
UZUPEŁNIJ:  1. Po … owocu bowiem poznaje się każde drzewo  2. „… usuń najpierw 

belkę ze swego oka”  3. „Nie ma drzewa … które by wydawało zły owoc” 4. „Czy może … 
prowadzić niewidomego”  5. Możemy wyprosić łaskę spojrzenia w … na samych siebie.              
6. „Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka … nie zbiera się winogron”  7. „Dobry człowiek 
z dobrego skarbca swego serca … dobro” 8. Uczeń nie przewyższa … 9. „Wtedy 
otrzymujemy zdolność zobaczenia własnych grzechów i doświadczenia … miłości Boga”; 

Mogłoby się wydawać,                   
że niewidomy prowadzący 
niewidomego wysypie się                
z nim razem do rowu albo 
wpadnie w przepaść, jeżeli nie 
przyzna się do tego,                   
że sam też nie widzi. Chyba 
lepiej jeśliby nie udawał,              
że wszystko widzi                             
i powiedział od razu:                   
„ słuchaj, jedziemy razem na 
jednym wózku. Ty ślepak i ja 
ślepak. Nie widzimy ani w 

okularach, ani bez. Pomagajmy sobie wzajemnie. Podaj rękę, bo przecież ręka podana z 
głębi serca wyciąga ból jak magnes. Może razem nie przewrócimy się”.   - Gdyby 
faryzeusz, który modlił się w świątyni jerozolimskiej i tłumaczył Bogu, że jest  lepszy od 
celnika, wziął go za rękę i zaczął prowadzić, to pewnie by go wysypał do rowu ze 
wszystkimi podatkami, jakie ten celnik zbierał. - Jak często na ludzi grzesznych, 
niewierzących patrzymy z wysoka i mamy się za lepszych, a przecież wszyscy idziemy             
po ciemku, wszyscy błądzimy. Widzący jest tylko Jezus i On jeden może nam pomóc. 

       - ... Człowiek wierzący musi widzieć nie tylko oczyma, ale poprzez wiarę, 
miłość, poprzez całą Ewangelię.  - Jeden tylko Bóg jest wszystkowidzący, a my wszyscy 
jesteśmy trochę ślepi. Wzrok może dawać modlitwa. Spowiednik, który spowiada, modli 
się. Ponieważ ze swego urzędu i swego powołania ma prowadzić dusze ludzkie, stale 
musi pamiętać, że ma się opierać na samym Bogu – Jedynym Widzącym pośród tylu 
wciąż niewidzących ludzi.  
- Nieraz nam się wydaje, że miłość jest raczej dawaniem niż przyjmowaniem. Kocham,              
bo daję, poświęcam się, znajduję czas dla kogoś. Jak trudno przyjąć drugiego takim, jakim 
on jest, choćby nam się wydawało, że jest gorszy od nas, że chodzi z denerwującą nas 
belką w oku.   [ks. Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, s. 217-218];;  KALENDARIUM:                         
02. 03. – śr. - Środa Popielcowa - "Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez 
post i płacz, i lament.” [Jl 2, 12];  - Krzyż jest nauką miłości, wiernej i trudnej. Boga 

bowiem nie kocha się abstrakcyjnie, nie kocha się, deklarując wobec Niego jakieś uczucia 
czy przynależność do Kościoła. Kochać Boga to być wszędzie tam, gdzie są Jego sprawy. 
[O. T. Zamorski OP, "Oremus" Wielki Post 2008, s. 9];                                  
04. 03. – pt. – Święto św. Kazimierza, królewicza - (1458-1484) … - zapisał się                      

w pamięci współczesnych jako człowiek modlitwy. Był mądrym władcą i miłosierny 

opiekunem ubogich.   MOJE POSTANOWIENIE: 
 Pomodlę się do Ducha Świętego o dobre przeżywanie Wielkiego Postu, o prawdziwe 
nawrócenie serca i pojednanie z Bogiem  i o Pokój na Ukrainie, w całej Europie i na 
świecie  …  
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 Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa 
Życia. (Flp 2, 15d. 16a);  Łk 6, 39-45                                     

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". - Zbawieni otrzymają nowe 
ciała w dniu zmartwychwstania na życie wieczne. Będziemy podobni do Chrystusa pod 
każdym względem, bo już teraz jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. On żyje                
i my żyć będziemy, bowiem śmierci już więcej nie będzie. Kto wierzy w Niego. nie umrze 
na wieki, ale ze śmierci przeszedł do życia. Nasza praca dla Pana ma wieczny sens                   
i znaczenie, a nagroda będzie niezniszczalna. [Marek Ristau];

