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Abdykacja Ojca Świętego Benedykta XVI 
ogłoszona 11 lutego w liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes 

„Najdro żsi Bracia, 

zawezwałem was na ten Konsystorz nie 
tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, 
aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej 
wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po 
wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, 
zyskałem pewność, że z powodu podeszłego 
wieku moje siły nie są już wystarczające, aby 
w sposób należyty sprawować posługę 
Piotrową. 

Jestem w pełni świadom, że ta posługa, 
w jej duchowej istocie powinna być spełniana 
nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie 
mniejszym stopniu także przez cierpienie 
i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować 
łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiej-
szym świecie, podlegającym szybkim 
przemianom i wzburzanym przez kwestie 
o wielkim znaczeniu dla życia wiary, 
niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, 
która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie 
na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do 
dobrego wykonywania powierzonej mi 
posługi. 

Dlatego, w pełni świadom powagi tego 
aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że 
rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy 

Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 
19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 
2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, 
Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede 
vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do 
tego posiadają kompetencje, zwołali 
Konklawe dla wyboru nowego Papieża. 

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze 
szczerego serca za całą miłość i pracę, przez 
którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, 
i proszę o wybaczenie wszelkich moich 
niedoskonałości. 

Teraz zawierzamy Kościół święty opiece 
Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, i błagamy Jego Najświętszą Matkę 
Maryję, aby wspomagała swoją matczyną 
dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze 
nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również 
w przyszłości będę chciał służyć całym 
sercem, całym oddanym modlitwie życiem, 
świętemu Kościołowi Bożemu” 

Watykan, 10 lutego 2013 r.  

Dziękujmy Bogu za pontyfikat Papieża 
Benedykta XVI. Módlmy się w Jego intencji 
i o dary Ducha Świętego dla Kardynałów 
przy wyborze nowego papieża. 
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Kilka refleksji na Wielki Post 
Minęły ostatnie dni karnawału, radosnego 

świętowania Bożego Narodzenia i śpiewania 
kolęd, które nastrajały nas pokojem, radością 
i z serca płynącym: „Bóg się rodzi, moc 
truchleje…”. 

Weszliśmy w kolejny okres Liturgii Kościoła - 
Wielki Post. 

Jest to czas pokuty, odnowy wewnętrznej, 
zbliżenia się do Boga na drodze duchowej 
przemiany, która dokonuje się w nas poprzez 
odrzucenie złych uczynków, wszelkiego 
przywiązania do grzechu i wzmożonej pracy nad 
sobą. Jezus oczekuje od nas szczerego żalu, 
oczyszczenia serca w Sakramencie Pojednania, 
który jest źródłem miłosierdzia i łaski potrzebnej 
do przemiany naszego serca.  

Kościół uczy nas, że „ droga do doskonałości 
wiedzie przez Krzyż” (Katechizm Kościoła 
Katolickiego). Droga naszego uświęcenia prowadzi 
przez krzyż - Krzyż Chrystusowy. Naśladując 
Chrystusa, zbliżamy się do Niego, otrzymujemy 
umocnienie i łaskę potrzebną do przezwyciężania 
naszych słabości, pokus oraz ciągłego 
korygowania naszych postaw i wyborów, jakie 
podejmujemy w codziennym życiu.  

Liturgia Wielkiego Postu każdego dnia 
przygotowuje nas do rozważania Męki i Śmierci 
Jezusa. Najpierw św. Mateusz ukazuje nam scenę, 
kiedy publiczne nauczanie Jezusa poprzedza 
czterdziestodniowy pobyt na pustyni. Jest to czas 
modlitwy i pokuty. 

