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1 marca 2020 r., nr 1 

I Niedziela Wielkiego Postu 

  

Gazetka Parafii Narodzenia Pańskiego  
w Pajęcznie 

 
 

 

 
Nabożeństwa wielkopostne: 

 
Pajęczno: 
Droga krzyżowa  
– każdy piątek godz. 1630  
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  
– niedziela po Mszy św. o godz. 1500 
 
Niwiska Górne: 
Droga krzyżowa  
– każdy piątek godz. 1730 
Gorzkie Żale  
– niedziela po Mszy św. o godz. 900 

 
Nie jak ale dlaczego 

Dlaczego krzyż 
uśmiech 
rana głęboka 
Widzisz 
to takie proste 
kiedy się kocha 

                     ks. Jan Twardowski 
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Drodzy Parafianie! 
 
    Z wielką radością oddaję w Wasze ręce pierwszy numer gazet-
ki parafialnej. Liczę, że to dzieło przyczyni się do doświadczenia 
i bardziej świadomego tworzenia wspólnoty wiary, jaką jest pa-
rafia.   
    Na razie gazetka nie posiada jeszcze tytułu, dlatego też zwra-
cam się z prośbą do wszystkich Parafian – zarówno do dorosłych 
jak i dzieci – o  pomysł na tytuł naszej parafialnej gazetki. Mam 
nadzieję, że uda się wspólnie wybrać najbardziej odpowiedni. 
Propozycje w formie pisemnej wraz z imieniem i nazwiskiem 
prosimy dostarczyć do 12 marca br. do księży.  

Ks. Łukasz Dybowski 

 
 

Słowo na początek Wielkiego Postu 
 
   „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. To wezwanie, roz-
brzmiewające na początku przepowiadania Jezusa, wprowadza 
nas w czas wielkopostny, który należy w szczególny sposób po-
święcić nawróceniu i odnowie, modlitwie, postowi i dziełom mi-
łosierdzia. Wspominając doświadczenie ludu wybranego, rozpo-
czynamy jak gdyby wędrówkę podobną do tej, jaką Izrael odbył 
przez pustynię do Ziemi Obiecanej. My także dotrzemy do celu; 
po kilku tygodniach pokuty zaznamy radości Paschy. Nasze oczy 
oczyszczone przez modlitwę i post będą mogły wyraźniej wi-
dzieć oblicze Boga żywego, ku któremu człowiek pielgrzymuje 
po różnych ścieżkach ziemskiego bytowania.  

 
św. Jan Paweł II 
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Katecheza na Wielki Post 
 
   W wielkopostnych numerach naszej gazetki będziemy przypo-
minali uczynki miłosierdzia względem duszy. Papież Benedykt 
XVI zwrócił uwagę, że „dzisiaj na ogół podchodzi się z dużą wraż-
liwością do kwestii opieki i miłości w kontekście dobra fizycznego 
i materialnego innych, natomiast niemal całkowicie pomija się mil-
czeniem duchową odpowiedzialność za braci”. I dodał, że na sercu 
powinno nam leżeć „nie tylko cielesne zdrowie brata, ale także 
zdrowie jego duszy, ze względu na jego ostateczne przeznaczenie”.  
   Poszczególne uczynki miłosierdzia względem duszy zostaną 
nam przypomniane na podstawie katechez zawartych w „Gościu 
Niedzielnym”. 

 

„Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy.  
Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata” (Mt 18, 15).  

   Rodzice powinni upominać swoje dzieci. Unikanie karcenia, by 
nie narażać dziecka na stres, to prosta droga do wychowawczej ka-
tastrofy. Pytanie, jak to mądrze robić, to osobny temat. Sprawa sta-
je się trudniejsza, gdy dzieci są już dorosłe. Wielu rodziców boryka 
się z problemem, jak reagować, upominać czy milczeć? Łatwiejsze 
wydaje się zachowanie neutralności w obliczu zła, które czyni bliź-
ni. Czy jednak wtedy nie aprobujemy go w jakiejś mierze? Czy nie 
umacniamy w ten sposób naszych bliźnich w ich złych wyborach? 
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Co mówi Bóg? 

