacunku i hołdu 

ludziom, dla których słowa 

"Bóg, Honor i Ojczyzna" nie 

były pustymi słowami, na 

pewno dla większości z 

nich. To my, żywi, jesteśmy 

zobowiązani do tego, aby 

wydarzenie to nie zostało 

jedynie kolejnymi kilkoma 

zdaniami na kolejnych 

stronach historii Polski, 

ale aby pamięć o ludziach, 

którzy w nim stracili swe 

życie na stałe wrosła w 

świadomość i serca nas 

wszystkich, nas jako 

narodu. Bo właśnie o tę 

polską świadomość Oni 

walczyli i za nią oddali  

swe  życie. 

Ryszard Sos  
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„Wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami” 

 
 

 
Jan Kalisz (01.09.1922 – 23.01.2011 

 26 stycznia pożegnaliśmy jednego z najstarszych 
mieszkańców naszego osiedla – Jana Kalisza. Urodził 

się na Kielecczyźnie, we wsi Brzezie, położonej u 
podnóża Klasztoru Na Świętym Krzyżu. Dorastał w 

wielodzietnej rodzinie chłopskiej.  
 W czasie wojny należał do Armii Ludowej. 

Przeżył wiele dramatycznych chwil z rąk Niemców i 
bandytów podszywających się pod partyzantów. Po przejściu frontu zgłosił się 

na ochotnika do wojska. Walczył z bandami UPA na Lubelszczyźnie. 
Okropności tych wydarzeń nie raz budziły go ze snu. 

 W 1946r. jako osadnik wojskowy otrzymał 4-hektarowe gospodarstwo 
rolne we wsi Czarny Strumień (dawna nazwa naszego osiedla). Tu poznał swoją 
przyszłą żonę Genowefę, która przybyła z Wileńszczyzny. Pobrali się w 1949 

roku. Razem zaczęli prowadzić gospodarstwo. Ojciec wyspecjalizował się 
najpierw w hodowli byków, a później w hodowli koni oraz krów. Podstawę 

gospodarki stanowił dochód ze sprzedaży mleka.  
 

 
 

 Był również społecznikiem. Przez krótki okres pełnił funkcję sołtysa, 
długo prezesował Melioracyjnej Spółce Wodnej. Był człowiekiem bardzo 

pracowitym, docenianym i szanowanym przez środowisko wsi. 
 Tato miał wspaniały, silny głos. Pięknie śpiewał, lubił tańczyć i żartować. 

Był człowiekiem towarzyskim i żaden mieszkaniec wsi nie był mu obcy. Znał 
mnóstwo przyśpiewek i przypowiastek kieleckich, którymi ubarwiał spotkania z 

rodziną i przyjaciółmi. Z żoną przeżył 62 lata. Razem wychowali trójkę dzieci i 
doczekali się piątki wnuków.  

Córka Teresa 
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W dniach od 10 do 14 kwietnia br. odbędą się w naszej parafii 

PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE                                                                      

W tym roku poprowadzi je franciszkanin O. Antoni Dudek OFM.                  

 

Program rekolekcji wygląda następująco: 
  

NIEDZIELA – 10.04: 

msza św. z konferencją ogólną: o godz. 9, o 12.30, oraz o godz.18 (po 

raz pierwszy w naszej parafii, być dać jeszcze lepszą możliwość 

uczestniczenia w rekolekcjach),                                                                                                   

godz. 11  – msza św. z konferencją dla dzieci,                                                         

Gorzkie Żale o godz.17  

 

PONIEDZIAŁEK – 11.04: 

O godz. 9 i o 18.30 msza św. z konferencją ogólną        

godz.17 - konferencja dla dzieci                                                                                  

godz.19.30 konferencja dla młodzieży 

 

WTOREK – 12.04: 

O godz. 9 i o 18.30 msza św. z konferencją ogólną                 

Podczas mszy wieczornej Nabożeństwo w rocznicę katastrofy pod 

Smoleńskiem.                             

godz.17-konferencja dla dzieci,                                                                               

godz.19.30 konferencja dla młodzieży 

Wtorek to także dzień spowiedzi; rano od godz.8 do 9 oraz po 

południu od godz. 16 do 18.30 

 

ŚRODA – 13.04: 

 O godz. 9 i o 18.30 msza św. z konferencją ogólną                      

Podczas mszy wieczornej Nabożeństwo poświęcenia Drogi 

Krzyżowej 

godz.17-konferencja dla dzieci                                                                                  

godz.19.30 konferencja dla młodzieży 
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CZWARTEK – 14.04:  

Zakończenie  rekolekcji. 

O godz. 9 i o 18.30 msza 

św. z konferencją ogólną i 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWE

M REKOLEKCYJNYM.  

Modlitwą i ofiarami na 

tacę podziękujemy O. 

Rekolekcjoniście za trud 

przeprowadzenia tych 

ćwiczeń duchownych. 

