
znasz w kimkolwiek, albo je złośliwie zamilczać, albo umniejszać sławy; bo 
wszelkim onym sposobem wielce byś obraziła Boga; ale najbardziej, fałszywie 
skarżąc i zaprzeczając prawdy na szkodę bliźniego. Bo to grzech podwójny: 
okłamanie i ukrzywdzenie bliźniego. 

Ci, którzy obmowy swoje poczynają od pochwał, albo od żartów i drwinek, 
są obmówcami najjadowitszymi i najzjadliwszymi. Oświadczam się przede 
wszystkiem, mówią oni, że go kocham i że zresztą to uczciwy człowiek; ale 
jednak, muszę wyznać prawdę: szkoda, że tak zdradziecko postąpił. Albo też: 
bardzo to cnotliwa panienka, lecz dała się podejść. I tym podobne przyprawki. 
Czyż nie widzisz w tem najpodstępniejszej złości? Kto chce ugodzić strzałą, 
napinając łuk swój, ile może, przyciąga ją jak najbliżej k'sobie, ale na to tylko, 
by ją od siebie jak najdalej rzucił. Tak i ci obmówcy, na podobieństwo 
łuczników, onemi grzecznościami strzałę obmowy przyciągają ku sobie, ale na 
to tylko, by nią dalej cisnąć i głębiej w serca słuchaczów ją wpędzić. 

Obmowa czyniona pół żartem jest najzłośliwsza; bo jako cykuta, co sama 
z siebie nie jest trucizną gwałtowną, owszem dość łagodną i łatwą do 
wyleczenia, lecz użyta w winie jest śmiertelną, tak obmowa, co sama z siebie, 
wszedłszy, jak to mówią, jednem uchem, wyszłaby przez drugie; gdy z winem 
dowcipu zmieszana, zatrzymuje się na długo w pamięci słuchacza. Jad 
żmijowy pod ich wargami - rzekł o nich król Dawid. Ukłucie żmii jest prawie 
niedostrzeżone, a jad jej sprawuje z razu dreszcz miły, ogarniający stopniami 
wnętrzności i serce, i wprowadzający w nie truciznę, przeciwko której nie 
masz już ratunku.”  

Za: Filotea, 1872 r. (reprint wyd. GERARDINUM) 

 
 

NOWOŚCI WYDAWNICZE: 

• Zasady wiary katolickiej przykładami historycznemi objaśnione 
czyli Katechizm historyczny 1855 r. 

• Zbiór przykładów dla ludu katolickiego ks. Prof. Spirago 1911 r. 

• Woda święcona w dziewiętnastym wieku ks. Gaume 1872 r. 

• Medycyna pasterska bp Pelczar 1907 r. 
 Do nabycia na stronie www.gerardinum.pl 
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Czwarta Niedziela Wielkiego Postu 
14 - 21.03.2021 

14 marca 2021 roku.  

W dalszym ciągu pozostajemy w kościele Wniebowzięcia NMP na 

Rynku. Większa kubatura kościoła na Rynku pozwala nam zwiększyć 

limit liczby osób, które mogą być obecne na Mszach i nabożeństwach. 

Trwamy w Wielkim Poście - czasie nawrócenia i wyrzeczeń zbliżających nas 

do Pana Boga. Dziś obchodzimy Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu. Teksty 

znajdziemy w Mszaliku od str. 235. 

Msza św. jest sprawowana za + Marię Kowalską 

Czas Komunii św. wielkanocnej trwa aż do Niedzieli Trójcy 

Przenajświętszej. Przystąpienie do Komunii św. wielkanocnej jest 

spełnieniem Trzeciego Przykazania Kościelnego. 

Czwarte Przykazanie Kościelne zakazuje udziału w zabawach w okresie 

Wielkiego Postu. 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkopostnych nie tylko u nas ale i 

w parafiach. Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu bezpośrednio 

po Mszy niedzielnej o godz. 18:15. Za udział w Gorzkich Żalach można 

uzyskać odpust zupełny. 

Msze święte w tym tygodniu będą sprawowane: we wtorek, czwartek i sobotę 

o 19:00. 

Przyszła niedziela będzie Pierwszą Niedzielą Męki Pańskiej. Msza św. będzie 

o godz. 17:00. 