Jest w Ewangelii Mateusza scena: ,,Kuszenie 
Jezusa” /Mt 4.1–11/ Trudno nam zrozumieć tą 
scenę. Bóg poddaje się kuszeniu, pozwala działać 
szatanowi; jaką naukę możemy poznać w tej scenie 
kuszenia? Szatan poddaje próbie Jezusa, który 
pozwolił na to, aby dać nam przykład pokory 
i nauczyć nas walki z pokusami. My również 

jesteśmy poddawani różnym pokusom i Jezus nas 
uczy, jak musimy być czujni, jak odpierać pokusy, 
które nasilają się w chwilach słabości, zmęczenia, 
kiedy piętrzą się trudności w naszym codziennym 
życiu. Wtedy właśnie szatan nasila swój atak, aby 
sprowadzić nas na złą drogę, ale nic nam nie zrobi, 
jeśli nie pozwolimy mu na to. Łaska Jezusa jest 
z nami m. in. w Sakramencie Pojednania. 
„ Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli 
pokusie…” /Mt 26. 41/. 

Z ufnością módlmy się zawierzając siebie Jego 
miłosierdziu, z pokorą uznajmy, jak jesteśmy słabi 
i skłonni do grzechu, a On pokornym i skruszonym 
sercem nie gardzi.  

Liturgia Wielkiego Postu zaprowadzi nas 
również na Górę Tabor, gdzie Bóg ukazuje 
Apostołom Bóstwo Jezusa i bezmiar szczęścia, aby 
umocnić ich wiarę i przygotować do dalszych 
cierpień, jakich doświadczą, na drodze 
ewangelizacji.  

Z Góry Tabor …na Kalwarię; i tak jest w życiu 
każdego człowieka. Często drogi naszego życia są 
trudne, kamieniste, kłopoty się piętrzą. Ileż razy 
trzeba nam iść pod prąd, bo nie sposób 
zaakceptować narzucanych nam form czy stylu 
życia, sporo mamy nieprzyjaciół.  

W najtrudniejszych chwilach - nie jesteśmy 
sami - Jezus jest na wyciągnięcie ręki…. 
Zwracajmy się do Niego, prośmy aby pomógł nam 
dokonywać wyboru…na tej trudnej drodze niech 
towarzyszy nam nadzieja, że cierpienie ma sens, że 
czeka nas szczęście nieskończone, które Bóg nam 
obiecał w Jezusie Chrystusie.  

Niech nasza modlitwa podczas Wielkiego 
Postu pozwoli nam dobrze przeżyć Tajemnicę 
Zmartwychwstania Pańskiego. Prośmy 
o wstawiennictwo Matkę Bożą Bolesną.  

s. Barbara Drzewiecka - Szarytka

 

Pan Jezus na śmierć skazany 

Człowiek wydał wyrok na 
Miłość. Wyrok najwyższy 
i niesprawiedliwy. Wyrok wydał 
człowiek słaby i tchórzliwy pod 
naciskiem tłumu, który wołał: 
ukrzyżuj Go. Wygoda życia 
i zewnętrzny chwilowy spokój 
podpisały wyrok śmierci.  

Powiedz nam, święty Franciszku, 
czy miłość musi być zawsze nie 
kochana? 

Od niesprawiedliwych 
wyroków, wybaw nas, Panie.  

 

Włożenie krzyża 

Krzyż to ciężar. Są ciężary 
fizyczne i ciężary duchowe. Są ciężary 
przyjmowane i ciężary odrzucane. 
Drzewo Chrystusowego Krzyża 
obciążają grzechy ludzkie. Także 
nasze grzechy. Taki krzyż On wkłada 
na swoje ramiona. Wkłada, nie 
odrzuca. I będzie teraz niósł ciężar 
krzyża brzemienny grzechami Ten, 
w którym nie ma grzechu.  

Wytłumacz nam, święty Franciszku, 
dlaczego ktoś inny grzeszy, a Ktoś 
inny dźwiga ciężar grzechów. Czy to 
jest właśnie nauka miłości 
Chrystusowego krzyża? 

