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ZIARNO  MARYI 

Parafia  Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny  

w Sędziszowie Małopolskim  

  

    Data wydania 05.03.2017

    Te coroczne wezwania ze 

ś r o d y  p o p i e l c o w e j 

„sprowadzają nas na ziemię”, 

przypominają o kruchości ży-

cia doczesnego, o jego przemi-

janiu i ukierunkowują nas na 

zbawienie. Dają nam nadzieję, 

że jest Ktoś mocniejszy niż 

śmierć, ktoś dla Kogo i z Kim 

warto żyć na wieki.  

Wielki Post daje ufność, że 

można i trzeba coś w swoim 

życiu poprawić. Że będzie le-

piej… Może nie jeden raz Wiel-

ki Post zmarnowaliśmy. Nim 

się ocknęliśmy było już Tridu-

um Paschalne. Pozostawał żal, 

że dane przez Boga i Kościół 

tygodnie przeleciały między 

palcami, że nie wykorzystali-

śmy danej nam szansy. Dlate-

go Wielki Post warto sobie za-

planować. Przypominam o na-

bożeństwach Gorzkich Żali i 

Drogi Krzyżowej. Możemy też 

sami coś wymyślić. Na przy-

kład lekturę Biblii. Każdego 

dnia mały fragment Ewangelii. 

Jeśli trudno nam znaleźć czas, 

to taka modlitewna lektura 

może trwać jedynie kilka mi-

nut. W ręku miejmy ołówek, by 

podkreślić to, co nas uderzyło, 

lub zapisać na marginesie ja-

kąś myśl, która przyszła nam 

do głowy. Można też zaplano-

wać odwiedzenie kogoś, komu 

sprawi to przyjemność, a z kim 

już dawno się nie widzieliśmy. 

Wielki Post wymaga od nas 

osobiste j  kreatywnośc i . 

   Pan Jezus podczas czter-

dziestodniowego pobytu na 

pustyni był kuszony przez dia-

bła. My też będziemy kuszeni 

w Wielkim Poście. Zły duch 

będzie nas na różne sposoby 

przekonywał, że nie mamy 

czasu, aby podjąć i realizować 

w tym okresie jakieś postano-

wienia. To prawda, że gene-

ralnie brakuje nam czasu, ale 

jak zechcemy, to czas na wiel-

kopostne spotkanie z Bogiem i 

bliźnimi znajdziemy. 

Co nas czeka w marcu? 

   W środę, 8 marca będziemy 

obchodzić Dzień Kobiet. Choć 

to świecka uroczystość, pamię-

tajmy w modlitwach o wszyst-

kich kobietach, zwłaszcza o 

najbardziej utrudzonych. Ko-

biety odgrywają szczególną 

rolę w świecie, w Kościele i w 

rodzinie. Polecajmy ich trud i 

życie Panu Bogu i Maryi, któ-

ra jest najpiękniejszym wzo-

rem żony i matki. Już dzisiaj 

składamy im najlepsze życze-

nia. 

   Druga niedziela Wielkiego 

Postu wypadająca w tym roku 

12 marca nazywana jest nie-

dzielą Ad Gentes (łac. Do na-

rodów – dekret Soboru Waty-

kańskiego II o działalności 

misyjnej Kościoła). Naszymi 

modlitwami obejmujemy gło-

szenie Ewangelii Chrystuso-

wej na misjach i tych, którzy 

dobrą nowinę o zbawieniu nio-

są na krańce ziemi. Ofiarami 

do puszek przed kościołem 

wesprzemy misjonarzy i wszel-

kie dzieła misyjne.  

   W tym roku 19 marca przy-

padł w niedzielę, dlatego Ko-

ściół w poniedziałek, 20 marca, 

będzie obchodził liturgiczną 

uroczystość św. Józefa, Oblu-

bieńca Najświętszej Maryi 

Panny i opiekuna Pana Jezu-

sa.  

   W sobotę, 25 marca, przy-

padnie uroczystość Zwiastowa-

nia Pańskiego, którą obchodzi-

my w Kościele jako Dzień 

Świętości Życia oraz Dzień Du-

chowej Adopcji Dziecka Poczę-

tego. Życie – wielki dar Stwór-

cy – jest święte od poczęcia 

w łonie matki aż do śmierci, 

domaga się poszanowania i 

obrony.  

   W połowie Wielkiego Postu 

(w tym roku - 26 marca) 

czwartą niedzielę Wielkiego 

Postu w Tradycji Kościoła na-

zywamy niedzielą Laetare, czy-

li niedzielą radości. Kościół 

wzywa wiernych do radości, 

aby wszyscy podejmujący trud 

przemiany serca wytrwali w 

tym niełatwym codziennym 

wysiłku. 

