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Ciągle musimy się wyzbywać własnych pragnień, własnych zamiarów i 
planów po to, żeby przyjąć rzeczywistość obiektywną, która jedynie 

jest prawdą. A prawdą jest to, co istnieje w Bogu (…)  
Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki  

Moria, Mara i Nebo, str. 206 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 

WIELKI POST 

CZAS ŁASKI 

Czas Wielkiego Postu, jako czas postu, po-

kuty i jałmużny, w oderwaniu od zabaw 

mógłby wywoływać w nas smutek i duchową 

ociężałość szczególnie, że wokół nas liczy się 

coraz bardziej pokazanie światu jak dobrze 

się bawię, chwytam życie pełnymi rękami i 

nie mam ograniczeń w realizowaniu swoich 

planów, a to wszystko w „świeckim wyda-

niu”. A my jako chrześcijanie na początku 

Wielkiego Postu w Środę Popielcową usły-

szeliśmy słowa Pisma Św., którymi możemy 

się chwalić przed światem i głośno o nich każ-

demu opowiadać. Pan Bóg mówi do nas:  

„W czasie pomyślnym wysłuchałem cię,  

w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą". 

Oto teraz czas UPRAGNIONY, oto teraz dzień 

ZBAWIENIA. (2 Kor 6,3) 

Wielki post, to czas łaski dla każdego z nas,  

i szansy aby wejść z Panem Bogiem we 

współpracę oraz zadbać w życiu o swoją 

drogę zbawienia. A także o drogę naszych 

najbliższych w naszych rodzinach. 

W Katechiźmie Kościoła Katolickiego 

jest Artykuł poświęcony Łasce i Usprawiedli-

wieniu a w jednym z punktów czytamy: 

➢ Nasze usprawiedliwienie pochodzi z łaski 

Bożej. Łaska jest przychylnością, darmową 

pomocą Boga, byśmy odpowiedzieli na  

 

 

 

Jego wezwanie: stali się dziećmi Bożymi, 

przybranymi synami , uczestnikami natury 

Bożej i życia wiecznego (KKK 1996). 

Pan Bóg ofiarowuje nam za darmo swoją po-

moc, łaskę, która powoduje, że jesteśmy w 

stanie sprostać temu, aby zbliżyć się w 

swoim życiu do Pana Boga i osiągnąć życie 

wieczne. 

➢ Łaska jest najpierw i przede wszystkim da-

rem Ducha, który usprawiedliwia nas  

i uświęca. Jednak łaska obejmuje także 

dary, których Duch nam udziela, by włą-

czyć nas w swoje dzieło, uzdolnić do współ-

pracy w zbawianiu innych i we wzroście 

Ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Tymi da-

rami są łaski sakramentalne, czyli dary 

właściwe różnym sakramentom.(2003) 

Jednak Pan Bóg pragnie, abyśmy dostrzegli 

jego działanie w naszym życiu. Czas Wiel-

kiego Postu poprzez większą refleksję po-

zwala nam nieco zwolnić tempo życia i pod-

jąć postanowienia pomagające odpowie-

dzieć na łaski, które otrzymujemy w naszym 

życiu. 

➢ Wolna inicjatywa Boga domaga się wolnej 

odpowiedzi człowieka, gdyż Bóg stworzył 

człowieka na swój obraz, udzielając mu 

wraz z wolnością zdolności poznania Go i 

miłowania. Dusza tylko w sposób wolny 

może wejść w komunię miłości. (KKK 2002) 
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_____________________________ 

TEMAT ROKU 

DOJRZAŁOŚĆ W CHRYSTUSIE 

Wzrastanie w dojrzałości razem z Chrystu-

sem stawia także przed nami kształtowanie 

w sobie właściwej postawy wobec zła. Czas 

Wielkiego Postu szczególnie stawia nam 

przed oczami Święty Krzyż. Krzyż jest Święty 

dla nas Chrześcijan, ale jest i był jak napisał 

św. Paweł zgorszeniem dla Żydów a głup-

stwem dla pogan (1 Kor, 1,23). I zarówno w 

historii jak też obecnie Krzyż bywa także 

przedmiotem nienawiści, zniewag i wyszy-

dzenia.  

Widzimy, że Krzyż, na którym zawisł 

Jezus był spowodowany złem. Przekupiony 

Judasz, zeznania fałszywych świadków, pod-

burzony tłum… 

I każdy z nas mógłby wymienić, ile zła dzisiaj 

dostrzega także wokół siebie. Zła, które staje 

się krzyżem codzienności dla wielu z nas. I ro-

dzi się pytanie nieuniknione „Dlaczego ist-

nieje zło?” Pytanie bolesne i tajemnicze, któ-

rego nie wyczerpuje żadna łatwa odpo-

wiedź. A jednak widząc zło często musimy się 

do niego odnieść. Wzorem niech będą dla 

nas słowa Jezusa z Krzyża „Ojcze, przebacz 

im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Nie 

wiedzą, bo nie przyjęli Bożej miłości, bo nie 

mieli takiej okazji, ale też być może dlatego, 

że ich serca są… zatwardziałe. 