Od obciążania Chrystusowego 
krzyża, wybaw nas, Panie. 
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DEI VERBUM - Słowo Boże 
Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym 

W trakcie Soboru 
Watykańskiego II powstał 
dokument, który pokazuje na 
nowo centralną rolę Słowa 

Bożego. Przedstawia on czym jest Objawienie oraz 
natchnienie, ale pokazuje także wagę i kluczową 
rolę Pisma Świętego dla nauczania i życia 
Kościoła. 

„Ko ściół miał zawsze we czci Pisma Boże, 
podobnie jak samo Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza 
w Liturgii świętej nie przestaje brać i podawać 
wiernym chleb żywota tak ze stołu słowa Bożego, 
jak i Ciała Chrystusowego. Zawsze uważał i uważa 
owe Pisma zgodnie z Tradycją świętą, za 
najwyższe prawidło swej wiary, ponieważ 
natchnione przez Boga i raz na zawsze utrwalone 
na piśmie przekazują niezmiennie słowo samego 
Boga, a w wypowiedziach Proroków i Apostołów 
pozwala rozbrzmiewać głosowi Ducha Świętego. 
Trzeba więc, aby całe nauczanie kościelne, tak jak 
sama religia chrześcijańska, żywiło się i kierowało 
Pismem świętym. Albowiem w księgach świętych 
Ojciec, który jest w niebie spotyka się miłościwie 
ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak 
wielka zaś tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że 
jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla 
synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem 

duszy oraz źródłem czystym i stałym życia 
duchowego” (DV 21). 

Dei Verbum wyraźnie podkreśla jedność 
pomiędzy Starym i Nowym Testamentem oraz to, 
że księgi starotestamentalne w Nowym 
Testamencie uzyskują i ujawniają swój pełny sens 
i nawzajem oświetlają i wyjaśniają Nowy 
Testament. 

Konstytucja mówi, że aby czytać i modlić się 
Pismem Świętym. potrzebna jest koniecznie 
pomoc Ducha  Świętego. Ważne jest by pokornie 
prosić Pana o pomoc w uważnym słuchaniu Jego 
Słowa. W punkcie nr 25 Dei Verbum mówi, że 
zarówno duszpasterze jak i wierni mają nieustannie 
czytać, modlić się Pismem Świętym i stać się Jego 
słuchaczami aby nabyć „wzniosłego poznania 
Jezusa Chrystusa”. 

Sobór podkreśla, że „nieznajomość Pisma 
Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, co 
powinno być dla nas wskazówką, gdzie szukać 
poznania Zbawiciela. Niech będzie to dla nas 
natchnieniem do jeszcze lepszego przeżywania 
Wielkiego Postu, który ma być przecież czasem 
zbliżania się do Boga. 

ks. Krzysztof 
PS. W tekście wykorzystałem materiały 

z katechezy Drogi Neokatechumenalnej nt. Soboru 
Watykańskiego II. 

Franciszkańska Droga Krzyżowa 

Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, jakże nie wpatrywać się w św. Franciszka, który najbardziej 
ze wszystkich świętych pragnął upodobnić się do Chrystusa. Ten radosny z natury Święty, na myśl o Męce 
Chrystusa płakał iż „Miłość nie jest kochana”. Za tą ogromną miłość do Cierpiącego Chrystusa został nawet 
zewnętrznie upodobniony do Niego przez otrzymanie świętych stygmatów (odbicie Chrystusowych ran na 
ciele). Obyśmy choć po części potrafili tak pokochać Chrystusa. 
 

Pierwszy upadek Chrystusa Pana 

Bóg nigdy nie upada. Człowiek 
upada. Chrystus Pan dlatego 
upadł, gdyż dźwigał ludzkie upadki. 
Gdy powstał z upadku, pokazał, że 
nie chce śmierci grzesznika, lecz 
chce, aby on powstał i żył. To jest 
właśnie owa przedziwna nadzieja 
dla wszystkich ludzi: krzyż jest 
ciężarem, który można podnieść, 
który należy podnieść. Bóg chce, 
aby go podnieść. 

