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WIOSNA W LITURGII

to nadchodzi Twój dzieñ, 
w którym wszystko na 
nowo rozkwitnie; oby-
œmy tak¿e odnowieni Oprzez ³askê mogli œpie-

waæ now¹ pieœñ. Powy¿sze s³owa hy-
mnu wielkopostnego stanowi¹ has³o 
¿ycia Koœcio³a w tym okresie. Mamy 
odnowiæ nasze ¿ycie duchowe przez 
udzia³ z ¿yciu Chrystusa zmartwych-
wsta³ego. Wielki Post jest przygotowa-
niem na najwiêksz¹ uroczystoœæ roku 
koœcielnego, ale równie¿ zapocz¹-
tkowaniem naszego udzia³u w mister-
ium wielkanocnym. Okres Wielkiego 
Postu to okres wytê¿onej pracy du-
chowej i obfitego wylewu ³aski Bo¿ej.

Œwiêta Czterdziestnica
Oficjalna nazwa Wielkiego Postu 
brzmi „Œwiêta Czterdziestnica” (Qua-
drag e s ima) .  Okre s  cz te rdz ie -

ryc. Kuszenie Jezusa na pustyni



stodniowy zosta³ uœwiêcony w dzie-
jach zbawienia. Moj¿esz przebywa³ 40 
dni na rozmowie z Bogiem; Eliasz od-
by³ 40–dniow¹ pielgrzymkê do góry 
Horeb. 40 lat trwa³a wêdrówka Izra-
elitów do Ziemi Obiecanej, a¿ do zu-
pe³nego odnowienia narodu przez wy-
marcie pokolenia, które buntowa³o siê 
przeciw woli Bo¿ej. Wreszcie Syn Bo¿y 
p o p r z e d z i ³  s w o j ¹  d z i a ³ a l n o œ æ  
40–dniowym pobytem na pustyni, 
spêdzonym na modlitwie i poœcie. Za 
przyk³adem Zbawiciela, Koœció³ 
poœwiêc¹ 40 dni na odnowienie ¿ycia 
duchowego swoich dzieci.

IdŸ precz, szatanie
Œw. Leon uczy nas: „Jak d³ugo ¿yjemy 
w œmiertelnym ciele, stary nieprzy-
jaciel nie przestanie zak³adaæ side³ 
grzechowych, najwiêcej zaœ bêdzie siê 
sro¿y³ przeciw cz³onkom Chrystusa 
wtedy, gdy maj¹ oni obchodziæ naj-
wiêksze Tajemnice”. W walce z dusza-
mi szatan wykorzystuje nie³ad wpro-
wadzony w nasz¹ naturê przez grzech 
pierworodny. W Wielkim Poœcie ma-
my æwiczyæ siê w zwyciê¿aniu pokus 
przez modlitwê, post i ja³mu¿nê.

Pochylcie g³owy wasze 
przed Bogiem

Okres Wielkiego Postu jest czasem 
modlitwy, w najpe³niejszym znacze-
niu czasem obcowania z Bogiem. 
Przez modlitwê nabywamy pokory, 
uznajemy bowiem nasz¹ zale¿noœæ od 
Boga, nasz¹ s³aboœæ i grzesznoœæ.
W okresie Wielkiego Postu mamy siê 
zajmowaæ „s³owem, które pochodzi z 
ust Bo¿ych”, czytaj¹c Pismo œwiête i 
s³uchaj¹c kazañ. Poniewa¿ nie mo-
¿emy spêdziæ 40 dni w oderwaniu od 
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œwiata, przeprowadzamy przynaj-
mniej krótsze rekolekcje. Przede 
wszystkim bierzemy udzia³ w liturgii. 
W Rzymie w okresie Wielkiego Postu 
codziennie odbywa siê nabo¿eñstwo 
stacyjne. Te same Msze œw. odprawia 
siê we wszystkich koœcio³ach. W nich 
Chrystus obficie nas karmi s³owem 
Bo¿ym i Eucharysti¹. W miarê mo¿-
noœci bierzemy równie¿ udzia³ w na-
bo¿eñstwach ku czci Mêki Pañskiej:
w Gorzkich ¿alach i Drodze Krzy¿owej.

Nie samym chlebem 
¿yje cz³owiek

G³ówne wyrzeczenia, które nakazuje 
Koœció³ w Wielkim Poœcie, to post i po-
wstrzymanie siê od zabaw. Mamy je 
praktykowaæ, aby przywróciæ ³ad we-
wnêtrzny, którego pozbawia nas nie-
umiarkowane u¿ycie pokarmów, na-
pojów i rozrywek, oraz aby wynagro-
dziæ Bogu za grzechy w³asne i bliŸnich. 
Wielki Post jest to „post uroczysty”, 
publiczny i oficjalny, post ca³ego Ko-
œcio³a. Prefacja wielkopostna wys³a-
wia jego zbawienne skutki. Koœció³ w 
modlitwach swoich codziennie powo-
³uje siê na tê ofiarê swoich dzieci. Kto 
nie mo¿e zachowaæ przepisów o poœcie 
w ca³ej rozci¹g³oœci, niech stara siê 
ofiarowaæ Bogu to, co mo¿e. Poza 
ograniczeniem pokarmu polem 
naszych wyrzeczeñ mog¹ byæ inne 
dziedziny ¿ycia. „Jeœli podejmuje siê 
umartwienie, ¿eby uj¹æ w karby Ÿród³o 
podniet cielesnych, to najbardziej po-
¿¹dany jest ten rodzaj wstrzemiêŸli-
woœci, który wytrzeŸwi z przewro-
tnoœci sam¹ wolê i zmorzy nieuczci-
woœæ w postêpowaniu. Taki post mog¹ 
zachowaæ nawet chorzy, nie wy³¹-