 Ojciec Franciszek: - "„Mądrość długiej drogi towarzysząca starości w swoim 
odchodzeniu, musi być przeżywana jako dar sensu życia, a nie marnotrawiona jako 

bierność jego przetrwania. Jeśli starości nie przywróci się godności życia godnego 
człowieka, to jest skazana na zamknięcie się w przygnębieniu, które pozbawia 
wszystkich miłości”… W dominującej kulturze jedynym wzorcem jest młody-dorosły, czyli 
osoba, która sama siebie stworzyła i zawsze pozostaje młoda. Ale czy to prawda,                    
że młodość zawiera pełen sens życia, podczas gdy starość stanowi jedynie 
ogołocenie i utratę? …Krótko mówiąc, dla okresu życia, który stanowi obecnie 
decydującą część przestrzeni wspólnotowej i obejmuje jedną trzecią całego życia, istnieją 
- niekiedy - plany opieki, ale nie projekty egzystencji. Owszem istnieją plany opieki, ale 

nie ma planów, aby sprawić, żeby żyli w pełni. I jest to pustką myśli, wyobraźni                                
i kreatywności… Młodość jest bardzo piękna, ale wieczna młodość to bardzo 
niebezpieczne urojenie. Bycie starym jest tak samo ważne - i piękne - jak bycie 
młodym. …Starość jest darem dla wszystkich okresów życia... Słowo Boże 
pomoże nam rozeznać znaczenie i wartość starości. Niech Duch Święty obdarzy 
nas także marzeniami i wizjami, których potrzebujemy.  [z Katechezy ogólnej, 23 

lutego 2022].                    Św. Jan Paweł II  - Tylko On może uciszyć lęk człowieka. 

Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym 
przyjacielem. [Z homilii -3 czerwca 1997 r. w Poznaniu do młodzieży]                                                                                                    
Bł. Stefan Kardynał Wyszyński – Chrystus wprowadził rzesz ludzkie do nieba przez 

krzyż –i nasze cierpienie może niekiedy otworzyć niebo wielu ludziom.  [Kromka Chleba , marzec 

5];.  
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Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                                          
I - Lectio  - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                        
dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co 
Bóg mówi do mnie?":  Tylko Jezus rozumie nas dogłębnie. Tylko On nas zbawia. Tylko 

On kocha bezinteresownie, dlatego pomaga nam abyśmy mieli jasny umysł dostrzegający 
prawdę i fałsz, dobro i zło. Jezus pragnie, abyśmy byli autentyczni – Zachęca do 
nawracania się, do ciągłej przemiany, mówiąc, że ludzie chętniej posłuchają tego, który 
swoimi czynami pokaże, że jest zdolny zrobić to, czego naucza innych. … Bóg Ojciec 
przeznaczył nas na to, abyśmy się stali na wzór Jego Syna (por. Rz 8,29). Jak to osiągnąć? 
…Czy widzę jak postępuję wobec innych… Czy jestem dobrym uczniem Jezusa… 
szczerym, nie obłudnym? -  Czy staram się być  lepszym człowiekiem? coraz bardziej 
podobnym do Mistrza... III - Actio/oratio - Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca                       
i mów  o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo - ...Módl się prosto i spontanicznie - 
Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:... Dobrze jest dziękować Panu (Ps 92);           
IV - Contemplatio: Trwaj przed Bogiem... To czas bezsłownego westchnienia Ducha... 
Powtarzaj w różnych porach dnia:  Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże!                           
[patrz: Elżbieta Marek, http://mateusz.pl/czytania/2022/20220227.html];   
 ROZKŁAD DOROCZNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W ROKU 2022                       

NIEDZIELA –  27  LUTEGO:                                                                                                               

1400 – ul. Armatnia, Ordona (cała)                                       

1500 – ul. Wolska 113, 115, 117 „A” i „B” oraz ul. Stańczyka (koronka)                                                               

1600 – ul. Wolska 111, 109 i 105/107                                                    

1715 – ogólna adoracja dla dorosłych                         

PONIEDZIAŁEK – 28  LUTEGO:                                                      

830 - 1000   - Adoracja ogólna               (różaniec  cz. radosna)                                       

1000 – Al. Prymasa Tysiąclecia 93, 91, 89                                                                                         

1100 – Al. Prymasa Tysiąclecia 87, 85 , 83 A     (różaniec  cz. światła)                                                            

1200 – ul. Grabowska                                                                                                   

1300 – ul. Kasprzaka od nr 5 do nr 13/15 (różaniec  cz. bolesna)                                               

1400 – ul. Bema ( po str. Kościoła ) 65, 69 , ul. Prądzyńskiego, Al. Pr. Tysiącl.  34 i 73 

1500 – ul. Bema od 72 do 91  ( od ul. Kasprzaka do ul. Wolskiej) (koronka do Mił. Boż.)                        

1600 – ul. Kasprzaka 90, 92 i 96                                           (różaniec  cz. chwalebna)                       

1715 – dzieci oraz wszyscy chętni.                                    

WTOREK – 01 MARCA:                                                                                                  

830 - 1000   - Adoracja ogólna                          (różaniec  cz. radosna)   

1000 – ul. Szymczaka i ul. Klonowicza                                                                                               

1100 – ul. Ludwiki                                                          (różaniec  cz. światła)                                

1200 – ul. Szymańskiego, Korczaka i Laskowa                                                                                             

1300  - ul. Szarych Szeregów, Brylowska, Krzyżanowskiego    (różaniec  cz. bolesna)                   

1400  - ul. Skierniewicka                                                                                              

1500 – ul. Kasprzaka 25 (gazownia) i ul. Zegadłowicza          (koronka do Mił. Boż.)                        