Święty Franciszku, Ty naprawiałeś 
dom Boży. Pomóż nam naprawiać 
ludzkie upadki. Nasze własne i 
wszystkie inne w Kościele. 

Od upadku bez powstania, 
wybaw nas, Panie.  

Pan Jezus spotyka swoją Matkę 

Miłość zawsze łączy się ze 
współcierpieniem. Brak współcierpie-
nia najczęściej jest brakiem miłości. 
Chrystus, niosący krzyż, cierpi za 
ludzką rodzinę i razem z nią 
współcierpi. Jego Matka współcierpi 
z Nim. Przy obecnej stacji jesteśmy 
świadkami najpełniejszego współ-
cierpienia. Patrzymy na tę scenę, 
która jest obrazem najgłębszej miłości 
dwu najbliższych sobie osób i pytamy: 
dlaczego została ona przez ludzi tak 
sponiewierana, tak bardzo zhańbiona.

Franciszku, napraw mój Kościół. 
Pomóż naprawić braki współczującej 
miłości w rodzinie Chrystusowego 
Kościoła. 

Od poniewierania cudzej miłości, 
wybaw nas, Panie. 
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Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
WIERZĘ W KATOLICKI KOŚCIÓŁ  

Katolicki znaczy 
powszechny. To polskie 
określenie można rozumieć 
bardzo szeroko.  
Święty Cyryl Jerozolimski 

wymienia pięć możliwych rozwiązań: 
„Ko ściół nazywa się katolickim po pierwsze, 
bo rozszerzył się po całym okręgu Ziemi, od 
jednego końca do drugiego. Po drugie, bo 
uczy bez przerwy wszystkiego, co człowiek 
powinien wiedzieć o rzeczach widzialnych 
i niewidzialnych, niebieskich i ziemskich. Po 
trzecie, bo prowadzi do czci Boga cały ród 
ludzki - władców i poddanych, uczonych 
i prostaczków (...). Po czwarte, bo zajmuje się 
i leczy każdy rodzaj grzechów, popełnianych 
duszą i ciałem. Po piąte, bo posiada i może 
okazać w czynach i słowach, i wszelkich 
duchowych charyzmatach, każdy rodzaj cnot”. 
Jak widzimy powszechność Kościoła nie jest 
rozumiana jedynie w kategoriach 
przestrzennych ale także jako rzeczywistość 
dotykająca każdego człowieka, bez względu 
na pochodzenie, stan itp. Powszechny także 
dlatego, że stanowi jedyną, pewną drogę 

zbawienia. Jezus chciał jednego Kościoła dla 
wszystkich. W pełni znajdują się w nim ci 
wszyscy, którzy przez wyznanie wiary, 
jedność z papieżem i biskupami, trwają 
w komunii z Jezusem i braćmi dzięki 
sakramentom. Dlatego też Jezus posłał swoich 
uczniów: „Id źcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Ten 
nakaz głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu 
jest wyrazem troski Jezusa o zbawienie 
każdego człowieka. Jezus, który przez swoją 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie pojednał nas 
z Ojcem, zaprasza wszystkich ludzi do udziału 
w owocach Jego odkupienia. Może się to 
dokonać jedynie poprzez Kościół, który z woli 
Chrystusa jest miejscem Jego obecności i Jego 
działania. Dlatego też święty Ignacy 
Antiocheński napisał: „tam gdzie jest 
Chrystus, tam jest Kościół powszechny”. 
Chrystus Pan w Kościele zawsze jest obecny 
ze swoim ludem. 