czaj¹c ca³kowicie obezw³adnionych” 
(œw. Leon).

Ja³mu¿na zakrywa nieprawoœci
Szatan niejednokrotnie kusi chrze-
œcijan, podobnie jak kusi³ Chrystusa: 
Bêdziesz mia³ dostatki, bêdziesz mia³ 
zaszczyty, je¿eli odst¹pisz od prawa 
Bo¿ego. – Aby zahartowaæ wolê na ta-
kie pokusy, powinniœmy siê æwiczyæ w 
wyrzekaniu siê doczesnej korzyœci. 
Dlatego w Wielkim Poœcie mamy pra-
ktykowaæ ja³mu¿nê. „Posty chrze-
œcijan maj¹ porastaæ t³ustoœci¹ zas³ug 
przez hojne ja³mu¿ny i opiekê nad 
ubogimi. To, co odejmujemy sobie, 
obracamy na chorych i biedaków. 
Przy³ó¿my siê do tego, aby wszyscy je-
dnymi usty b³ogos³awili Boga. Grze-
chy, zmazywane wod¹ chrztu albo ³za-
mi pokuty, mog¹ byæ zmazywane ta-
k¿e przez ja³mu¿nê. Boæ Pismo mówi: 
jak woda gasi ogieñ, tak ja³mu¿na gasi 
grzech” (œw. Leon).

ŒWIÊTA EWANGELIA
Mt 6,24-34

ikt nie mo¿e dwom pa-
nom s³u¿yæ. Bo albo jed-
nego bêdzie nienawidzi³, a 
drugiego bêdzie mi³owa³; Nalbo z jednym bêdzie trzy-

ma³, a drugim wzgardzi. Nie mo¿ecie 
s³u¿yæ Bogu i Mamonie. Dlatego po-
wiadam wam: Nie troszczcie siê zby-
tnio o swoje ¿ycie, o to, co macie jeœæ i 
piæ, ani o swoje cia³o, czym siê macie 
przyodziaæ. Czy¿ ¿ycie nie znaczy wiê-
cej ni¿ pokarm, a cia³o wiêcej ni¿ 
odzienie? Przypatrzcie siê ptakom w 
powietrzu: nie siej¹ ani ¿n¹ i nie zbie-
raj¹ do spichlerzy, a Ojciec wasz nie-
bieski je ¿ywi. Czy¿ wy nie jesteœcie 

wa¿niejsi ni¿ one? Kto z was przy ca³ej 
swej trosce mo¿e choæby jedn¹ chwilê 
do³o¿yæ do wieku swego ¿ycia? A o 
odzienie czemu siê zbytnio tro-
szczycie? Przypatrzcie siê liliom na po-
lu, jak rosn¹: nie pracuj¹ ani przêd¹. A 
powiadam wam: nawet Salomon w ca-
³ym swoim przepychu nie by³ tak ubra-
ny jak jedna z nich. Jeœli wiêc ziele na 
polu, które dziœ jest, a jutro do pieca 
bêdzie wrzucone, Bóg tak przy-
odziewa, to czy¿ nie tym bardziej was, 
ma³ej wiary? Nie troszczcie siê wiêc 
zbytnio i nie mówcie: co bêdziemy 
jeœæ? co bêdziemy piæ? czym bêdziemy 
siê przyodziewaæ? Bo o to wszystko 
poganie zabiegaj¹. Przecie¿ Ojciec 
wasz niebieski wie, ¿e tego wszy-
stkiego potrzebujecie. Starajcie siê na-
przód o królestwo /Boga/ i o Jego 
Sprawiedliwoœæ, a to wszystko bêdzie 
wam dodane. Nie troszczcie siê wiêc 
zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzieñ 
sam o siebie troszczyæ siê bêdzie. Do-
syæ ma dzieñ swojej biedy.