1600 – ul. Płocka oraz Osiedle „Bliska Wola”.          (różaniec  cz. chwalebna)                      

1730 – młodzież i starsza (w tym kandydaci do bierzmowania)  oraz wszyscy chętni.                              

1800 – MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE DOROCZNEJ ADORACJI  EUCHARYSTYCZNEJ 
Każdy jest mile widziany niezależnie od wyznaczonego dyżuru ulicy! 

Codziennie ( poniedziałek i wtorek ) Msza św. o godz. 730,  

po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. 

                                       OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                                                                              
         VIII Niedziela zwykła-     
             27 lutego 2022r.   

1. W dniu dzisiejszym  rozpoczynamy Doroczną Adorację Eucharystyczną, dawniej 
nazywaną „40-to Godzinnym Nabożeństwem”. Adoracja będzie dziś, w poniedziałek                     

i wtorek. Dziś po Sumie rozpoczęcie adoracji wystawieniem N. Sakramentu, codziennie                      
o 15.00 Koronka do Mił. Bożego. Adoracja dzisiejsza zakończona będzie nabożeństwem        
o 17.30. Jutro i we wtorek o 7.30 Msza św. i po niej kontynuacja adoracji do 17.30, kiedy 
to będzie wspólne nab. adoracyjne. We wtorek zakończy się Doroczna Adoracja 
błogosławieństwem eucharystycznym dla całej naszej Parafii.    
  Każda ulica tradycyjnie będzie miała swój „eucharystyczny dyżur” trwający jedną  
godzinę. Już dziś apelujemy o takie zorganizowanie swego czasu i zajęć, abyśmy jak  
najliczniej mogli czuwać przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie!  
 Wszyscy są mile widziani, niezależnie od wyznaczonego dla danej ulicy dyżuru. 
Przyjdźmy przynajmniej raz w roku na adorację, aby podziękować Chrystusowi za Jego 
nieustanną obecność wśród nas! Plan adoracji zamieszczony jest na stronie  internetowej 
i w gablocie przed kościołem oraz wydrukowany w gazetce parafialnej.                                           
Do nas wszystkich mówi dziś Jezus: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni 
jesteście, a Ja was pokrzepię!”                                                                          
2. W tym tygodniu, 2 marca, Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. 
 W Środę Msze św. o g. 6.30, 7.30, 9.00, 17.00 (dla dzieci), o 18.00 i 19.30.                      
W czasie każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem. Przypominamy,                            
że w Środę Popielcową, tak jak w Wielki Piątek, obowiązuje nas post ścisły. Dotyczy 

on wszystkich wiernych między 18 a 60 rokiem życia.   
 Nabożeństwa w okresie Wielkiego Postu: w piątki – Droga Krzyżowa o 17.30 
dla dzieci , a po Mszy św. wieczornej dla dorosłych i młodzieży; w niedziele – 
Gorzkie Żale z nauką pasyjną o g. 17.00. 

3. Młodzież przed bierzmowaniem, w ramach spotkania formacyjnego, 
uczestniczy obowiązkowo w liturgii i obrzędach Środy Popielcowej.                                  
4. W Środę Popielcową kancelaria parafialna będzie nieczynna.                                      
5. 03 marca (czwartek) przypada 15 rocznica nominacji Pasterza naszej archidiecezji 
Ks. Kard. Kazimierza Nycza na stolicę metropolitalną w Warszawie. Podczas 

czwartkowej Mszy św. o g. 18.00 będzie odśpiewane uroczyste „Te Deum”, a w piątek,                
4 marca, nasz Arcypasterz obchodzi dzień swoich imienin. Pamiętajmy w tych dniach                       
o naszym Arcypasterzu w naszych modlitwach.                                     
6. Od dzisiejszej niedzieli do soboty włącznie będzie trwał 55 Tydzień Modlitw 
o Trzeźwość Narodu. Hasło tegorocznego Tygodnia to: „Posłani w pokoju Chrystusa, 
budujmy wolną i trzeźwą Polskę.” Jest to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, 

a także czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników. Zachęcamy                            
do podejmowania dobrowolnych przyrzeczeń abstynencji. Można je wpisywać do 
wyłożonej przy ołtarzu Serca Pana Jezusa Księgi Trzeźwości. Codziennie podczas Mszy 
św. wieczornych modlić się będziemy o trzeźwość Narodu. 

7. W odpowiedzi na apel Przewodniczącego KEP abp Gądeckiego, w dniu 

dzisiejszym i w Środę Popielcową po Mszach św. zbierane są przed kościołem ofiary do 
puszki na pomoc dla Ukrainy. „Bóg zapłać” za wszelkie wsparcie!                                       
Apelujemy o modlitwę o pokój dla całej Europy!      


