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Wiara, nadzieja i zdrowy rozsądek
Przypowieść o Miłosiernym Ojcu czytana jest jako centralna opowieść Wielkiego 
Postu. Każdy z nas dobrze ją zna. Oto syn, żąda od ojca części majątku, odchodzi 
z domu, a żyjąc lekko trwoni wszystko i popada w biedę. Historia jakich wiele. 
Ewangelia, czyli Dobra Nowina tej opowieści zaczyna się w chwili, kiedy w głowie 
syna rodzi się wiara i nadzieja, że ojciec jest przecież dobry i może go przyjąć, 
może mu pomóc. Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, żeby starać się o miejsce 
przy ojcu jako najemnik. Jakie jest zaskoczenie, kiedy wiara i nadzieja w to, że 
ojciec jest dobry absolutnie przewyższa zdrowy rozsądek, zostaje on przyjęty z 
honorami i czułością, a ojciec wita go jak zaginione dziecko. Czy jest to opowieść 
o tym, że wiara i nadzieja wystarczą, żeby żyć godnie? Absolutnie nie! Gdyby nie 
rozsądek i zdolność rozumowego pamiętania jaki jest ojciec, ten młody człowiek 
nie odważyłby się wrócić. Myślenie jest konieczną częścią nawrócenia, jest ko-
nieczną częścią naszej wiary.

Dziś w kontekście wojny, podnoszących się głosów o „wielkich tajemnicach świa-
ta”, „przepowiedniach ukrytych przed ludźmi” oraz przy narastającym bezkry-
tycznym interpretowaniu Apokalipsy i szukaniu znaków ostatecznych, chciałbym 
aby ta Ewangelia była dla nas wskazówką czytania znaków czasu. Miłosierny 
Ojciec to Bóg. Młodszym synem możemy nazwać cały świat, który oddalił się 
od Boga, a my także jesteśmy jego częścią. To do nas należy przechowanie wiary 
i nadziei w to, że Bóg jest dobry, że wyczekuje i przyjmuje nas na progu swojego 
domu. Każdy z nas ma używać rozumu, by nie dać się zwieść fałszywym proro-
kom, by nie zapomnieć, że Bóg nie działa magicznie. Zdrowy rozsądek ma nam 
pomagać w pierwszym rozeznaniu znaków i słów, aby nie skończyć na tułaczce 
przez niebyt lęków, ciemności i podejrzliwości, które są ulubionymi obszarami 
złego ducha.

Jezus do swoich uczniów mówi: „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem 
dla świata” (por. Mt 5, 13). Wezwaniem dla nas jest nieść innym światło wiary 
i nadziei, że Bóg jest większy od najgorszych ludzkich wyborów, które ściągają 
cierpienie na pojedyncze osoby lub całe narody. On jest tym, który z nami współ-
dzieli wszystko co posiada, wszystko co Jego do nas należy, on jest zawsze blisko 
tych, którzy go szukają. Tak, każdy nas może zbłądzić. Tak, dla każdego z nas jest 
miejsce u boku Ojca. Tak, wiara bez rozumu jest martwa.



Jałmużna wielkopostna
Zachęcamy do uczynku miłosierdzia względem potrzebujących. 
Datek można złożyć po każdej polskiej Mszy św. do naszych 
wielkopostnych skarbonek, które są wystawione przed ołtarzem. 
Zebrane pieniądze przeznaczamy na pomoc Ukrainie. W ostatnią 
niedzielę zebraliśmy na ten cel £201,86.

To jest kosmos
Do 3 kwietnia trwa 21 odcinkowy program on-line „To jest ko-
smos”. W czasie naszych spotkań staramy się odkryć jak wielki 
potencjał jest w rozumieniu słów Jezusa, który zupełnie odmienił 
nasz świat. Spotkania on-line od poniedziałku do piątku o godz. 
7:15. Zapraszamy.

Chór
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do chóru para-
fialnego i swoim śpiewem uświetnić czas świętowania Wielkiego 
Tygodnia a w szczególności Wigilii Paschalnej. Próba chóru odbę-
dzie się w niedzielę 27 marca o godz. 17:00 w domu parafialnym, 
wejście na końcu parkingu.

Nabożeństwo pojednania
odbędzie się w środę 6 kwietnia. W czasie adoracji od godz 19:00 
będzie można przystąpić do spowiedzi św. Prosimy, aby już teraz 
zarezerwować sobie czas na ten wyjątkowy wieczór. Będzie to do-
bra chwila, aby przygotować się duchowo do przeżywania świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Spowiedź
w każdy piątek od godz. 19:00 do 20:00. Nie ma możliwości spo-
wiedzi w czwarte piątki miesiąca. 

Msza św. z modlitwą  
o uzdrowienie
28 marca o godz. 19:30 zapraszamy na Mszę św. a po niej na adora-
cję i wspólną modlitwę. 

Droga Krzyżowa
W piątek o godz. 19:15 zapraszmy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 
Niech to będzie szczególny czas medytacji Męki Chrystusa, przygo-
towujący nas na dzień Jego zmartwychwstania.

Rada Duszpasterska
spotka się 29 marca o godz. 18:00. Jeśli chcieliby państwo przedsta-
wić swoje propozycje lub uwagi dotyczące naszego duszpasterstwa 
prosimy o kontak e-mail.