(na podstawie KKK 830-856) 
dk. Piotr

Franciszkańska Droga Krzyżowa 
Już prawie dwa tysiące lat upłynęło od chwili, gdy na górze Golgocie postawiono krzyż. Na tym krzyżu 
umierał wówczas Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus. Od tego czasu w stronę Chrystusowego krzyża patrzą 
wszystkie pokolenia ludzkiej rodziny. Wpatrywał się w ten krzyż także święty Franciszek. W tym krzyżu 
zawarta bowiem została cała nauka ewangelicznej miłości, a on, Franciszek, jest właśnie Serafinem Bożej 
miłości. W ten krzyż wpatrywali się później wszyscy naśladowcy świętego Franciszka. W ten krzyż obecnie 
wpatrujemy się i my, ludzie dwudziestego wieku. Tej miłości, idącej od krzyża, tak głęboko przeżytej przez 
świętego Franciszka, pragniemy się uczyć w czasie obecnej drogi krzyżowej, pragniemy z niej zaczerpnąć 
nowych sił do przeżywania serafickich ideałów życia. 

 
 

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż 
Panu Jezusowi 

Mając krzyż za narzędzie, 
Chrystus zbawia świat. Czy człowiek 
może przyłożyć swą rękę do dzieła 
zbawienia? Cyreneusz jest znakiem 
pomocy zewnętrznej. A gdzie, 
Kościele Chrystusowy, szukasz 
pomocy w dźwiganiu swego krzyża, 
na który złożono tyle lekkomyślności 
i lekceważenia spraw odwiecznych? 
Czy także na mnie czekasz? 

Z całą franciszkańską rodziną, 
w radości i w pokorze, wyrażamy swą 
gotowość do współdźwigania 
Chrystusowego krzyża. 

Od ospałości w służbie Kościoła, 
wybaw nas, Panie.  

Święta Weronika ociera twarz 
Jezusowi 

Panie, kiedy otarliśmy Ci twarz? 
Święta Weronika uczyniła to w czasie 
Twej drogi krzyżowej. Otarła skutki 
fizycznego cierpienia. Czy jednak na 
Twej twarzy nie ma skutków 
duchowego cierpienia, spowodowa-
nego niewdzięcznością ludzką? Czy 
z niej otarliśmy Twoją twarz? Czy 
wytarliśmy z niewdzięczności nasze 
twarze, stworzone na obraz Boży? 

Pomóż nam, święty Franciszku, 
w zwalczaniu niewdzięczności, jaka ze 
strony człowieka zbyt często dotyka 
Boga. 

Od nie naprawionej niewdzięcz-
ności, wybaw nas, Panie. 
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WIARY 
      technika 
          sztuka 
   misterium 

„Wszyscy zgadzamy się z tym, że wiara 
w naszym życiu odgrywa ważna rolę, niekiedy 
bardzo ważną, że jest wartością, skarbem. 
Dla wielu spośród nas wiara jest scenariuszem 
na całe życie, na miłość i umieranie, na ten 
ciąg dalszy po śmierci.. Dlatego musimy o nią 
zadbać, musimy ją pielęgnować, gromadzić 
i zwielokrotniać. Wiara jest wartością daną 
i zadaną. Wiary musi stale przybywać. Dlatego 
domaga się ona podejścia twórczego. 

Roman Brandstaetter w wierszu O, daj 
nam Panie natchnienie do wiary nazywa wiarę 
trudną twórczością, a jej apostołów - artystami 
wiary. Posłuchajmy, pomyślmy …” 

Albowiem wiara jest trudną twórczością, 
Która wymaga czujności sumienia, 
Ognia, pokory i woli, bez której 
Nie ma modlitwy ani nie ma skruchy 
I świadomości popełnionych grzechów. 

Bo wiara w Boga winna być tworzywem, 
W którym się człowiek cały wypowiada 
Jak malarz w barwie, jak poeta w słowie, 
Jak kompozytor w układaniu dźwięków. 