Nadal obowiązują nas normy bezpieczeństwa związane z pandemią: 
Obowiązek zakrywania ust i nosa (jeżeli ktoś nie może nosić maseczki to 

musi nosić tzw. przyłbicę). Zachowanie co najmniej 2m odległości od 
siebie (zwłaszcza przy balaskach). co do ilości wiernych, którzy mogą 
przebywać w kościele w czasie sprawowania liturgii: 1 osoba na 15m2 

powierzchni kościoła 

http://www.gerardinum.pl/
http://www.vetusordo.pl/


 

Porządek Mszy i Nabożeństw 
 

14.03. Niedziela 

Czwarta Wielkiego Postu (Lætare) 
1 235 

17:00 

18:15 

Msza: Za + Marię Kowalską 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

  

15.03. Poniedziałek   

    

16.03. Wtorek 

Po III Niedzieli Wielkiego Postu 
 241 

19:00 Msza: Za Barbarę Stankiewicz w podziękowaniu za 

udzielone łaski z okazji 77. rocz. urodzin , z prośbą o łaskę 

wytrwałości.  

  

17.03. Środa   

    

18.03. Czwartek  

Po III Niedzieli Wielkiego Postu 

wsp. św. Cyryla Jerozolimskiego, bpa, wyzn. i dra K., 

 
249 

815 

19:00 Msza: w intencji Ojczyzny o odnowę moralną i duchową 

Narodu Polskiego przez wstawiennictwo Najświętszej 

Maryi Panny, Św. Jadwigi, Św. Anioła Stróża Polski, Św. 

Michała Archanioła, Św. Wojciecha, Św. Jana Pawła II, Św. 

Stanisława, Św. Andrzeja Boboli.  

  

19.03. Piątek    

    

20.03. Sobota  

Po III Niedzieli Wielkiego Postu 
 256 

19:00 Msza: w intencji dusz w czyśćcu cierpiących o skrócenie 

ich mąk i kar przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi 

Panny, Św. Michała Archanioła, Aniołów i Świętych.  

 

 

 

 

21.03. Niedziela 

Pierwsza Męki Pańskiej 
1  

17:00 

18:15 

Msza: Za + Jerzego Kubicę w 10 rocznicę śmierci. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

  

 

 

 
 

  
O OBMOWIE 

 

Sąd zuchwały wyradza niepokój 
serca, wzgardę bliźniego, wynoszenie 
się nad drugich, upodobanie w sobie 
samym i sto innych bardzo 
szkodliwych skutków, między 
któremi obmowa stoi w pierwszym 
rzędzie, jako prawdziwa zakała 
i morowe powietrze towarzystwa 
ludzkiego. O! czemuż nie mam 

rozżarzonych węgli świętego Ołtarza, abym mógł niemi dotykać ust ludzkich, 
dla wypalenia nieprawości onej i dla oczyszczenia ich z grzechu, na wzór 
Serafina, który oczyścił usta Izajasza! Kto by zdjął obmowę ze świata, zdjąłby 
zeń mnogość nieprawości grzechów. 

Ktokolwiek odejmuje niesłusznie dobrą sławę bliźniemu, oprócz tego, że 
winien jest grzechu, winien też jest krzywdy; do której naprawienia jest 
obowiązanym, rozmaicie, według rozmaitości obmowy. Żaden bowiem nie 
może wnijść do Królestwa Niebieskiego złodziej cudzego dobra, a między 
wszystkiemi dobrami zewnętrznemi, dobra sława jest najlepszem dobrem. 

Obmowa jest też rodzajem morderstwa. Albowiem trzy mamy żywoty: 
duchowny, żyjący w łasce Bożej; cielesny, żyjący w duszy; i towarzyski, żyjący 
w dobrej sławie. Grzech zabija w nas pierwszy z tych żywotów, śmierć drugi, 
a obmowa trzeci. Ale obmówca jednem cięciem języka swojego dopełnia 
zwykle trzech morderstw: zabija duszę swoję i duszę słuchacza swego 
zabójstwem duchownem i odbiera życie towarzyskie temu, którego obmawia. 
Bo, jak mówi Ś. Bernard: i ten, który obmawia, i ten, który obmowy słucha, 
obaj mają dyabła w sobie; lecz jeden ma go w języku, a drugi w swem uchu. 
Dawid, mówiąc o obmowcach, rzekł: Zaostrzyli języki swe, jako wężowie. 
A jako wąż, podług Arystotelesa, ma język widlasty, dwójżądły; tak też i język 
obmowcy, co jednem cięciem przeszywa i zatruwa ucho słuchającego, i dobrą 
sławę obmawianego. 

Zaklinam cię przeto, miła Filoteo, nie obmawiaj nigdy nikogo, ani wprost, 
ani z ukosa. Strzeż się narzucać fałszywie grzechów i zbrodni na bliźniego 
twego; i strzeż się wyjawiać te, co są tajemne, albo zwiększać te, co są już 
znane, albo na złe tłumaczyć jaki dobry uczynek, albo zaprzeczać dobra, które  