Ks. Ryszard Lis - proboszcz  

„Prochem jesteś i w proch się obrócisz” 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.  
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Co słychać w moim Kościele? 

•Do odkrycia na nowo daru 

Słowa Bożego, by zostać 

oczyszczonymi z grzechu i 

służyć Chrystusowi obecne-

mu w braciach potrzebują-

cych zachęcił papież Franci-

szek w swoim orędziu na 

Wielki Post, którego hasło 

brzmi: „Słowo jest darem. 

Druga osoba jest darem”. 

Papież na wstępie przypo-

mniał, że Wielki Post jest 

okresem, w którym chrześci-

janie wezwani są do nawró-

cenia, aby wzrastali w przy-

jaźni z Bogiem. Służą temu 

post, modlitwa i jałmużna. 

W swoim orędziu nawiązał 

do przypowieści o bogaczu i 

Łazarzu. Franciszek wska-

zał, że tekst ten wzywa nas 

do otwarcia drzwi naszego 

serca na drugą osobę, ponie-

waż każdy człowiek nieza-

leżnie od swojego statusu 

materialnego jest darem. 

Stąd Wielki Post jest cza-

sem sprzyjającym otwarciu 

drzwi każdemu potrzebują-

cemu i rozpoznaniu w nim, 

czy też w niej, oblicza Chry-

stusa. Dotyczy to zwłaszcza 

przyjęcia życia i umiłowania 

go, zwłaszcza gdy jest kru-

che. Franciszek podkreślił, 

że Wielki Post jest czasem 

sprzyjającym odnowieniu 

siebie w spotkaniu z Chry-

stusem żyjącym w Jego Sło-

wie, w sakramentach i w 

bliźnim. Niech Duch Święty 

prowadzi nas do podjęcia 

prawdziwej pielgrzymki na-

wrócenia, by odkryć na nowo 

dar Słowa Bożego, by zostać 

oczyszczonymi z grzechu, 

który nas zaślepia i służyć 

Chrystusowi obecnemu w 

braciach potrzebujących – 

napisał Franciszek. Papież 

zachęcił wszystkich wier-

nych do wyrażenia tej du-

chowej odnowy poprzez 

uczestnictwo w Kampa-

niach Wielkopostnych, pro-

mowanych przez wiele or-

ganizacji kościelnych, w 

różnych częściach świata, 

aby rozwijać kulturę spo-

tkania w jednej rodzinie 

ludzkiej. Módlmy się za sie-

bie nawzajem, abyśmy 

uczestnicząc w zwycięstwie 

Chrystusa umieli otworzyć 

nasze drzwi dla osób sła-

bych i ubogich. Wówczas 

będziemy mogli w pełni żyć 

i świadczyć o radości pas-

chalnej – zakończył swoje 

wielkopostne orędzie pa-

pież Franciszek.  

•  Abp Stanisław Gądecki, 

przewodniczący Konferen-

cji Episkopatu Polski zain-

augurował  czwartą edycję 

akcji „Misjonarz na Post”. 

Organizatorzy po raz kolej-

ny zapraszają wszystkich 

wiernych do duchowego 

wsparcia polskich misjona-

rzy.  

Aby włączyć się w akcję, 

wystarczy wejść na stronę   

www.misjonarznapost.p

l i wypełnić znajdujący się 

tam formularz. Należy po-

dać imię i nazwisko oraz 

adres e-mail, a następnie 

wybrać kraj pobytu misjo-

narza, który ma zostać oto-

czony modlitwą podczas 

Wielkiego Postu. Na świe-

cie pracuje obecnie 2007 

polskich misjonarzy. To 

nieco mniej niż w ubiegłym 

roku, ale potrzeby ducho-

wego wsparcia wciąż są 

bardzo duże. Jak wskazują 

organizatorzy akcji, poma-

ganie przez modlitwę, post 

lub ofiarowanie cierpienia 

to uczestniczenie w co-

dziennej pracy misjonarzy. 

Papież Franciszek, w swym 

orędziu na Wielki Post za-

chęcał nas do uczestnictwa 

w Wielkopostnych Kampa-

niach. Misjonarz na post to 

jedna z nich. Ja duchowo 

wspieram br. Łukasza La-

tawca posługującego w 

Rwandzie, a Ty…? Misjo-

narze czekają na nasze 

wsparcie.  

• Spektakl „Klątwa” w re-

żyserii Olivera Frljića, któ-

ry wystawiono w Teatrze 

Powszechnym w Warsza-

wie ma znamiona bluźnier-

stwa. Podczas spektaklu 

dokonuje się publiczna pro-

fanacja krzyża, przez co 

ranione są uczucia religijne 

chrześcijan, dla których 

krzyż jest świętością. 