   Obowiązek upominania grzeszących jest sformułowany wprost 
w Piśmie Świętym. Jezus mówi: „Gdy brat twój zgrzeszy, idź  
i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego bra-
ta. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, 
żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała spra-
wa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi!” (Mt 18, 15). Św. 
Paweł pisze: „Gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, któ-
rzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności 
sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś  
i ty nie uległ pokusie” (Ga 6, 1). W tym samym liście św. Paweł 
wspomina, że upomniał samego św. Piotra, który zachowywał się 
dwulicowo. A więc nieraz także przełożony potrzebuje napomnie-
nia. W Starym Testamencie rolą proroków było upominanie ludu  
i jego władców. Prorok Natan wypomniał Dawidowi cudzołóstwo 
i zabójstwo. Pismo św. uczy, że Bóg jest pierwszym, który w imię 
miłości wciąż nas upomina, a my sami mamy obowiązek udziela-
nia sobie wzajemnie upomnień (Rz 15, 14). Pointą może być zdanie 
z Listu do Hebrajczyków: „Wszelkie karcenie na razie nie wydaje 
się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go do-
świadczyli, błogi plon sprawiedliwości” (Hbr 12, 
11). 

Co mówi świat? 

   Współczesna kultura z wielu powodów kwe-
stionuje upominanie grzeszących. Mówi się, że 
upominanie to brak szacunku dla wolności. 
Zwrócenie komuś uwagi bywa odbierane jako 
zamach na jego autonomię. Upomnienie jest tole-
rowane, gdy ktoś wprost szkodzi innym. Ale jeśli 
uznamy, że szkodzi tylko sobie, to reakcją bywa wzruszenie ra-
mion: „Jest dorosły; wie co, robi; jego sprawa”. Nie dajmy sobie 
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wmówić, że przestrzeganie kogoś, gdy schodzi na złą drogę, jest 
naruszeniem jego prawa do wyboru. To bzdura. Wolność jednostki 
rozumiana jako prawo do robienia wszystkiego jest dziś traktowa-
na jako wartość absolutna. Ale wolność nie jest wcale absolutem. 
Upominanie nie narusza niczyjej wolności. Przeciwnie – jest ape-
lem do sumienia. Wezwaniem wolności, aby służyła dobru, a nie 
złu. 

   Upominanie grzeszących jest dziś kwestionowane także z powo-
du skrajnego subiektywizmu. Co dla mnie jest dobre lub złe, nie-
koniecznie musi być dobre lub złe dla ciebie. Owszem indywidual-
ne okoliczności lub intencje mają wpływ na ocenę moralną postę-
powania. Ale kłamstwo jest zawsze kłamstwem, kradzież kradzie-
żą, cudzołóstwo cudzołóstwem itd. Istnieje linia oddzielająca dobro 
i zło. Jeśli ktoś pije denaturat, to się zatruje. Jeden szybciej, drugi 
później, ale denaturat jest trucizną dla wszystkich. Taka jest praw-
da. Tak samo jest z moralnością. Kto wybiera zło, ten staje się zły, 
wchodzi na drogę kończącą się przepaścią, a więc igra z życiem, 
nie tylko doczesnym, ale i wiecznym. Dlatego przestrzeganie kogoś 
przed złem jest aktem miłosierdzia. Jest kołem ratunkowym rzuco-
nym tonącemu. Ktoś powie: to nie jest takie proste. Zgoda. Ale 
mamy rozum, sumienie, 10 przykazań, nauczanie Kościoła, działa 
w nas Duch Święty – to wszystko pomaga nam rozróżniać dobro  
i zło, nie tylko w sobie, ale i w postępowaniu innych. 

