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Refleksja 

Abraham, o którym mówimy, że jest ojcem naszej wiary, zostaje przez Boga 

wystawiony na próbę. „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju 

Moria i tam złóż go w ofierze, na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. Była to najważniejsza 

próba w jego życiu. Jedynego, umiłowanego, długo oczekiwanego syna Bóg pragnie zabrać 

i to jego własnymi rękoma. Tak naprawdę nie wiemy, jaką wewnętrzną walkę toczył Abraham 

w sobie w czasie tej wędrówki do krainy Moria. Wszystkie nasze wyobrażenia są trochę 

psychologizowaniem i trochę projekcją własnych problemów, które dzisiaj nosimy w sobie. 

Biblijny Abraham uczy nas umiejętności - niestety, coraz rzadszej zarówno w życiu 

społecznym, jak i osobistym – rezygnowania z czegoś, co mamy najcenniejsze, na rzecz dobra, 

które przygotował nam Bóg, a którego wartości jeszcze nie znamy. Każdy musi przeżyć taką 

górę Moria i drogę na nią. Człowiek, który poważnie, to znaczy dojrzale, traktuje swoją relację 

do Boga, wie, że jego życie musi być czujne, że musi uczyć się odczytywać wszystkie znaki 

i sygnały, jakie Bóg kieruje do niego w życiu. Bóg nas doświadcza, ale też karmi. Góra Moria 

to także góra przymierza i błogosławieństwa, góra obietnicy danej Abrahamowi: „...będę ci 

błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarna piasku na 

wybrzeżu morza, potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy 

ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego 

rozkazu”. Ofiara Abrahama dla Żydów była najważniejszym wydarzeniem w ich relacji do 

Boga. Uwidaczniała podwójną ofiarę - „ojca gdy podnosi nóż i syna, który zgadza się na 

śmierć”.   o. Tomasz Dostatni OP 

Złota myśl tygodnia 

Często dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny (Seneka Młodszy) 

Na wesoło 

Dzieci pytają Hrabiego: 

– Czy to pan mieszka w tym wielkim zamku? 

– Tak. 

– A czy jest tam straszydło? 

– Nie ma. Jestem kawalerem. 

 

Dawid, stary włóczęga, dość swobodnie traktujący kwestię higieny, poszedł do lekarza, żeby 

pokazać mu bolące ramię. Lekarz obejrzał je i mówi: 

- Powinien je pan dwanaście razy porządnie wyszorować w gorącej kąpieli. 

- Przepraszam panie doktorze, ale na jakiej podstawie sądzi pan, że będę żył jeszcze dwanaście 

lat? 



Patron tygodnia – św. Jan Józef od Krzyża, zakonnik – 5 marca 

Karol Kajetan urodził się 15 sierpnia 1654 r. na wyspie Ischia koło Neapolu, w szlacheckiej 

rodzinie, jako trzeci syn Józefa i Laury Gargiulo. Uczył się w szkole augustianów. W 1669 r., 

mając 15 lat, wstąpił do najsurowszego odłamu zakonu franciszkańskiego - alkantarzystów. 

Przyjął wówczas imię Jan Józef od Krzyża. Prowadził szalenie ascetyczny tryb życia: 

nieustannie pościł, nie pił wina, spał trzy godziny na dobę. Już w okresie formacji był wysoko 

oceniany przez przełożonych. Chociaż pragnął pozostać skromnym bratem zakonnym, 

w duchu posłuszeństwa 18 września 1677 r. przyjął święcenia kapłańskie. 

Na polecenie władz zakonnych zajął się zakładaniem nowych fundacji. Przyczynił się do 

powstania klasztorów w Hiszpanii i we Włoszech. Był reformatorem zakonu, mistrzem 

nowicjatu, a następnie prowincjałem. Człowiek wielkiej pokory, umartwienia i roztropności, 

obdarzony darem kontemplacji, prorokowania i bilokacji. Był kierownikiem duchowym 

i spowiednikiem wielu znanych ludzi, także świętych. Z jego rad korzystali kardynałowie, 

biskupi i osoby świeckie, często zajmujące wysokie stanowiska. 

Zmarł w Neapolu 5 marca 1734 roku w klasztorze św. Łucji (Santa Lucia al Monte); tam do 

dziś znajduje się jego grób. Kanonizowany został przez papieża Grzegorza XVI 26 maja 1839 

r. Jest patronem wyspy Ischia. 

Opowiadanie 

Zbyt wielki? 