 

PRZYPOMNIENIE 

Dzieci i gimnazjaliści 

uczestniczą tradycyjnie w 

rekolekcjach 

organizowanych przy 

szkołach do których 

uczęszczają.                                                               

 

 Młodzież starsza winna 

uczestniczyć w 

rekolekcjach w swoich 

parafiach. 

 

Dzieci I komunijne, rocznicowe i młodzież przygotowująca się do S. 

Bierzmowania wszystkich 3 poziomów oraz ministranci do 

uczestnictwa w naszych rekolekcjach mają zaproszenie szczególne! 

 

*   *   *  

 Proszę Rodziców, by zadbali o to, by dzieci i młodzież 
bez przeszkód mogły w nich uczestniczyć. Trzeba 

podkreślić, że nic tak nie pomaga, jak osobisty przykład 
rodziców. Rekolekcje to czas szczególny, raz do roku, a 

wiemy, że modlitwy nigdy za wiele… 
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WARTO WIEDZIEĆ I PAMIĘTAĆ… 

 Nikt nie ma wątpliwości, że katolicy obowiązani są do 
uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii. Wielu jednak nie do 
końca zdaje sobie sprawę, które z innych dni świątecznych są tzw. 
świętami obowiązującymi, czyli takimi, w których również należy 
dopełnić obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej. Otóż 
świętami nakazanymi w Polsce, poza niedzielami, są: 

 

1. Uroczystość Narodzenia Pańskiego(25 grudnia), 
2.  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia); 
3.  Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); 
4.  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ( Boże 

Ciało); 
5. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ( 

15 sierpnia). 
 We wszystkie te uroczystości katolicy zobowiązani są do 
uczestnictwa w Eucharystii.  
 
   Poza tym, chociaż takie uroczystości i święta, jak: 

1. Niepokalane Poczęcie, 
2. Matki Bożej Gromnicznej, 
3.  świętego Józefa, 
4.  Poniedziałek Wielkanocny, 
5. świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
6.  święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, 

(poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego),  
7. świętego Szczepana, 

 nie są świętami nakazanymi, to jednak Kościół zachęca wiernych, 
by zgodnie z wieloletnią tradycją, brali wtedy udział w liturgii. Tak 
jednak wygląda sprawa w Polsce.  
 
 Konferencje Episkopatów innych krajów mogą ustanowić 
nieco inne przepisy na ich terytoriach. Trzeba wówczas pamiętać, 
że katolik zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń prawa 
kościelnego diecezji, na terenie której przebywa. Przykładem 
różnic może być data obchodzenia Uroczystości Wniebowstąpienia 
Pańskiego. W niektórych krajach obchodzi się ją w czwartek, w 
innych przeniesiona została na niedzielę. Zasięg terytorialny mają 
także przepisy dotyczące wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych, czyli posty, zwłaszcza piątkowe. Wyjeżdżając za 
granicę, warto zapoznać się z relacjami prawa kościelnego kraju, 
do którego się udajemy.  

Ks. prof. Mariusz Rosik 
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POST W CZASIE WIELKIEGO POSTU 

 
 Na początek należy rozróżnić 
post naturalny od religijnego. Post 
religijny u swego podłoża ma miłość 

do Zbawiciela. Nasz Pan podjął 
mękę i śmierć na krzyżu dla naszego 

zbawienia, zatem chrześcijanin 
rezygnuje dobrowolnie z rzeczy 

dozwolonych, by dać świadectwo 
swojej wdzięczności i miłości. Choć 

oczywiście nie stanowi on jedynej 
formy  

miłości, jednak jest znaczącym jej 
elementem.  

 Post naturalny natomiast 
określany często mianem diety może 

mieć wymiar zdrowotny, lub np. 
estetyzujący. Znane powiedzenie: 
„w zdrowym ciele, zdrowy duch” 

nie wyklucza wspólnych obszarów 
dla wyżej wymienionych postów, 

dlatego warto przyjrzeć się 

elementom diety, coraz 

powszechniej reklamowanym i co za 
tym idzie, stosowanym  pokarmom i 

przyprawom.     
 Postaci: św. Hildegarda, o. 

Klimuszko, dr. Ewa Dąbrowska czy 
inni, ukazują słuszność poglądu, że 
dieta jest niebagatelnym elementem 

troski o zdrowie. Trudności z 
przebiciem się na światło dzienne 

prawdy o wartości diety w procesie 
terapeutycznym dostatecznie jasno 

wykłada autor książki ANTYRAK  –  
dr David Servan-Schreiber. Pisze on, 

że jeśli jakiś koncern 
farmaceutyczny opracuje związek 

chemiczny skuteczny w terapii, to 
jest licencja i… są pieniądze. Jeśli 

natomiast stwierdzi się np. że jakiś 
związek chemiczny występuje w 
naturze, np. w brukselce, to jak 

ograniczyć produkcję brukselki 
jedynie do licencjonowanej? Stąd 
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najczęściej panuje zmowa milczenia, 

bądź też wręcz krytyka, nie 
wyłączając ośmieszania. Dziś – 

chwalić Pana- temat diety jest 
poruszany coraz odważniej i coraz 

częściej również w publikacjach 
medycznych (przykładem może być 

choćby niedawno wydana przez 
Fundację Centrum Leczenia 

Szpiczaka praca zbiorowa pt. 
SZPICZAK MNOGI. 

