Refleksja
„Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym
oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest
w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?”.
Belka „wkomponowana” w czyjeś oko, czyni całkowicie niemożliwym widzenie
czegokolwiek. Nie chodzi tu tylko o widzenie jakichś małych, niepozornych i jeszcze
dobrze ukrytych rzeczy, ale także, a może przede wszystkim o rzeczy duże, wielkie.
Mając belkę w swoim własnym oku, jak można twierdzić, że się widzi coś więcej,
prócz tego, co się ma we własnym oku i co faktycznie przesłania cały świat? Jak
można widzieć coś, co istnieje gdzieś dalej, skoro nawet dobrze nie widzi się tego, co
się ma bezpośrednio przy oku lub nawet w oku? W jaki sposób można zauważyć
u kogoś drzazgę, podczas, gdy belka mocno i niezachwianie tkwi w naszych oczach?
Nosząc we własnym oku belkę nie widzi się prawdy, bo nie można jej zobaczyć. Nie
dostrzegając drugiego człowieka, można jedynie „zobaczyć” swoje własne projekcje
na jego temat, swoje własne myśli i oczekiwania względem jego osoby, osobiste sądy
i przekonania, wszystko, ale nie to, jakim ten człowiek faktycznie jest, lub, idąc nieco
dalej, jakim faktycznie jest Bóg, w którego wierzę. Belka przesłania mi nie tylko
obraz człowieka, ale też obraz Boga. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak
tylko myśleć o Bogu. Ale On nie jest tylko wytworem myśli. Nie jest „przedmiotem”
mentalnym. Jest Rzeczywistością, jest Obecnością. Jest Kimś, Kto istnieje realnie. Jest
Tym, Którego chcę ujrzeć i widzieć.
Jeżeli nie zajmę się sobą w celu uporządkowania siebie, jeśli nie wyjmę belki ze
swojego własnego oka, to również nie wyjdę w czystości swoich intencji ku innym
i nie zajmę się nimi: ani człowiekiem ani Bogiem. Nie zobaczę ani człowieka, ani też
Boga w tym, co ich stanowi. Będąc z nimi mogę być nie ze względu na nich samych,
ale przez wzgląd na siebie i swoje własne niezaspokojone pragnienia i namiętności.
Znajomość siebie, akceptacja siebie, i co daj Boże, pełne miłości, szacunku i godności
traktowanie siebie, warunkuje i gwarantuje takie samo traktowanie innych.
Świadomość własnych słabości, niemocy i ograniczoności, uświadamia, że również
cała ta przebogata gama rozmaitych cech istnieje i funkcjonuje nie tylko w nas
samych, ale też i w innych, w naszych bliźnich.
ks. Dariusz Larus
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Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
"Czy może niewidomy prowadzić
niewidomego? Czy nie wpadną w dół
obydwaj? Uczeń nie przewyższa
nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni
wykształcony,
będzie
jak
jego
nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę
w oku swego brata, a nie dostrzegasz
belki we własnym oku? Jak możesz
mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że
usunę drzazgę, która jest w twoim oku”,
podczas gdy sam belki w swoim oku nie
widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę
ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby
usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie
ma drzewa dobrego, które by wydawało
zły owoc, ani też drzewa złego, które by
dobry owoc wydawało. Po własnym
owocu bowiem poznaje się każde
drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani
z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron.
Dobry człowiek z dobrego skarbca
swego serca wydobywa dobro, a zły
człowiek ze złego skarbca wydobywa
zło. Bo z obfitości serca mówią jego
usta". (Łk 6, 39-45)
Jezus gromadzi nas w Eucharystii. Przyjmujemy Jego zaproszenie i przychodzimy tu,
aby dziękować i błogosławić. Ta modlitwa może usunąć belkę z naszych oczu.
Możemy wyprosić łaskę spojrzenia w prawdzie na samych siebie. Wtedy
otrzymujemy zdolność zobaczenia własnych grzechów i doświadczenia wielkiej
miłości Boga. Stajemy się zdolni do miłosiernego spojrzenia na tych, do których
On nas dzisiaj pośle.

LITURGIA TYGODNIA

Niedziela – 10.03 – I Wielkiego Postu.

Poniedziałek – 4.03; święto św. Kazimierza, królewicza.