Pewien niezadowolony z siebie i z innych człowiek zrzędził przeciwko Bogu, mówiąc: - A kto 

powiedział, że każdy z nas musi nieść na sobie swój krzyż? Czy możliwe, żeby nie istniał 

żaden sposób na to, aby się od niego uwolnić? Mam absolutnie dosyć swoich codziennych 

zmartwień! 

Dobry Bóg odpowiedział mu na jego wątpliwości snem. Ziemskie życie ludzi, które ów 

człowiek widział we śnie, było nie kończącą się procesją. Każdy człowiek szedł dźwigając na 

swoich ramionach wielki krzyż. Posuwał się do przodu krok po kroku, mozolnie 

i nieubłaganie. 

Również bohater tej powiastki przemieszczał się w tym nie kończącym się pochodzie i dźwigał 

na sobie ciężar własnego krzyża. Jednak po pewnym czasie zorientował się, że dźwigany przez 

niego krzyż był dłuższy od krzyży innych ludzi. Może dlatego nie mógł sobie z nim poradzić. 

- Gdyby można było go trochę skrócić, nie musiałbym się tak strasznie męczyć - powiedział 

sam do siebie. 

Usiadł na przydrożnym kamieniu, by skrócić krzyż o porządny kawałek. Kiedy znów ruszył 

w drogę, zorientował się, że może się poruszać wreszcie krokiem szybszym i lżejszym. W ten 

sposób bez większych trudności dotarł do miejsca, w którym znajdowała się meta jego ludzkiej 

pielgrzymki. W miejscu tym rozciągał się wielki wąwóz. Był to szeroki otwór w ziemi, po 

którego przeciwnej stronie rozpoczynała się ziemia wiecznej radości. Kiedy patrzyło się na 

nią z tej strony, zdawała się być czymś niezwykle pięknym. Jednak nie było żadnego mostu, 

który by do niej prowadził, ani żadnej kładki, po której można byłoby się tam dostać. Jednak 

wszystkim ludziom udawało się tam przedostać. Zdejmowali z ramion swój długi krzyż 

i przechodzili po nim na drugą stronę. Każdy krzyż miał idealny rozmiar: dokładnie taki, jaki 

był potrzebny, by połączyć ze sobą dwie strony przepaści. Przeszli wszyscy. Pozostał tylko on 

sam. Dopiero teraz zrozumiał, że jego krótki krzyż nie pozwala mu przedostać się przez 

śmiertelną otchłań. Zaczął płakać i desperować: 

- Ach, gdybym o tym wiedział... 
 

 



INTENCJE MSZALNE 28.02 – 7.03.2021 /BW/ 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (28.02) 

7.00. I. Za żyjących i za ++ parafian. 

 II. O dar nieba dla ++ rodziców Marii i Bena. 

8.30. /D/ Za + żonę Marię Krawczyk, ++ rodziców Alojzego i Marię, + Franciszka i Erykę z synem 

Józefem, + szwagra Edmunda, ++ dziadków i chrzestnych oraz wszystkich ++ z 

pokrewieństwa i + sąsiadów. 

10.00. Za + mamę Klarę Mrowiec w I. rocznicę śmierci o łaskę nieba. 

11.30. Za + męża Augustyna, za wszystkich ++ z całej rodziny, za + Norberta Bensz o radość nieba. 

PONIEDZIAŁEK (01.03) 

6.30 Za ++ rodziców Stanisławę i Mieczysława, + brata Andrzeja i za ++ z pokrewieństwa z obu 

stron. 

WTOREK (02.03) 

6.30. I. W intencji żyjących i ++ dobrodziejów Kościoła i klasztoru. 

 II. Do Miłosierdzia Bożego za ++ teściów w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++ z 

pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 III. Przez wstawiennictwo św. Antoniego w intencjach próśb i podziękowań oraz w intencjach 

żyjących i zmarłych czcicieli. 

ŚRODA (03.03)  

6.30 I. Za ++ od ofiarodawców ze skarbonki. 

 II. Za ++ Józefa i Annę Roj ze ++ synami i córką o radość życia wiecznego. 

I CZWARTEK MIESIĄCA (04.03) Święto św. Kazimierza, Królewicza 

6.30 I. Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa oraz za dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

 II. Do Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz 

za powołanych z naszej parafii. 

18.00 W intencji ministrantów, Marianek oraz w intencji parafian przyjmujących obraz Matki Bożej 

Trzykroć Przedziwnej i rodziców modlących się na różańcu za swoje dzieci. 

I PIĄTEK MIESIĄCA (05.03)  

6.30. I. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 II. Do Miłosierdzia Bożego za + matkę w kolejną rocznicę śmierci, za + męża, brata, teściów 

z synem i zięciem i za ++ z całego pokrewieństwa. 