Oprócz symboli religijnych 

znieważa się osobę św. Ja-

na Pawła II, co jest szcze-

gólnie bolesne dla Polaków. 

Ponadto nie może być przy-

zwolenia na nawoływanie 

do nienawiści i deprecjono-

wania ludzkiego życia. Po-

dobnie nie można się zgo-

dzić na znieważanie flag 

państwowych, w tym przy-

padku flagi Państwa Waty-

kańskiego – czytamy w ko-

munikacie rzecznika Epi-

skopatu Polski ks. Pawła 

Rytel-Andrianika.  



STR. 3 ZIARNO  MARYI  ROK 2017 MARZEC 

Ks. Kan. Stanisław Maciąg 

Honorowym Obywatelem Miasta Sędziszowa Małopolskiego 

   Dnia 28 lutego 2017 ro-

ku na uroczystej sesji Ra-

dy Miasta ks. kanonik Sta-

nisław Maciąg otrzymał 

tytuł Honorowego Obywa-

tela Miasta Sędziszowa 

Młp. Ks. Maciąg niemal 

całe swoje życie kapłań-

skie spędził na pracy kate-

chetycznej i duszpaster-

skiej w Sędziszowie Młp. i 

spoczywa na tutejszym 

cmentarzu. Był przyjacie-

lem wszystkich parafian i 

do dziś żyje w ich pamięci. 

  

Jakie są współczesne polskie kobiety? 

 Jeszcze kilkadziesiąt 

lat temu rolą kobiety było 

zajmowanie się domem i 

wychowywaniem dzieci. 

Współczesne polskie kobie-

ty z powodzeniem łączą 

wiele ról: żony, matki, pra-

cownicy oraz dbającej a sie-

bie atrakcyjnej kobiety. 

Wiedzą doskonale jak 

funkcjonować, aby poza za-

łatwianiem codziennych 

obowiązków związanych z 

domem i pracą znaleźć tak-

że czas dla siebie. Staty-

styczna polska kobieta co-

raz później decyduje się na 

założenie rodziny. Mimo, iż 

przyjmuje się, że najlepszy 

wiek na urodzenie pierw-

szego dziecka to 25 lat, 

wiele kobiet odkłada ten 

moment na później. Z ba-

dań przeprowadzonych 

przez GUS wynika, że 

współczesna polska kobieta 

pracuje najczęściej w zawo-

dzie o charakterze usługo-

wym, w handlu, służbie 

zdrowia lub oświacie, a za-

rabia nawet o 30% mniej 

niż mężczyźni. 

Dla większości 

Polek nadal w 

życiu najważ-

niejsza jest ro-

dzina i zdrowie. 

Co panowie mó-

wią o kobie-

tach? Najczę-

ściej słyszy się 

opinię, że z ko-

bietą źle, a bez 

niej jeszcze gorzej. A czego 

życzą kobietom w dniu ich 

Święta? Spokoju, spełnie-

nia wszystkich marzeń, 

chwil tylko dla siebie, cier-

pliwości, miłości od bliskich 

oraz wiele uśmiechu na co 

dzień.  
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Kamienie życia. 

Pewnego dnia, pewien sta-

ry profesor został zaanga-

żowany aby przeprowadzić 

kurs dla grupy dwunastu 

szefów wielkich koncernów 

amerykańskich, na temat 

skutecznego planowania 

czasu. 

Kurs ten był jednym z pię-

ciu modułów przewidzia-

nych na dzień szkolenia. 

Stary profesor miał więc 

do dyspozycji tylko jedna 

godzinę by wyłożyć swój 

przedmiot. Stojąc przed ta 

elitarna grupa (która była 

gotowa zanotować wszyst-

ko, czego ekspert będzie 

nauczał), stary profesor 

popatrzył powoli na każde-

go z osobna, następnie po-

wiedział: Przeprowadzimy 

doświadczenie. Z pod biur-

ka, które go oddzielało od 

studentów, stary profesor 

wyjął wielki dzban (o po-

jemności 4 litrów), który 

postawił delikatnie przed 

sobą. Następnie wyjął oko-

ło dwunastu kamieni, 

wielkości piłki do tenisa, i 

delikatnie włożył je kolej-

no do dzbana. Gdy dzban 

był wypełniony po brzegi i 

niemożliwym było dorzu-

cenie jeszcze jednego ka-

mienia, podniósł wzrok na 

swoich studentów i zapy-

tał ich: Czy dzban jest pe-

łen? Wszyscy odpowiedzie-

li: Tak Poczekał kilka se-

kund i dodał: Na pewno? 