Musimy stać się artystami wiary 
I nieustannie tę wiarę zdobywać, 
I wciąż od nowa zdobywać jej głębię, 
Jak zdobywamy nowe słowo w wierszu, 
Jak zdobywamy nowy dźwięk w muzyce 
I nowe barwy na płótnie obrazu 
Każda rutyna i każda maniera 
Są śmiercią wiary i śmiercią sumienia 

O daj nam, Panie, natchnienie do wiary! 

Fragment publikacji o. Jana Góry z serii SKRYPTY 
Z KRYPTY. cdn. 

ZAPRASZAMY 
NA KONCERTY 

137 Koncert Świętomarciński 

LUX AETERNA  
MORTENA LAURIDSENA 

z okazji 7o rocznicy urodzin  
wybitnego kompozytora amerykańskiego, 

 twórcy wielu dzieł religijnych. 

Wykonawcy 
POZNAŃSKI CHÓR KAMERALNY  

dyrygent Bartosz Michałowski 
przy Stowarzyszeniu Miłośników Sztuki „Vis Artis” 

Sobota    2 marca 2013 r.    godz.19.00 
 

138 Koncert Świętomarciński 

VIA CRUCIS  
Medytacje z muzyką 

Wykonawcy 
CANTICUM CORDIUM  

Schola gregoriańska Ks. Mariusza Białkowskiego 

SOŁACKI CHÓR KAMERALNY 
dyrygent Marianna Majchrzak 

Słowo - Ks. dr Mariusz Białkowski 

Piątek    15 marca 2013 r.    godz. 18.30 

 

Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

Płaczcie nad synami waszymi. 
Rzewne uczucia, jakkolwiek 
pożyteczne, nie są najważniejsze. 
Chrystus jako przedmiot wzruszenia 
musi się w naszej świadomości 
zmienić w podmiot zbawienia. On jest 
przede wszystkim naszym Odkupi-
cielem. Teraz idzie pochylony 
ciężarem krzyża, ale to tylko okrutna 
rzeczywistość na drodze odkupienia. 
Jakież to inne, niż postępowanie tylu 
ludzi przedkładających ulgę 
w trudnościach nad własną duchową 
doskonałość.  

Bracia, zacznijmy od nowa dobrze 
czynić - mawiał św. Franciszek. 

Od lekceważenia cierpień 
i pokuty, wybaw nas, Panie. 

Drugi upadek Pana Jezusa 

Potrzeba głębokiej wiary, by 
w leżącym Chrystusie dostrzec Boga. 
Niekiedy równie trudno w człowieku 
dostrzec człowieczeństwo. Już wiele 
razy powstawał, a przecież sam nie 
umie zapewnić, że odtąd już na 
zawsze odzyskał wierność. Inny jest 
jednak obraz leżącego pod krzyżem 
Jezusa, a inny upadłego człowieka. 
Inna jest przyczyna upadku. 
Końcowym powstaniem Chrystusa 
będzie zmartwychwstanie. A moim? 

Ty, który Serafinów zdobisz chór, 
naucz nas wierności temu, co Boskie. 

Od powtarzania tych samych 
błędów, wybaw nas, Panie. 
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Trzeci upadek Pana Jezusa 

Ten upadek Chrystusa, już 
u kresu drogi, najbardziej nas uczy 
mądrości. Gdy kończymy jakieś 
dzieło, zwykle nie jesteśmy już 
czujni. Opanowuje nas wówczas 
radość zdobytego celu i wtedy 
jesteśmy najsłabsi i zwykle 
niesumiennie kończymy swe dzieło. 
Taki upadek winien być szkołą 
mądrości, a Chrystus w nas większy. 

Którzy Boga miłują, tym 
wszystko obróci się na dobre - oto 
optymizm świętego Franciszka. 

Od zastępowania pracy nad 
sobą narzekaniem, wybaw nas, 
Panie. 