Jednak nic nas nie zwalnia od miłości 

AGAPE, która jest wymagająca, nazywa 

prawdę po imieniu, wskazuje gdzie jest źró-

dło zła, jednak złem się NIE GORSZY, bo wie, 

że Bóg jest mocniejszy i na zło NIE ODPO-

WIADA ZŁEM. 

Kształtowanie w sobie miłości AGAPE 

nie pozwoli nam pogardzać człowiekiem, 

nawet jeżeli czyni zło, uchroni nasze serce 

przed rozmyślaniem nad zemstą (choćby 

„już ja mu pokażę!”) i chowaniem w sobie 

nienawiści. 

Rozważając w Wielkim Poście przema-

wiają do nas różne obrazy ze Starego Testa-

mentu. Warto sobie postawić przed oczami 

Józefa Egipskiego, który choć doświadczył 

tyle zła i to ze strony swoich najbliższych – 

braci, spotykając ich po latach mówi do nich: 

"Nie wyście mnie tu posłali - mówi Józef do 

swoich braci - lecz Bóg... Wy niegdyś knuliście 

zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to 

jako dobro, żeby sprawić... że przeżył naród 

wielki" (Rdz 45, 8; 50, 20)  

Zachęcamy, abyście 

może podczas dialogu 

wielkopostnego przyj-

rzeli się wspólnie, ja-

kiego zła doświadczacie w swojej rodzinie, 

może od bliskich Wam osób, może w pracy, 

jakie zło dostrzegacie też w szerszym oto-

czeniu w naszym państwie czy na świecie. 

Możecie potem wspólnie przeczytać z Kate-

chizmu Kościoła Katolickiego (jeden punkt 

mąż drugi żona :) punkty zatytułowane 

Opatrzność a zgorszenie z powodu zła (KKK 

309-314). 

I po przeczytaniu porozmawiajcie: 

➢ Czy widząc zło prosimy Pana Boga, aby w 

swojej wszechmocy jemu zaradził? 

➢ Czy prosimy Boga, aby w sytuacjach gdy 

doświadczamy zła, dał nam łaskę mocnej 

nadziei i wiary w Bożą miłość i opatrzność? 

➢ Czy staramy się nie mówić źle o tych którzy 

nas krzywdzą, ale podej-

mować za nich modlitwę 

lub ofiarę?  
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100 ROCZNIA URODZIN 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekolek-

cjach wielkopostnych on-line. W związku 

z setną rocznicą urodzin ks. Franciszka 

Blachnickiego będą one poświęcone wła-

śnie jemu: jego życiu i działal-

ności. Wszystkie odcinki są do-

stępne na naszym kanale 

na YouTube. 
__________________ 

LEKTURA NA WIELKI POST 

MORIA, MARA I NEBO 

Moria – miejsce wielkiej próby Abrahama 

Mara – próba Izraelitów na pustyni 

Nebo – góra odejścia Mojżesza 

Trzy miejsca – symbole zmagania się czło-

wieka z wiarą, a właściwie mówiąc współ-

cześnie z zawierzeniem, zaufaniem Bogu. 

Czy ja także zmagam się 

ze sobą, czy ginie mi 

sprzed oczu Boże dzia-

łanie, czy zatrzymuję 

się na swojej nieporad-

ności? Nasz Założyciel 

też się zmagał w życiu.  

Książka Moria, Mara 

Nebo to pamiętniki, wy-

wiad o życiu oraz 

doświadczeniu Czcigodnego Sługi Bożego  

fragmenty konferencji Ojca Blachnickiego. 

Warto sięgnąć po nią w Wielkim Poście. 

Zamówienia można składać w naszej Diako-

nii Słowa – u Michała tel. 790 589 736  

michal@anielska.pl 
__________________ 

25 MARCA 2021 - CZWARTEK 

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 
Jak co roku Diakonia Ży-

cia zachęca, aby podjąć 

w naszych rodzinach 

Duchową Adopcję 

Dziecka Poczętego Za-

grożonego Zagładą. Po-

dejmując się tego dzieła bierze się w du-

chową adopcję jedno dziecko, którego imię 

jedynie Bogu jest wia-

dome, aby przez 9 miesięcy, 

każdego dnia, modlić się o ura-

towanie jego życia oraz o spra-

wiedliwe i prawe życie po uro-

dzeniu. Można także zachęcać w Parafiach 

do włączenia się do tego dzieła. 
 

_____________________________ 

NIE DAJ SIĘ ZAPLĄTAĆ - WYBIERAJ ŚWIADOMIE 

WIELKI POST W RODZINIE 

Justyna i 

Marcin z Re-

jonu 11 przy-

gotowali dla 

naszych ro-

dzin cykl fil-

mików na Wielki Post. Może to być wspa-

niała podpowiedź do przeżycia tego czasu 

w rodzinie i przybliżenia go naszym dzie-

ciom. www.blogoslawienstwa.pl 
 

mailto:michal@anielska.pl
http://www.blogoslawienstwa.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCS6KIZeqW0DMtYOeuyX5YQA
https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/moria--mara-i-nebo-880.html
http://www.duchowa-adopcja.pl/
https://www.duchowa-adopcja.pl/dokumenty/wademekum
https://www.youtube.com/watch?v=TsaUCLgrYAw&list=PLwvHiL9q_1EsZgLRBrW0H49Ll9hvKIQea
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_____________________________________________________________________ 
Na kolejną Eucharystię zapraszamy 12 kwietnia  

na 19:00. Dyżur liturgiczny pełnić będzie Rejon 7. 