   Jest jeszcze jeden powód kwestionowania upomnienia. Mówi się 
tak: skoro sam jestem grzesznikiem, nie mam prawa upominania 
innych. To prawda, nikt z nas nie jest doskonały. Ale to nie znaczy, 
że jesteśmy jednakowo dobrzy czy źli. Mamy sobie wzajemnie 
pomagać, silniejsi słabszym, z całą pokorną świadomością własnej 
grzeszności. W upominaniu jest coś z proroctwa. Nie w sensie 
przepowiadania przyszłości, ale w znaczeniu wypowiadania słów 
w imieniu Boga. Prorok Natan był z pewnością grzesznikiem, ale 
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napominał Dawida w imieniu Boga. Nad nami wszystkimi jest Bóg 
i On nas kiedyś osądzi, ale teraz uczy nas, abyśmy nawzajem trosz-
czyli się o siebie, korygowali, wspierali w dążeniu do dobra, do ży-
cia wiecznego. Czasem ktoś cytuje słowa Jezusa: „Kto jest bez grze-
chu, niech pierwszy rzuci kamień” i powiada: „Ja kamieniem rzu-
cać nie będę”. Upominanie nie jest rzucaniem kamieniem, potępia-
niem czy oskarżaniem grzesznika, ale jest zwróceniem uwagi na 
zło po to, by „pozyskać brata”. 

Co mamy czynić? 

   Kto kogo ma prawo, a nawet obowiązek upominać? Im bardziej 
kogoś kocham, tym lepiej go znam i tym bardziej za niego odpo-
wiadam. I tym większe mam prawo i obowiązek upomnienia. Mil-
czenie w obliczu zła może być współwiną i prowadzić do znisz-
czenia miłości. Upominanie powinno mieć miejsce w małżeństwie  
i w rodzinie. Bywa i tak, że dziecko powinno upomnieć ojca lub 
matkę. Kościół jest miejscem, w którym upomnienie jest na po-
rządku dziennym. Pasterze napominają owce, ale nieraz pasterzo-
wi potrzebne jest napomnienie ze strony owiec. 

   Każde dobre postępowanie musi być rozumne. Upominanie tak-
że. Trzeba starannie dobierać słowa i właściwy moment. Ogólne 
sformułowania typu „zawsze się spóźniasz” albo „jesteś kłamcą”, 

są nieskuteczne i zwykle nie-
prawdziwe. Trzeba nazwać po 
imieniu, co uważamy za zło w 
czyimś postępowaniu. Zastrze-
gając, że sprawa tak wygląda z 
naszej perspektywy, bo możemy 
nie znać wszystkich okoliczno-

ści. Chętnie wypominamy innym słabości za ich plecami, miłość 
natomiast wymaga, by powiedzieć im to prosto w oczy. 
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   Upominanie od strony psychicznej jest trudne. Zawsze i dla obu 
stron. Ale tzw. święty spokój lub miła atmosfera nie są moralnymi 
ideałami. Nikt nie lubi upominać, bo naraża się w ten sposób na 
utratę sympatii czy przyjaźni. Nikt też nie lubi być upominanym. 
Ale i jedno, i drugie jest potrzebne dla wzrostu, rozwoju człowieka. 
Nie zbuduje się żadnej więzi bez szacunku dla prawdy. 

   Czy rodzice powinni napominać już dorosłe dzieci? Oczywiście, 
że tak. Nie należy milczeć w obliczu zła. Choć dobierając słowa, 
muszą pamiętać, że mają do czynienia z wolnymi, dorosłymi 
ludźmi. Kiedy np. dziecko żyje w jakimś nieformalnym związku, 
rodzice powinni dać wyraźny sygnał, że jest to grzech i że ich to 
martwi. Trzeba liczyć się z tym, że nie każde upomnienie zostanie 
przyjęte. Pociechą może być fakt, że Bóg ma ten sam problem na 
większą skalę z każdym z nas. 

