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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 
 

 
Wejść z Jezusem na Górę Tabor 

 

 
 
   Jezus wziął ze sobą apostołów: Piotra, 
Jakuba i Jana. Piotra – ponieważ po-
wierzył mu władzę nad Kościołem, Ja-
na i Jakuba – ponieważ prosili, aby za-
jąć pierwsze miejsca w królestwie nie-
bieskim, a w ten sposób wydaje się, że 
Pan Jezus spełnia ich prośbę, przygo-
towując ich do służby Kościołowi. 
Pierwszy raz ukazuje się uczniom w 
swojej Boskiej chwale, do tej pory uka-
zywał ją tylko pod osłoną znaków. 

 
dokończenie na str. 2 
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   dokończenie ze str. 1 

   Rozmawia z Mojżeszem – najważniejszym przywódcą Izraela, 
który posiadał pełnię władzy politycznej i religijnej, który roz-
mawiał bezpośrednio z Bogiem, z odsłoniętą twarzą, który za-
powiedział przyjście w odległej przyszłości proroka podobnego 
do Niego, tzn. takiego, który także będzie miał bezpośredni kon-
takt z Najwyższym. To właśnie Mojżesz spisał Prawo, któremu 
po dziś dzień starają się być posłuszni Żydzi, jako prawu Boże-
mu. Eliasz – największy spośród proroków, gdyż walczył samot-
nie z bałwochwalstwem w Izraelu, sprowadził z nieba ogień i ja-
ko jeden z nielicznych ludzi na ziemi nie umarł, lecz został za-
brany przez aniołów do nieba na ognistym rydwanie. Przyjście 
Jezusa Chrystusa jest wypełnieniem Prawa i zapowiedzi proro-
ków. Uczniowie są oszołomieni zaistniałą sytuacją; pomimo tego, 
że to tylko widzenie, Piotr chce postawić trzy namioty – dla Mi-
strza i proroków. Prawdziwość zdarzenia potwierdza głos Boga 
Ojca, który oznajmia: „To jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie, Jego słuchajcie!” Te słowa są sednem tej 
ewangelii: Piotr, który upominał Pana, który mówił o swojej 
śmierci, Jakub i Jan, którzy kłócili się o pierwsze miejsca w króle-
stwie Bożym, wszyscy dostają jasny nakaz „Jego słuchajcie” - nie 
słuchajcie tego, co mówią inni – zdaje się mówić Bóg Ojciec – na-
wet nie ufajcie do końca swoim odczuciom, ale zawierzcie do 
końca mojemu Synowi, ponieważ to On przekazuje Moją wolę. 
To doświadczenie było potrzebne Apostołom, aby przyjęli cier-
pienia Ogrójca, mękę Mistrza na krzyżu, ale także by po Wnie-
bowstąpieniu przyjęli Jezusowy nakaz głoszenia ewangelii  
i wiernie go wypełniali aż do ofiary z życia. 

ks. Tadeusza Siewko 
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Drodzy Parafianie! 
 
   Każdego roku Caritas przypomina nam, że 
czas Wielkiego Postu, to także okazja do spełnia-
nia jednego z jego charakterystycznych uczyn-
ków – jałmużny. Już w Środę Popielcową usły-
szeliśmy w ewangelii o bezinteresownym darze 

„który Bóg widzi w ukryciu”. Pomocne w wielkopostnej jałmużnie, są 
przygotowane skarbonki. W tym roku chcemy w sposób szczególny 
wesprzeć chorą Olę, którą czeka skomplikowana operacja, a po niej reha-
bilitacja. Niech będzie to okazja do wsparcia bardziej potrzebujących.  
 

 
 

Przed nami… 
 
 13 marca, piątek – o godz. 17.00 Msza święta z nabożeństwem fatim-

skim i ucałowaniem relikwii Dzieci Fatimskich 
 15 marca, niedziela – o godz. 16.30 – Msza św. dla niepełnospraw-

nych 
 22-25 marca – rekolekcje wielkopostne w naszej parafii 
 22 marca, niedziela godz. 19.00 – koncert pieśni pasyjnej w wykona-

niu Beaty Bednarz 
 27 marca, piątek – wizytacja parafii przez JE księdza arcybiskupa 

Wacława Depo 
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Katecheza na Wielki Post 
 