700 Za † Władysława Potockiego i dusze w czyśćcu cierpiące.

700 1) Za †† rodziców Paulinę i Rocha Majer, drugą mamę, synów Marcina
i Stefana, †† z rodziny Majer i Rother.
2) Za † Hildegardę Chowaniec.
00
Za †† rodziców Stanisławę i Jana Kaczor, Józefa i Stanisławę Szparaga,
18
†† z rodziny Kaczor, Fatyga, Nowak oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

815 Za †† Małgorzatę i Antoniego Chudala oraz Helmuta Kania.

Wtorek – 5.03
700 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Stefanii Szewczyk
oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.
00
1) W intencji Róż Różańcowych.
18
2) Za † Hildegardę Chowaniec.

Środa – 6.03; Środa Popielcowa
700 Za † Herberta Hyla oraz †† z rodziny z obu stron.
815 Za † Hildegardę Chowaniec.
1630 Za † mamę, żonę, siostrę i babcię Danutę Wojtkiewicz w 30. dzień po
śmierci.
00
Za †† Gertrudę i Wincentego Pietruszka, rodziców, rodzeństwo i dusze
18
w czyśćcu cierpiące.

Czwartek – 7.03
700 1) O nowe powołania do Służby Bożej.
2) Za † żonę Barbarę Łabędzką w 3. rocznicę śmierci oaz †† rodziców
i dusze w czyśćcu cierpiące.
00
1) Do MB Nieustającej Pomocy o zdrowie i Boże błogosławieństwo
18
w intencji Siostry Patrycji.
2) Za † Hildegardę Chowaniec.

Piątek – 8.03
700 1) Za † Hildegardę Chowaniec.
2) Za † Natalię Chrzanowską w 30. dzień po śmierci.
00
Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 80. rocznicy urodzin Józefa Suchanek
18
oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Sobota – 9.03
700 Za † Hildegardę Chowaniec.
1200 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 90. rocznicy urodzin Gertrudy
Rutkiewicz.
00
Do Miłosierdzia Bożego za † Bertę Kruża w kolejną rocznicę śmierci,
18
† Konrada Kruża, †† z pokrewieństwa Spałek i Kruża.
(Po Mszy św. chrzest dziecka: Szymon Antoni Piechota)

900 DPS Anna – Za † Hildegardę Chowaniec.
945 Za †† męża Norberta Szampera, jego rodziców i rodzeństwo, †† z rodziny
Kwiatkowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
15
Za †† rodziców Teresę i Feliksa Bogdan i †† z pokrewieństwa.
11
1615 Gorzkie Żale.
1700 Za † ojca Jana Mądry w 4. rocznicę śmierci.

OGŁOSZENIA
 Dziś po Mszy św. o godz. 1115, w poniedziałek i we wtorek po Mszy św.
o godz. 700, rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zakończenie
nabożeństwem dziś o godz. 1630, w poniedziałek i wtorek o godz. 1730.
W poniedziałek i we wtorek o godz. 1300 adorację prowadzi Mniejszość
Niemiecka.
O poprowadzenie pozostałych godzin adoracji prosimy Róże Różańcowe.
 W poniedziałek o godz. 1800 Msza św., a następnie spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania 3. roku przygotowania.
 We wtorek o godz. 1800 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Róż
Różańcowych
 W Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św. o godz.
700, 815, 1630 – Msza św. szkolna i 1800. Przypominamy, że w tym dniu
obowiązuje post ścisły. Po Mszy św. szkolnej w salce spotkanie dla kandydatów
do bierzmowania 1. roku przygotowania.
 W czwartek o godz. 700 Msza św. w intencji powołań (nie będzie adoracji).
Po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
 W piątek o godz. 1830 spotkanie dla ministrantów i lektorów natomiast o godz.
1930 spotkanie dla młodzieży.
 Zachęcamy do udziału w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki po Mszy św.
porannej ok. godz. 730 i o godz. 1715, a także w Gorzkich Żalach z kazaniem
pasyjnym w niedzielę o godz. 1615 (Wypominki można składać w zakrystii).
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego
i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne.
Za tydzień przed kościołem zbiórka na ogrzewanie. Za złożone ofiary składamy
serdeczne Bóg zapłać!
 Rekolekcje wielkopostne odbywać się będą w dniach od 28 do 31 marca br.
 Wizytacja biskupia będzie miała miejsce 30 i 31 marca (termin uległ zmianie!).