 
Ks. Tomasz Jaklewicz 

 

Przed nami… 
 
 5 marca, pierwszy czwartek miesiąca – całodzienna adoracja Naj-

świętszego Sakramentu w intencji powołań 
  6 marca, pierwszy piątek miesiąca – odwiedziny chorych w domach 

od godz. 8.00; spowiedź pierwszopiątkowa w Pajęcznie od godz. 
16.00, a w Niwiskach Górnych od godz. 18.00. Adoracja w Niwi-
skach Górnych od godz. 9.00 

 7 marca, pierwsza sobota miesiąca, o godz. 6.40 Godzinki o Niepo-
kalanym Poczęciu NMP, Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu 
Sercu Maryi oraz różaniec. Adoracja w Niwiskach Dolnych od godz. 
9.00  

 8 marca – dzień modlitw w intencji kobiet, II niedziela miesiąca 
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Intencje Mszy świętych 2 – 8 marca 2020 r. 

 
Odeszli od nas… 

 
śp. Mariusz Pułka, śp. Stanisław Telecki, śp. Jacek Cieśla,  

śp. Genowefa Pietruszka, śp. Antoni Kotyla, śp. Longina Zadworna,  
śp. Stanisław Pęciak, śp. Romuald Hałaczkiewicz,  

śp. Feliks Bęben, śp. Józef Pęciak 
 

2 marca, Poniedziałek 
7.00 + Stanisława Bzdak w 13 r. śm., 
 jej rodzice; Ewa i Adam Jędrysiak 
16.30 + Genowefa Pietruszka   
17.00 + Helena i Witold Słupińscy; Kazimierz 
Czerwiński i zmarli z ich rodzin  
18.00 Niwiska Górne: + Antoni Kotyla 
3 marca, Wtorek 
7.00 + Dusze czyśćcowe 
16.30 + Józef Bernaś w r. śm. 
17.00 + Marian Harciarek 
18.00 Niwiska Górne: + Longina Zadworna 
4 marca, Środa, święto św. Kazimierza  
7.00 + Cecylia Tkaczyńska w r. śm., Wacław 
Tkaczyński, zmarłych rodziców i rodzeństwo 
16.30 * w 70 r. urodzin Zofii Machelskiej 
17.00 + Stanisław Telecki 
18.00 Niwiska Górne: + Feliks Bęben 
5 marca, Czwartek, I czwartek miesiąca  
7.00 * w intencji powołań 
16.30 + Stanisław Pęciak 
17.00 + Władysław Janecki; Ignacy, Kazimiera 
Lewera  
18.00 Niwiska Górne – Msza św. zbiorowa 
+ Wiesław Bęben; + Janina Brodzińska;  
+ Dariusz Leszczyk; + Marian Włodarczyk;  
+ Julian Marchewka; + Waldemar Pawełek;  
+ Karol Plachowitrz; + Antoni Kotyla; + Cze-
sław Leszczyk  
 

6 marca, Piątek, I piątek miesiąca 
7.00 + Romuald Hałaczkiewicz  
16.00 + Henryk Majewski w 5 r. śm. 
17.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące 
18.00 Niwiska Górne + Marian Włodarczyk 
7 marca, Sobota 
7.00 * Msza św. wynagradzająca Niepokala-
nemu Sercu Najświętszej Maryi Panny  
16.30 1) * w 1 r. urodzin Kingi Ostrowskiej 
2) + Wacław Kozacki w 3 r. śm. 
17.00 * w intencji Szymona w 18 r. ur. 
18.00 Niwiska Dolne  
8 marca, Niedziela,  
II Niedziela Wielkiego Postu 
7.30 + Janina Bernaś w r. śm. 
9.00 Niwiska Górne 
10.30  * w intencji dzieci urodzonych w marcu 
12.00 + Regina, Stanisław Stachera 
15.00  + Zdzisława, Lucjan Misiak; + Jan Świ-
niarski; + Jan Łakomy; + Jan Otola; + Marian 
Harciarek; + Ryszard Jędrzejczyk; + Mariusz 
Pułka; + Zdzisława Trawczyńska w 10 r. śm.; 
+ Kazimierz Rozumek i zm. z rodziny Mała-
siewicz; + Stanisław Telecki; + Jacek Cieśla; + 
Leszek i Waldemar Pawełek; + Genowefa Pie-
truszka; + Stanisław Pęciak; + Romuald Ha-
łaczkiewicz; + Andrzej Wieczorek; + Kazimiera 
Kurzynoga 