 
   Kto żyje w niewiedzy, może popełnić straszliwe błędy. Dlatego miłosier-
dzie wymaga, by karmić wiedzą tych, którzy trwają w ignorancji. 
   Pouczać nieumiejętnych. Brzmi z pozoru bardzo podobnie do „grzesznych 
upominać”. Chodzi jednak o coś innego. Pierwszy uczynek miłosierdzia jest 
reakcją na grzech, na konkretne zło, które ktoś popełnił lub ku któremu 
zmierza. Drugi uczynek miłosierdzia względem duszy jest próbą zaradzenia 
innej ludzkiej biedzie, a mianowicie niewiedzy. Człowiek, rzecz jasna, nie 
wszystko musi wiedzieć, ale istnieje elementarna wiedza, która jest mu po-
trzebna do sensownego i dobrego życia. Słowo „ignorancja” najlepiej oddaje 
istotę sprawy. Ignorancja oznacza brak wiedzy koniecznej, czyli informacji 
niezbędnych przy podejmowaniu jakiejś decyzji lub wypełnianiu obowiązków 
związanych z powołaniem, zawodem czy zwykłą odpowiedzialnością za sie-
bie i innych. Ignorant jest niebezpieczny dla siebie i dla innych. Ktoś, kto nie 
ma zielonego pojęcia o udzielaniu pierwszej pomocy, ten nie dość, że nie 
pomoże ofierze wypadku, to jeszcze może jej zaszkodzić. Inny przykład: jeśli 
ktoś nie wie, że płód rozwijający się w łonie matki jest człowiekiem, będzie 
uważał aborcję za zabieg leczniczy. Dlatego między innymi w niektórych sta-
nach USA wprowadzono prawo nakazujące, by matka, która chce aborcji, 
zobaczyła przed decyzją swoje dziecko na ekranie USG i posłuchała bicia je-
go serca. To jest przykład uczynku miłosierdzia, o którym mówimy – dostar-
czenie wiedzy koniecznej do podjęcia dobrej decyzji. 
Co mówi Bóg? 
   Pismo Święte jako całość jest jednym wielkim pouczeniem, przekazaniem 
prawdy o Bogu i o człowieku ignorantom, a nimi w jakimś sensie jesteśmy 
wszyscy. Chrystus jest Nauczycielem, który przekazuje najpierw Apostołom  
i dalej Kościołowi misję nauczania – kontynuowania Jego posłannictwa. Au-
tor Listu do Hebrajczyków narzeka: „Mamy o tym [zbawieniu w Chrystusie] 
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wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to przekazać, skoro w słuchaniu sta-
liście się ociężali. Chociaż bowiem ze względu na czas winniście być już na-
uczycielami, sami ponownie potrzebujecie pouczenia o podstawowych zasa-
dach nauki Bożej” (5, 11-12). Ten tekst zwraca uwagę na to, że ignorancja 
bywa zawiniona. Nieraz nie chcemy znać prawdy, bo ona może być dla nas 
zbyt wymagająca. Święty Paweł podkreśla, że „sługa Pana nie powinien się 
wdawać w kłótnie, ale ma być łagodnym względem wszystkich, skorym do 
nauczania, zrównoważonym. Powinien z łagodnością pouczać wrogo uspo-
sobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy  
i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła” (2 Tm 2, 24-26). Dlatego 
Apostoł poucza Tymoteusza: „głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę,  
w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, 
ilekroć nauczasz” (2 Tm 2, 2). I dodaje uwagę: „Przyjdzie bowiem chwila, 
kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponie-
waż ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali 
od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom” (2, 3-4). 
Przenikliwa obserwacja, która nie straciła nic na aktualności. Kościół przez 
całe wieki nie tylko głosił naukę Bożą, ale był także promotorem ludzkiej 
wiedzy. Mnisi przepisywali księgi świeckich uczonych i filozofów, zakładali 
biblioteki, Kościół prowadził szkoły, dał początek uniwersytetom, był mece-
nasem kultury i umożliwił rozwój nauk ścisłych, promując racjonalne podej-
ście do wiary i podkreślając, że świat nie jest bogiem, ale ma służyć człowie-
kowi. Ta wiedza dziś jest na cenzurowanym. Nowoczesny świat woli wierzyć  
w oświeceniowe mity, jakoby prawdziwa wiedza oznaczała postawę antyreli-
gijną, a religia była czymś z definicji nieracjonalnym. Wiedza bywa niestety 
przedmiotem manipulacji w ręku tych, którzy mają władzę lub pieniądze. 
Co mówi świat? 
   Dzięki różnym technicznym urządzeniom, mediom, komputerom, interne-
towi mamy dziś mnóstwo informacji, dostępnych w każdej chwili. Wiemy 
więcej, nie oznacza to jednak, że jesteśmy mądrzejsi. A wręcz przeciwnie. 
Nadmiar informacji może sprawiać, że coraz mniej rozumiemy, tracimy 
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zdolność rozróżniania rzeczy ważnych i nieważnych, prawdziwych  