_____________________________ 

GDYNIA - CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

BO POTRZEBA WIĘCEJ MIEJSCA 

Nowa Kultura w Gdyni jest głoszona na róż-

nych nowych wydarzeniach realizowanych 

przez KACK 19 marca o godzinie 19:00 w 

Kielnie oraz 27 marca o godzinie 19:00 w 

Gdyni u OO. Franciszkanów kolejne wyda-

rzenia Nowej Kultury. Misterium Męki Pań-

skiej pt. "Noc ponad miastem". Wstęp 

wolny m.in. dzięki wsparciu jakiego tym wy-

darzeniom udzielił Zarząd Morskiego Protu 

Gdynia S.A.  

Właśnie dla formowania oa-

zowiczów, którzy mają być 

propagatorami i twórcami 

Nowej Kultury tworzone jest 

CENTRUM w GDYNI      Można obejrzeć 

krótki film o tym miejscu  A jak można wes-

przeć? Poprzez deklaracje regularnych wpłat 

lub pijąc smaczną kawę…https://kackmaly-

kack.pl/c8/wesprzyj-nas.html 
_____________________________ 

REKOLEKCJE FORMACYJNE 

REKOLEKCJE W NASZEJ ARCHIDIECEZJI 

Planujemy… choć nie wiemy, w jakich oko-

licznościach będą przeprowadzane :) 

Prosimy otoczcie je modlitwą.  

Oaza Rekolekcyjna I st.  
20.07 - 5.08.2021 – Zamek Bierzgłowski 

Prowadzący: Anna i Jarosław Soleccy 

dksoleccy@gmail.com  605-887-973 

Oaza Rekolekcyjna I st.  
6 – 22.08.2021 – Kiczory (południe Polski) 

Prowadzący: Joanna i Krzysztof Cymbaluk 

asiacymbaluk@wp.pl  693-873-362 

 

 

Oaza Rekolekcyjna I st.  
6 – 22.08.2021 – Zamek Bierzgł. (k. Torunia) 

Prowadzący: Marek i Teresa Kulas 

teresakulas@wp.pl 666-557-277 

Oaza Rekolekcyjna II st.  

20.07 - 5.08.2021 – Krzydlina Mała 

Moderator: ks. Krzysztof Sieniawski 

Prowadzący: Aleksandra i Tomasz Matysiak 

matysy@gmail.com  606-645-917 

Oaza Rekolekcyjna III st. - „Rzymska trójka” 

31.07 - 16.08 AD 2021 

Prowadzący: Gosia i Jarek Szydłak 

Moderator: Ks. Zenon Pipka 

Zgłoszenia: gosiajarekszydlak@gmail.com 

tel.: 693947213 (J) 691947213 (G)  

Oaza Rekolekcyjna III st.  
2 - 18.07.2021 - Zamek Bierzgłowski 

Moderator: ks. Wacław Dokurno 

Prowadzący: Gabriella i Tomasz Sowa 

gabriellasowa@gmail.com 602-236-502 

Oaza Rekolekcyjna III st.  
2 – 18.07.2021  – Kraków 

Moderator: Ks. Grzegorz Kreft 

Prowadzący: Anna i Leszek Krzysztoforscy 

krzysztoforki@gmail.com 
_____________________________ 

Turnusy ogólnopolskie rekolekcji na  
tegoroczne wakacje: 
I turnus oaz – 2.07 – 18.07.2021 
II turnus oaz – 20.07 – 05.08.2021 
III turnus oaz – 06.08 – 22.08.2021 

Rekolekcje organizowane także  przez inne 

diecezje są zamieszczane na stronie ogólno-

polskiej http://www.dk.oaza.pl/rekolekcje/ 

 _________________________________________________________________________ 

Odpowiedzialni za treść:  
ks. Tomasz Knuth – Moderator Diecezjalny DK,  

Anna i Leszek Krzysztoforscy – Małżeństwo Diecezjalne DK. 
Nakład 50 egz. Do użytku wewnątrzkościelnego 

 

https://www.port.gdynia.pl/pl/
https://www.port.gdynia.pl/pl/
https://kackmalykack.pl/c8/wesprzyj-nas.html
https://kackmalykack.pl/c8/wesprzyj-nas.html
mailto:teresakulas@wp.pl
mailto:matysy@gmail.com
mailto:gosiajarekszydlak@gmail.com
mailto:gabriellasowa@gmail.com
mailto:krzysztoforki@gmail.com
http://www.dk.oaza.pl/rekolekcje/
https://www.youtube.com/watch?v=kzM7TK5VN0s&feature=youtu.be