18.30. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa za ++ polecanych w wypominkach. 

I SOBOTA MIESIACA (06.03)  

6.30 I. W intencji członków Żywego Różańca. 

 II. Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę w 60. Rocznicę urodzin 

oraz za ++ męża i syna oraz za ++ z pokrewieństwa. 

18.00. I. Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Jerzego w kolejną rocznicę śmierci, za + żonę Adelajdę, 

za ++ rodziców z obu stron i za ++ z tych pokrewieństw.  

 II. Do Miłosierdzia Bożego za + Martę Stróżyk, z rodzicami z obu stron, + syna Adriana, ++ 

braci Jana i Reinholda, + siostrę Martę z mężem Stefanem, + wujka Gerharda z żoną Barbarą 

i za ++ z pokrewieństwa. 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (07.03) 

7.00. Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Gertrudę i Leona, za ++ dziadków i dusze w czyśćcu 

cierpiące – od Ireny Woźny.  

8.30. /D/ Za + o. Bartłomieja Rataj w I. rocznicę śmierci. 

10.00. Do Miłosierdzia Bożego za + Marię Kaleja w 30. Dzień po śmierci, za + męża Jerzego, za + 

Józefa Gurok z okazji urodzin oraz za ++ z rodzin Gurok, Kaleja i za dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

11.30. Za żyjących i za ++ parafian. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28.02 – 7.03.2021 /BW/ 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (28.02) 

O godz. 14.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Dzisiaj przed 

Kościołem, zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Ad Gentes.  

WTOREK (02.03) 

O godz. 6.30 Msza św. w intencjach próśb i podziękowań oraz w intencjach żyjących 

i zmarłych czcicieli  św. Antoniego.  

I CZWARTEK MIESIĄCA (04.03) Święto św. Kazimierza, Królewicza 

Od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. 

O godz. 18.00 Msza św. w intencji Ministrantów i Marianek oraz w intencji Parafian 

przyjmujących obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Rodziców modlących się różańcem 

za swoje dzieci. 

I PIĄTEK MIESIĄCA (05.03) 

O godz. 6.00 Droga Krzyżowa. Msza św. o godz. 6.30 i 18.30. 

O godz. 17.45 czytanie wypominek a następnie o godzinie 18.00 Droga Krzyżowa za 

polecanych w  wypominkach i uczczenie relikwii Krzyża Świętego. Wypominki można 

składać przy furcie klasztornej. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej można zyskać 

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  

Odwiedziny chorych odbywać się będą na życzenie samych chorych bądź ich 

najbliższej rodziny czy opiekunów. Prosimy o zgłoszenie osoby chorej na furcie klasztornej.  

I SOBOTA MIESIĄCA (06.03)  

O godz. 6.00 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.  

Msze św. o godz. 6.30, a po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania Loretańska 

i Akt oddania się Matce Niepokalanej. O godz. 13.00 spotkanie w kościele dla dzieci 

przygotowujących się do I. Komunii Świętej. O godz. 18.00 Msza św.  

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (07.03) 

Msze święte o godz.: 7.00, 8.30 w j. niemieckim, suma o 10.00 i 11.30.  

O godz. 14.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. 

Inne ogłoszenia 

1. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa 

ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, 

a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali można uzyskać odpust 

zupełny. 

2. W tym roku nie będzie w czasie Wielkiego Postu rekolekcji parafialnych. We wrześniu 

w dniach od 23 – 26  września odbędzie się odnowienie Misji Świętych. 

3. Ogłoszenie z Przedszkola w Borkach Wielkich 

W terminie od  01 do 12 marca 2021 r. będą przyjmowane w przedszkolu zapisy dzieci  na 

nowy rok szkolny. Wnioski można pobrać z przedszkola (w formie papierowej) bądź 

wydrukować ze strony internetowej www.borkiwielkie.pl (zakładka Przedszkole). 

Przyjęcie dziecka do przedszkola nie będzie zależne od kolejności złożenia wniosku. 

4. Ogłoszenie Pani Sołtys z Borek Wielkich 

Nakaz podatku rolnego i od nieruchomości można odebrać u Pani Sołtys w dniach 01 i 02 

marca od godz. 9.00. 

5. Przy furcie klasztornej są do nabycia: Drogi do Nieba i przyjmowane są intencje mszalne 

i wypominki. 

Dziękujemy za życzliwość oraz za złożone dary.  

Wszystkim życzymy spokojnej i błogosławionej niedzieli 