i fałszywych, dobrych i złych. Telewizja, medium w założeniu służące eduka-
cji, jest dziś narzędziem intelektualnej przemocy w ręku właścicieli czy poli-
tycznych dysponentów nadawców publicznych. Manipulacji informacją do-
konuje w sposób bardzo wyrafinowany, tak że nie jest łatwo się przed tym 
obronić. Aż się prosi powtórzyć: „Według własnych pożądań… będą sobie 
mnożyli nauczycieli”. 
   Słowo „pouczać” zakłada istnienie jakiegoś autorytetu, kogoś, kto wie wię-
cej. Jednak dziś modny jest przedrostek „samo-”, czyli: samokształcenie, sa-
modoskonalenie, samorealizacja itd. Nieraz słyszy się zdanie, że autorytetu 
trzeba szukać przede wszystkim w sobie. „Słuchaj siebie, a tam znajdziesz 
mądrość”, powtarzają rozmaici guru. To skrajna głupota, na którą dajemy się 
złapać z powodu naszej pychy. Owszem, ważne jest poznanie i rozumienie 
siebie samego; owszem, trzeba samemu się kształcić, ale człowiek, zwłaszcza 
młody, potrzebuje przewodnika, mentora, mistrza. Sami z siebie nie wiemy 
nic. Wszystko wiemy dzięki innym, mądrzejszym od nas. 
   Demokracja stwarza iluzję, że wszyscy ludzie są jednakowo mądrzy. A to 
kolejny mit. Internet i sondażowa mania sprawiają wrażenie, że każda opinia 
jest cenna i ważna. Chętnych do pouczania nie brakuje. Ale to, że każdy dziś 
może napisać komentarz w internecie czy wypowiedzieć się w telewizji, nie 
świadczy wcale o tym, że każdy ma coś sensownego do powiedzenia. 
   Dziś triumfy święci relatywizm, który w dłuższej perspektywie zniszczy ca-
ły dorobek cywilizacyjny. No bo po co przekazywać coś nowym pokoleniom, 
skoro wszystko jest względne, płynne, umowne i do zmiany. 
Co mamy czynić?  
   Niewątpliwie pierwszą kategorią „nieumiejętnych” potrzebujących poucze-
nia są najmłodsi: dzieci i młodzież. Chodzi o wykształcenie, o zdobycie wie-
dzy i umiejętności. Ale czymś najważniejszym jest ta wiedza, która staje się 
mądrością. Chodzi o wiedzę o życiu, o moralności, o sensie, o wartościach,  
o powinnościach człowieka wobec Boga, innych i samego siebie. Niestety, 
dziś edukacja jest zarządzana przez technokratów, dla których liczą się pro-
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cedury, tabelki, punkty, egzaminy kompetencyjne, ewaluacje itd. Gubi się 
rzecz fundamentalna dla edukacji: ludzka relacja uczeń–nauczyciel, w której 
obie strony darzą się zaufaniem. Powody tego odhumanizowania są złożone, 
ale w tym kierunku to wszystko zmierza. Szkoła przestaje wychowywać. Na-
uczyciele nie mają na to ani sił, ani możliwości. Wielu z nich pewno wciąż 
walczy o wychowanie. Odnoszę jednak wrażenie, że są w swoich zmaganiach 
bardzo osamotnieni. 
   Jeśli szkoła niedomaga, pozostaje rodzina – być może ostatnie miejsce,  
w którym dokonuje się przekaz mądrości. Ale i tu bywa ciężko. Niektóre 
modne teorie psychologiczne podważają prawo rodziców do wychowania, do 
oświecania głów i sumień dzieci, wpajania im od najmłodszych lat kategorii 
dobra i zła moralnego. Inna sprawa, że nieraz samym rodzicom brakuje 
pewnej elementarnej wiedzy psychologicznej, że sami utwierdzają w dziecku 
naturalny egoizm i poczucie nieodpowiedzialności. Nie ma szkół dla rodzi-
ców. Dawniej bywały nimi ich własne rodziny. Dziś ta naturalna nić przeka-
zu wiary i moralności zaczyna się rwać. Nie chodzi o to, by widzieć rzeczy  
w czarnych kolorach, ale widzieć je w prawdzie. Wszelkie inicjatywy, które 
sprzyjają ochronie rodziny, tego naturalnego miejsca przekształcania ignoran-
tów w ludzi mądrych i dojrzałych, warto popierać i rozwijać. 
   W przestrzeni kościelnej „pouczanie nieumiejętnych” jest też aktualnym 
wyzwaniem. Świeccy narzekają na kazania i listy pasterskie. Mówią: nie ten 
język, obok życia, ponad głowami, brak konkretnych wniosków. Aby po-
uczenie zostało przyjęte, musi być przekonujące. Na przykład sprawa in vi-
tro. Skala ignorancji w tej sprawie jest potężna, a Kościół robi za mało, by 
wyjaśniać sedno problemu, by dawać konkretne argumenty. 
   Czymś bezcennym jest spotkać w życiu mistrza, który daje światło, ale nie 
uzależnia od siebie. Przychodzi czas w życiu każdego dojrzałego człowieka, 
w którym powinien stać się mistrzem dla kogoś innego. Od tego nie można 
uciekać. „Ucz mądrego, a będzie mądrzejszy, oświecaj prawego, a zwiększy 
swą umiejętność” (Prz 9, 8-9). Święte słowa! 