 
Przybicie do krzyża 

Gwoździe przybijają ciało. 
Przybijają także duszę. Odtąd 
bowiem Jezus będzie już całkowicie 
bierny, zdany na obcą siłę. Tak 
będzie aż do zmartwychwstania. 
Jakże się jednak mylicie wy, którzy 
wbijacie gwoździe: unieruchamiając 
ciało, wyswabadzając duszę, 
zabijając człowieka, rozpalacie 
płomień Jego Ewangelii. On płonie 
już dwa tysiące lat i będzie płonął 
do końca świata. 

Niech Ci Pan błogosławi, święty 
Franciszku, by twoja miłość 
rozpaliła świat. 

Od siły, zdolnej nas obezwład-
nić duchowo, wybaw nas, 
Panie. 

Pan Jezus z krzyża zdjęty 

Spokojna, choć posągowo 
zatroskana twarz Matki Bożej, 
wpatrującej się w zmarłego Syna, 
złożonego na jej kolanach. Tak 
niedawno było zwiastowanie i: „On 
będzie Synem Najwyższego”, a dziś 
są zakrwawione zwłoki. Ale już dziś 
istnieje liczna rodzina tych, co 
uwierzyli. To martwe ciało ma już 
liczne żywe członki, które się będą 
stale rozrastać w miarę upływu 
pokoleń. Nie ma śmierci tam, gdzie 
są sprawy Boże. 

Wpatrujemy się ze świętym 
Franciszkiem w twarz Matki Bożej 
Bolesnej i pytamy czy nasze własne 
cierpienia nas uszlachetniają ? 
Od stanu, w którym ból 
przesłania godność cierpienia, 
wybaw nas, Panie. 

Jezus z szat obnażony 

Nagi Chrystus, stojący na 
Golgocie, nie ma już nic swojego, 
nie ma żadnych praw. Pozostał Mu 
tylko obowiązek spełnienia do końca 
misji, dla której przyszedł na świat. 
Ogołocony z szat, bezbronny 
Odkupiciel. Czy możliwe jest jeszcze 
głębsze poniżenie? A On to zrobił 
dla nas ludzi i dla naszego 
zbawienia. Dla każdego człowieka. 
Dla nas także. 

Nawet w twoich marzeniach, 
święty Franciszku, nie oczekiwałeś 
tak zupełnego ubóstwa, jak na 
Golgocie. 
Od niszczenia człowieka 
w człowieku, wybaw nas, Panie. 

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 

Niepojęta tajemnica krzyża! 
Wtedy, gdy konający Chrystus 
mówi: "Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił", następuje szczytowe 
działanie Syna w zjednoczeniu 
z Ojcem. "Dokonało się" wyraża 
zarówno śmiertelny skłon głowy, jak 
i wypełnienie misji Odkupienia. 
Odtąd jego rozpięte na krzyżu ręce 
wyciągnięte są nad całym światem. 
W sposób niemy, lecz przejmujący, 
wykazują jak bliski jest Bóg 
człowiekowi. 

Nie byłaby, święty Franciszku, 
śmierć siostrą naszą, gdyby nie 
prowadziła nas do wieczności. 
Od zwątpienia w ożywcze 
działanie tajemnicy krzyża, 
wybaw nas, Panie. 

Pan Jezus złożony w grobie 

Ziemia nasza każdego dnia 
coraz bardziej zapełnia się grobami. 
Każdego dnia ziemia spełnia Boży 
nakaz: „w proch się obrócisz”. Od 
momentu, w którym Chrystus Pan 
został złożony w grobie mamy 
prawo twierdzić, że grób nie jest 
klęską życia i początkiem nicości, 
ale jest otwarciem ku zmartwych-
wstaniu. Chrystusowy grób 
wskazuje, że nie nicość, ale przejście 
paschalne jest ludzkim przeznacze-
niem. Jego grób jest nadzieją 
naszych grobów.  

Wejrzyj, święty Franciszku, na 
nas z nieba i módl się o wzmocnie-
nie naszej nadziei w paschalne 
przejście ku Bogu. 
Od braku nadziei w ostateczny 
tryumf życia w Bogu, wybaw nas, Panie.