Następnie pochylił się zno-

wu i wyjął spod biurka na-

czynie wypełnione żwirem. 

Delikatnie wysypał żwir 

na kamienie po czym po-

trząsnął lekko dzbanem. 

Żwir zajął miejsce miedzy 

kamieniami... aż do dna 

dzbana. Stary profesor 

znów podniósł wzrok na 

audytorium i znów zapy-

tał: Czy dzban jest pełen? 

Tym razem świetni stu-

denci zaczęli rozumieć. Je-

den z nich odpowiedział: 

Prawdopodobnie nie. Do-

brze - odpowiedział stary 

profesor. Pochylił się jesz-

cze raz i wyjął spod biurka 

naczynie z piaskiem. Z 

uwaga wsypał piasek do 

dzbana. Piasek zajął wol-

na przestrzeń miedzy ka-

mieniami i żwirem. Jesz-

cze raz zapytał: Czy dzban 

jest pełen? Tym razem, bez 

zająknienia, świetni stu-

denci odpowiedzieli chó-

rem: Nie. Dobrze odpowie-

dział stary profesor. I tak, 

jak się spodziewali, wziął 

butelkę wody, która stała 

na biurku i wypełnił dzban 

aż po brzegi Stary profesor 

podniósł wzrok na grupę 

studentów i zapytał ich: 

Jaka wielka prawdę uka-

zuje nam to doświadcze-

nie? Niegłupi, najbardziej 

odważny z uczniów, biorąc 

pod uwagę przedmiot kur-

su, odpowiedział: To poka-

zuje, ze nawet jeśli nasz 

kalendarz jest całkiem za-

pełniony, jeśli naprawie 

chcemy, mażemy dorzucić 

więcej spotkań, więcej rze-

czy do zrobienia. Nie - od-

powiedział stary profesor, 

to nie o to chodziło. Wielka 

prawda, która przedstawia 

to doświadczenie jest na-

stępująca: jeśli nie włoży-

my kamieni, jako pierw-

szych do dzbana, później 

nie będzie to możliwe. Za-

panowało głębokie milcze-

nie, każdy uświadomił so-

bie oczywistość tego 

stwierdzenia. Stary profe-

sor zapytał ich: Co stanowi 

kamienie w waszym życiu? 

Wasze zdrowie?, Wasza ro-

dzina?, Przyjaciele?, Zre-

Kobieta jest wielkim darem Boga. To ona wnosi harmonię, uczy ko-

chać i czyni świat pięknym. 
 

Papież Franciszek 
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Krzyżówka 

 

 

     1        

   
 2 

        

     3        

4  

           

    
 5        

  

   6        

     7        

   
8 

         

   
 9 

        

     10        

1. Wj – ksiega … 

2. Lb – księga… 

3. Ezd 

4. Dn 

5. Krn 

Rozszyfruj skróty Ksiąg Pisma św. a powstanie hasło:  

6. Iz 

7. Ps 

8, Am 

9. Est 

10. Tb  

alizowanie marzeń?, Ro-

bienie tego, co jest wasza 

pasja? Uczyć się?, Odpo-

czywać?, Dać sobie 

czas...?, Albo jeszcze cos 

innego?, Należy zapamię-

tać, ze najważniejsze jest 

włożyć swoje KAMIENIE 

jako pierwsze do życia, w 

przeciwnym wypadku ry-

zykujemy przegrać... wła-

sne życie Jeśli damy 

pierwszeństwo drobia-

zgom (żwir, piasek), wy-

pełnimy życie drobiazga-

mi i nie będziemy mieć 

wystarczająco dużo cen-

nego czasu, by poświęcić 

go na ważne elementy ży-

cia. Zatem nie zapomnij-

cie zadać sobie pytania: 

Co stanowi kamienie w 

moim życiu? Następnie, 

włóżcie je na początku do 

waszego dzbana (życia) 

Przyjacielskim gestem 

dłoni, stary profesor po-

zdrowił audytorium i po-

woli opuścił salę...  

 

Co jest Twoim kamie-

niem, skałą, opoką? 

Spraw Panie abyś był 

zawsze na właściwym 

miejscu w naszym ży-

ciu.  
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Droga Krzyżowa jest jedyną, która zwycięża grzech, zło i śmierć, 

ponieważ doprowadza do promiennego światła zmartwychwsta-

nia Chrystusa, otwierając horyzonty życia nowego i pełnego. Jest 

to droga nadziei i przyszłości. Kto nią podąża z hojnością i wiarą, 

daje ludzkości nadzieję i przyszłość. Szczodrze, z hojnością i wia-

rą. Wtedy siejemy nadzieję.  

Papież Franciszek 

Homilia na zakończenie Drogi Krzyżowej podczas ŚDM 