 
Ks. Tomasz Jaklewicz 
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Intencje Mszy świętych 9 – 15 marca 2020 r. 

 
Tytuł gazetki? 

Przypominam o podawaniu propozycji  
tytułu naszej gazetki parafialnej – do dnia 12 marca. 

9 marca, Poniedziałek 
7.00 + Zenon Modliński 1. Msza św. gregor. 
16.30 + Genowefa Pietruszka   
17.00 + Jacek Cieśla  
18.00 Niwiska Górne: + Maria Drewienkowska 
10 marca, Wtorek 
7.00 + Bogdan Olewiński 
16.30 + Romuald Hałaczkiewicz 
17.00 + Zenon Modliński 2. Msza św. gregor. 
18.00 Niwiska Górne: + Antoni Kotyla 
11 marca, Środa 
7.00 + Genowefa Parkitna, Janina Wójcik 
16.30 + Zenon Modliński 3. Msza św. gregor. 
17.00 + Zofia Włodarczyk  
i rodzice Marianna i Andrzej 
18.00 Niwiska Górne:  
+ Dariusz Leszczyk w 1 r. śm 
12 marca, Czwartek 
7.00 1) + Zenon Modliński 1. Msza św. gregor. 
2) * o szczęśliwy przebieg operacji 
16.30 + Stanisław Pęciak 
17.00 + Genowefa Pietruszka  
18.00 Niwiska Górne – Msza św. zbiorowa 
+ Wiesław Bęben; + Janina Brodzińska;  
+ Dariusz Leszczyk; + Marian Włodarczyk;  
+ Julian Marchewka; + Waldemar Pawełek;  
+ Karol Plachowitrz; + Antoni Kotyla; + Ma-
rianna, Franciszek, Władysława, Michał, Kry-
styna, Konstanty i zm. z rodz. Górników  
13 marca, Piątek 
7.00 * o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski 
dla pani Krystyny z okazji imienin 
16.00 + Zenon Modliński 5. Msza św. gregor. 
17.00 * Msza św. z nabożeństwem fatimskim 
18.00 Niwiska Górne: 
 

14 marca, Sobota 
7.00 + Ignacy Cytarzyński w r. śm.  
16.30 + Zenon Modliński 6. Msza św. gregor.. 
17.00 * o całkowite zaprzestanie grzechów 
aborcji w Polsce 
18.00 Niwiska Dolne  
15 marca, Niedziela,  
III Niedziela Wielkiego Postu 
7.30 + Janina Kałużna; Ignacy, Helena Tka-
czyńscy; Jan Kałużny; Piotr, Halina Klimczak 
9.00 Niwiska Górne 
10.30 1) + Edward, Helena, Czesław Posmyk 
2) + Zenon Modliński 7. Msza św. gregor. 
12.00 Jubileusze: 
* w 45 r. ślubu – Maria i Leonard Palma 
* w 80 r. ur. – Oktawian Drozdek 
15.00  + Krystyna Ryś; + Jan Świniarski;  
+ Anna, Antoni, Stanisław Szczęśni; Mieczy-
sław Zuzewicz i jego rodzice; + Jan Łakomy;  
+ Teresa Lewera w 20 r. śm.; + Jan Otola;  
+ Monika, Zenona Żak; + Marian Harciarek;  
+ Ryszard Jędrzejczyk; + Mariusz Pułka;  
+ Stanisław Telecki; + Jacek Cieśla; + Leszek 
i Waldemar Pawełek; + Genowefa Pietruszka; 
+ Janina, Marian Uchrońscy; + Marianna, Sta-
nisław Dziębowscy; Roman Zając; Grzegorz 
Zając; + Kazimiera Kurzynoga;  
+ Jan, Wiktoria, Stefan, Marianna, Jan, Stani-
sław Koperscy; + Michał, Agnieszka Korczak  
i ich dzieci; + Marian, Teresa, Maciej Adamiak; 
Alfons Mordalski; Ignacy, Helena Tkaczyńscy; 
Andrzej, Kazimiera Leszczyk; dusze  
w czyśćcu cierpiące; + ks. bp Stanisław Stefa-
nek; + Aniela Leszczyk i jej rodzice 

 