P O D Z I Ę K O W A N I E  
Prawdziwa chwała wynika z miłości.  

Twoja droga krzyżowa, Chryste, jest świadectwem nieograniczonej, posuniętej aż po samowyniszczenie, 
miłości człowieka. Jakże pragniemy wzbogacać naszą miłość, czerpiąc z takiego źródła! 

Dziękujemy Ci, Panie, za każdy taki krok na drodze naszego życia, gdy idziemy razem z Tobą.  
Dziękujemy za każde Twe słowo, skierowane do nas,  

także za to słowo, które przemawia do nas od Twego krzyża - z Golgoty. 



INFORMACJE 
Msze św. w naszym ko ściele 

niedziele i święta: 
700, 800, 930, 1100, 1230, 1800 
dni powszednie: 800, 1800 

Apel Jasnogórski przy Grocie 
codziennie 2100 

Nabożeństwo do Św. Antoniego 
wtorek 830 

Nabożeństwo maryjne 
sobota 830 

pierwsza sobota miesiąca 900 
Nabożeństwo Wynagradzaj ące 

Modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
pierwszy poniedziałek miesiąca 

po Mszy św. o godz. 800 

Koronka do Miłosierdzia Bo żego 
pierwszy piątek miesiąca 
po Mszy św. o godz. 800 

Żywy Ró żaniec 
trzecia niedziela miesiąca 
po Mszy św. o godz. 800 

Kancelaria parafialna 
poniedziałek - piątek: 900 - 1100 

czwartek: 1700 - 1800 

Parafialny Oddział „CARITAS” 
wtorek: 1000 - 1100 

czwartek: 1600 - 1700 

Poradnia mał żeńska 
II i IV poniedziałek miesiąca: 1800 

Legion Maryi 
wtorek: 1830 

Koło Przyjaciół Misji 
I środa miesiąca: 1830 

Chór Świętomarci ński 
środa: 1900 

Porady prawnika 
1700 - 1800 

co drugi czwartek 

Akcja Katolicka  
drugi poniedziałek 1700 - 1830 

Eucharystyczny Ruch Młodych 
sobota 1100 

Grupa Biblijna 
drugi wtorek 1830 

Al. Anon 
poniedziałek 900-1100 

Wieczory skupienia według ustaleń w grupach 

Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna,  
Ministranci  w różnych terminach 

W lutym 2013 roku 
 

Włączeni do wspólnoty 
przez sakrament chrztu 
zostali 

 
1. Antoni Dornowski 
 

 

Odeszli do Pana 
 
 
 

1. Mieczysława Jarosz 

2. Wojciech Radziejewski 

3. Krystyna Szypura 
4. Danuta Wronkowska 
5. Halina Deckowska - Łojek 
 

lat 92 
lat 60 
lat 62 
lat 89 
lat 87 
 Wieczny odpoczynek racz im da ć, Panie  

 

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych 

od 10 do 13 marca br.   

Nauki wygłosi ks. Marcin Głowiński 

ZAPRASZAMY 
 
 

 

Zapraszamy na spotkania formacyjne 
w czytaniu liturgicznym Słowa Bo żego  

w czwartki Wielkiego Postu,  
po wieczornej Mszy św.  

w salce przy Biurze Parafialnym. 
 

PRZED BOGIEM 

Przed Bogiem trzeba 
zamilknąć żeby Mu uwierzyć. 
W milczeniu trzeba 
zostawić wiarę przelaną na miłość. 
W nadziei pozostając 
że milcząc cały czas 
się zbliżam. 
Zbliżając się pozostawić tęsknotę i pragnienie 
że kiedyś się spotkamy 
w niebie pełnym Ciebie. 

ASD Adoracja, 19 II 2009 r. 
„Migawka”, ks. Piotr Bednarski 
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