KOMPLEKSOWA 
DIAGNOSTYKA I TERAPIA, do 

której też będziemy powracać), co 
sprawia, że problematyka tu 
poruszana ma sens.                         

 Zatem do dzieła! Post od 

wieków kojarzy się z ograniczeniem 
pokarmu, a co za tym idzie,  z 

głodówką. I ciekawa rzecz; na ogół 
nikt nie obawia się przejedzenia, 
gdyż panuje powszechne 

przekonanie, że im więcej i lepiej 
będziemy jeść, tym będziemy 

zdrowsi. Przy niedomaganiach z 
powodu przejedzenia wolimy kupić 

nawet drogi lek, byle tylko nie 
zmieniać naszych przyzwyczajeń 

czy upodobań. Wyraźnie tu widać, 
jak jedzenie wiąże się ze zmysłową 

przyjemnością, co nie ułatwia 
sprawy. I choć nieumiarkowanie w 

jedzeniu i piciu dla wierzących 

nigdy nie było powodem do dumy, 
to sama myśl o jakimkolwiek 

ograniczaniu posiłków prowadzi do 
lęku, a nawet przerażenia, że 

umrzemy z głodu. Tymczasem nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, że 

nadmiar jedzenia prowadzi do wielu 
chorób. Często najłatwiej dostępnym 

i najprostszym sposobem poprawy 
stanu zdrowia jest czasowe 

powstrzymanie się od jedzenia, czyli 
post. Oto kilka odmian postu: 

zupełny (o wodzie), o chlebie i 
wodzie, sokowy, warzywno-
owocowy. Wspólną cechą postów 

jest niedostateczne odżywianie 
zewnętrzne, co uruchamia zastępcze 

odżywianie wewnętrzne 
(endogenne). Trzeba zaznaczyć, że 

w tym procesie nie ma chaosu. 
Organizm zużywa tkanki według 

hierarchii ważności. Najpierw 
niepotrzebne zapasy, złogi np. 

tłuszczu, zwyrodniałych i starych 
komórek i ogniska zapalne, 

natomiast życiowo ważne – 
oszczędza. Zatem wielowiekowa 

praktyka Kościoła postów w piątki, a 
niekiedy i w środy, godna jest nie 

tylko polecenia, ale i praktykowania! 

  Ks. Jerzy 
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  Mówiący krzyż.   
Bóg w sakramencie pokuty ofiaruje nam swoją 

miłość i przebaczenie. W imieniu wspólnoty spowiednik uwalnia Cię od 
twoich grzechów. Poniższe opowiadanie mówi nam, że gdy ludzka 
cierpliwość i miłosierdzie skończyły się kiedyś, to miłość Boga i Jego 
litość będą istnieć zawsze, bo są po prostu bezgraniczne.        

  W pewnym kościele Jezus wisi na krzyżu inaczej niż zwykle: Jego prawe 
ramię jest zdjęte z gwoździa i zgięte w dobrotliwym skinieniu. Z krzyżem tym 
związana jest następująca historia: „Pewien mężczyzna spowiadał się pod tym 
krzyżem ze swoich licznych grzechów. Ksiądz odpuścił mu grzechy, ponieważ 
mężczyzna wszystkiego bardzo żałował. Ale po pewnym czasie znowu 
ogarnęła go słabość i ciężko zgrzeszył. Ksiądz ponownie odpuścił mu grzechy 
w imię Boga. Ale kiedy mężczyzna jeszcze raz zgrzeszył, ksiądz nie chciał mu 
już odpuścić, ponieważ wątpił w to, że człowiek ten   rzeczywiście żałował. W 
tym momencie Ukrzyżowany oderwał swoją dłoń od gwoździa i wykonał nad 
mężczyzną znak przebaczenia. A potem zwrócił się do księdza i powiedział: - 
To nie ty wylałeś za niego swoją dłoń od gwoździa i wykonał nad mężczyzną 
znak przebaczenia. A potem zwrócił się do księdza i powiedział: - To nie ty 
wylałeś za niego swoją krew!  
( Według Rudolfa Stertenbrinka  „Opowiadania o winie i pojednaniu”. Wyd. 
„Jedność”).   

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

... wiedzą, kiedy należy  być   
   poważnym  

...  i kiedy się radować 

   ... wiedzą, że są lubiani    ... wiedzą, kiedy trzeba się  

          troszeczkę nagiąć    
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Rozmawiają dwie agrafki.  

- Zimno mi! – mówi  jedna. 
- To się zapnij! – odpowiada druga. 

* * * 
W ZOO zdumione kucyki patrzą na zebry. 

- Patrz!  Dopiero trzecia po południu, a one już są w pidżamach! 
* * * 

- Panie doktorze, bolą mnie zęby, które pan  mi wstawił! – skarży się pacjent. 
- A nie mówiłem, że będą jak prawdziwe?! 
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