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE
1) Prze¿ywamy dzisiaj VIII Niedzielê 
Zwyk³¹. Przypominamy, ¿e Msza aka-
demicka o godz. 19:00 powraca dopie-
ro od przysz³ej niedzieli. 2) W zwi¹zku 
z trwaj¹cymi pracami wewn¹trz ko-
œcio³a, wszelkie Msze Œw. i nabo¿eñ-
stwa w dni powszednie odbywaj¹ siê
w kaplicy na plebani. 3) We wtorek - 
œwiêto Œw. Kazimierza Królewicza, 
które koñczy okres zwyk³y. Nabo¿eñ-
stwo do Œw. Józefa po Mszy Œw. wie-
czornej. 4) W najbli¿sz¹ œrodê - Œroda 
Popielcowa - rozpoczynaj¹ca okres 
Wielkiego Postu. Msze Œwiête z obrzê-
dem posypania g³ów popio³em o go-
dzinie: 7:00, 10:00, 17:00, 18:00, 
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19:00.  5) W tym tygodniu przypada 
pierwszy czwartek i pi¹tek miesi¹ca. 
Odpowiednie nabo¿enstwa o godz. 
17:30. 6) Droga krzy¿owa: dla dzieci 
17:00, dla doros³ych o godz. 17:30. 7) 
Gorzkie ¿ale w ka¿d¹ niedzielê, o 
godz,. 17:15. 8) W zwi¹zku z trwa-
j¹cym remontem wewn¹trz koœcio³a 
istnieje potrzeba przygotowania œwi¹-
tyni na Msze Œwiête niedzielne. Dziê-
kuj¹c za dotychczasow¹, ofiarn¹ po-
moc, zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do 
naszych parafian, aby pomóc w sprz¹-
taniu œwi¹tyni w soboty, od godz. 
8:00.  9)  Dziêkujemy naszym dobro-
czyñcom i ofiarodawcom za wsparcie 
modlitewne i materialne. Zapewnia-
my o naszej pamiêci modlitewnej. 
Przypominamy i¿ taca przysz³ej nie-
dzieli bêdzie przeznaczona na Fun-
dusz Remontowy Koœcio³a. 10)
Z przyczyn technicznych przez kilka 
miesiêcy nasza stara strona interne-
towa by³a nieczynna. Nie uda³o siê 
nam jej przywróciæ ani odzyskaæ stare-
go adresu internetowego. Dziêki Pa-
nom: Stanis³awowi Korewo - pomy-
s³odawcy i Micha³owi Nowakow-
skiemu - wykonawcy, oddajemy do r¹k 
naszych parafian now¹, odœwie¿on¹ 
wizualnie stronê internetow¹, która 
bêdzie funkcjonowaæ od teraz pod 
nowym adresem:
www.swietyjozef.szczecin.pl  
Przepraszamy za wszelk¹ niedogo-
dnoœæ zwi¹zan¹ z niedostêpnoœci¹ na-

szej strony i ¿yczymy duchowego 
wzrostu osobom, które bêd¹ korzystaæ 
z naszego nowego serwisu. 11) Sole-
nizantom i jubilatom rozpoczêtego ty-
godnia ¿yczymy wszelkich potrze-
bnych ³ask Bo¿ych, opieki Œwiêtych 
Patronów, a wszystkim tu obecnym 
nieustannej opieki Matki Bo¿ej i Œwiê-
tego Józefa - Opiekuna naszego San-
ktuarium. 

INTENCJE MSZALNE
00 Ndz (2.03.2014) 7. + Helena, Jan, Jó-

30 zef, Antoni; 8. + Helena, Rudolf Fryges; 
00 10. Z okazji imienin i urodzin Heleny; 

30 11. + Irena Suszyñska (1) od córki Kry-
00 styny z rodzin¹ 13. Z okazji 65. urodzin 

00 Alicji Wichert; 14. + Regina Wojtowicz 
(9), Emil Grygorcewicz, o przerwanie 
przekleñstw i ich skutków w rodzinach 
zmar³ych; 18:00 + Andrzej S³owiñski (1); 

00 00 PN (3.03.) 7. (brak); 18. + Broni-
00 s³awa Karpiñska (1); WT (4.03.) 7. + 

00  Kazimierz i Janina Kolej; 18. Dziê-
kczynna za zdrowie i b³ogos³awieñstwo 
Bo¿e dla Kazimierza i jego rodziny; ŒR 

00  00  (5.03.) 7. (brak); 10. + Zmarli z ro-
00  dzin Ochowiczów i Nowaków; 17. + He-

lena, Józef, Jan, zmarli z rodzin Nowak i 
00  Gubiec; 18. + Gabriela Zaj¹czkowska 

00  (29), wszyscy zmarli z rodziny; 19. + 
Edward Piotrowski (2 m-c); CZ (6.03.) 

00 00 7. (brak); 18. + Danuta Litwin, Anna, 
Antoni, Zdzis³aw Rotkiewicz; PT (7.03.) 

00 00  7. (brak); 18. O dobre prze¿ycie W. Po-
00 stu (SH); SB (8.03.) 7. W int. kobiet 

00  naszej parafii; 18. O Bo¿e b³og. i potrze-
bne ³aski dla Edyty i jej rodziny.

K O N T O  P A R A F I I :
03 1240 1864 1111 0000 2206 2639

www.swjozef.szczecin.pl4

Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Józefa
ul. Po³abska 1 | 70-115 Szczecin

tel. (91) 482-30-32; 502-907-075

Pn, Pt 16:00-18:00 Œr 11:30-13:30

www.swietyjozef.szczecin.pl
NOWA STRONA INTERNETOWA
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